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Drodzy Czytelnicy! 
 

Ząbkowicka edycja XXI Dolnośląskiego Festiwalu  

Nauki to trzy dni zapełnione niesamowicie cieka-

wymi wykładami o różnorodnej tematyce. Każdy 

spragniony współczesnej wiedzy mógł znaleźć coś 

dla siebie. Wykłady prowadzili profesjonalnie przy-

gotowani wykładowcy, chcący podzielić się z nami, 

odbiorcami swoją pasją, a także pokazać, że do-

brze jest wiedzieć więcej.  

Tegoroczny Festiwal odbywał się pod hasłem 100-

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz napisał: Nauka 

zawsze jest niepodległa albo nie ma jej wcale.  

Festiwal potwierdza tę myśl i od kilkunastu lat go-

ści w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 

Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, by wiedza mogła 

gościć w umysłach uczniów oraz zaproszonych 

słuchaczy.  

Naszą gazetkę festiwalową – redagowaną w cało-

ści przez licealistów przy wsparciu nauczycieli – 

na cześć stulecia niepodległości nazwaliśmy 

„Orzełkiem”. Dokumentujemy każde z zajęć pro-

wadzonych w naszej szkole, byście Wy, Drodzy 

Czytelnicy, również mogli zachwycić się ciekawym 

światem nauki. 

Układ treści odzwierciedla wydarzenia kolejnych 

festiwalowych dni. Jak istotne jest nawigowanie  

w górach, która dziedzina staje się współcześnie 

królową nauki, jak dotrzeć do ukrytych znaczeń  

w tekstach kultury lub budować swój dobrostan, 

kto zasłużył na miano ojca współczesnej cywiliza-

cji – to tylko niektóre zagadnienia rozważane  

w ponad 40 tekstach. Oprócz zdjęć publikujemy 

grafikę utalentowanych koleżanek, tematycznie 

odnoszącą się do wykładów.   

Zapraszamy do lektury!  

Redakcja „Orzełka” 

„NAUKA ZAWSZE JEST NIEPODLEGŁA”  



 

 

Wreszcie nadszedł wyczekiwany 24 
października 2018 roku – dzień, w którym 
rozpoczęła się XXI edycja Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki (18. w Ząbkowicach 

Śląskich). 

 

 

 

 

 

 
Wszyscy uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego z niecierpliwością 
czekali na jego otwarcie.  
O godzinie 9. na scenie Ząbkowickiego 
Ośrodka Kultury koordynatorka DFN-u  
dr inż. Barbara Mianowska serdecznie 
powitała przybyłych gości, a w szczególności 
zastępcę Środowiskowego Koordynatora 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dr. hab. inż. 
Ryszarda Polechońskiego, profesora 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 

Pokrótce opowiedziała o przebiegu 
trzydniowego święta nauki w naszym 
mieście, a także w Ziębicach i Janowcu, 
akcentując interdyscyplinarność 
tegorocznych wykładów, warsztatów, 
pokazów. Starosta Ząbkowicki Roman 
Fester podziękował dr Barbarze Mianowskiej 
za zaangażowanie i ogłosił, że FESTIWAL 
UZNAJE ZA ROZPOCZĘTY! 

Martyna Obrał, klasa 2b 

 

Dr inż. Barbara Mianowska – 
absolwentka Wydziału 
Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej, nauczyciel 
akademicki, wieloletni 
nauczyciel chemii w LO 
w Ząbkowicach Śląskich, 
autorka artykułów z zakresu 
chemii, ekologii i kształcenia przyrodniczego,  
w ramach Europejskiego Stowarzyszenia 
Ekologów współtwórca i prowadząca wielu 
projektów krajowych i międzynarodowych, 
pomysłodawca i koordynator edycji ząbkowickiej  
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

 

Zaczęło się  
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Istotne jest nawigowanie  

Czterdzieści lat temu, 16 października 1978 roku Wanda Rutkiewicz – jako 

pierwsza Polka, pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie – zdobyła 

Mount Everest. Z tej okazji ząbkowicką edycję DFN-u zainaugurował polski 

himalaista, łącznościowiec, fotograf górski – dr inż. Bogdan Jankowski 

(Politechnika Wrocławska). 

Na wstępie wykładu zatytułowanego 
„Moje góry… dalekie i bliskie” podkre-
ślił, że nie ma na myśli tylko najwyższych 
szczytów, ale także małe górki, a nawet… 
płatek śniegu, który spadł na kurtkę pod-
czas wspinaczki. Przy pomocy fascynują-
cych zdjęć i nagrań wspominał górskie 
podróże, które odbył z przyjaciółmi. 

Podczas opowieści o wspinaczce  

w Tatrach wyznał, że zejścia ze szczytów 
pozwalają mu spojrzeć szerzej na świat, 
dostrzec to, na co podczas zdobywania 
góry nie zwrócił uwagi: niesamowitą przy-
rodę. Możliwość kontemplowania i podzi-
wiania natury sprawia, że jest to dla niego 
wyjątkowy czas. 
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Usłyszeliśmy wiele historii związanych z górski-
mi podróżami. Jedna z nich dotyczyła zdobycia 
pakistańskiego Kunyang Chhish w 1971 roku. 
Niestety, jeden z himalaistów Jan Franczuk 
wpadł do bardzo głębokiej szczeliny przysypa-
nej śniegiem i stracił życie. Ta sytuacja wywoła-
ła w pozostałych 
uczestnikach wielki 
żal oraz wątpliwości, 
czy kontynuować wy-
prawę. Ostatecznie 
uznano, że ich przy-
jaciel nie chciałby, 
aby z powodu jego 
śmierci inni się pod-
dali.  Dzięki tej opo-
wieści mogliśmy do-
strzec więzy, które 
powstają w grupie 
himalaistów, oraz 
uzmysłowić sobie,  
jak ryzykowna jest to 
pasja. 

Jedną z najtragicz-
niejszych wypraw 
okazała się próba 
zdobycia w 1974 r. 
Lhotse (czwartego 
pod względem wyso-
kości szczytu świata), 
w której zginął polski 
operator filmowy Sta-
szek Latałło. Był to trudny czas dla całej grupy, 
ponieważ mimo świadomości niebezpieczeń-
stwa w górach, strata przyjaciela jest wyjątko-
wo bolesna. Byli zmuszeni do spędzenia Wigilii 
z dala od rodziny. W takich okolicznościach 
starali się zachować polską tradycję: podzielili 
się opłatkiem, zjedli barszcz z torebki zalany 
wrzątkiem i sardynki z puszki.  

Kolejnym ciosem był fakt, że do wejścia na 
szczyt zabrakło tylko 250 metrów, ale nagłe 
pogorszenie pogody uniemożliwiło kontynuo-
wanie wyprawy. Pomimo wielu trudnych sytua-
cji, które miały miejsce na szlaku, wykładowca 
wspominał podróż bez smutku. 

Szczęśliwsza okazała się wyprawa na Mount 
Everest zimą 1979/80 roku. Aby pokazać emo-
cje towarzyszące zdobyciu góry, prelegent wy-
korzystał autentyczne nagrania radiowe z roz-
mowy z bazą ze szczytu. M. in. padły słowa: 
„Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi.”, 
co było wspaniałym, a zarazem prostym podsu-
mowaniem wysiłku.  

Zdobywcy podkreślali, że jest to zwycięstwo 
całej ekipy, bo każdy uczestnik się do niego 
przyczynił. 

 
Podczas wykładu padły jeszcze inne nazwy 

szczytów, imiona 
towarzyszy, krótko-
falowców oraz hi-
storie  związane  
z nimi. Usłyszeli-
śmy o 18-latce  
z Kanady, która 
przez długi okres 
obierała cebulę, 
aby zarobić na wy-
jazd w Himalaje, 
kucharzu Karimie 
czy dwóch Japon-
kach, które odwie-
dziły bazę. Zoba-
czyliśmy także 
zdjęcia z zamonto-
wania tablicy upa-
miętniającej Dobro-
sławę Miodowicz-
Wolf. Był to mo-
ment bardzo uro-
czysty, a zarazem 
emocjonalny.  

Alpinista wyraził 
radość, że mógł 
wziąć w nim udział 

i podkreślił, że nie powinniśmy zapominać  
o tych, którzy zginęli na szlaku. 

W posumowaniu nawiązał do łacińskiej senten-
cji „navigare necesse est, vivere non est neces-
se”, akcentującej, że przeżycie nie jest koniecz-
ne, istotne jest żeglowanie, nawigowanie. Zda-
niem Bogdana Jankowskiego, ważniejszy od 
samego wejścia na szczyt był udział w wypra-
wach, możliwość doświadczania czegoś nowe-
go. 

W finale autor unikalnych zdjęć zaprezentował 
uroki Gór Sokolich (Sokolików) w Rudawach 
Janowickich. Myślę, że dla wszystkich słucha-
czy blisko dwugodzinny wykład był wyjątkowy, 
zawierał bowiem nie tylko piękne wspomnienia 
wypraw górskich, ale także bogate doświadcze-
nie oraz mądrość życiową skromnego i wyjąt-
kowego człowieka. 

 

Patrycja Łuczak, klasa 2b 
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Natalia Sarna, Natalia Laszczyńska: Jak za-

częło się Pana zamiłowanie do gór ?  

Bogdan Jankowski: W czasach mojej mło-
dości popularne były studenckie rajdy tury-
styczne – w Beskidy, Bieszczady… To były 
moje pierwsze wyjazdy w góry. Pewnego 
razu mój kolega ze studiów, Andrzej Barsz-
czewski, zaprosił mnie na wspólne wspinanie 
w Tatrach. Kiedy przyjechałem, okazało się, 
że musi nagle wyjechać. Zostawił mi prze-
wodnik i zaprowadził do „kurnika” – miejsca, 
gdzie mieszkali sławni taternicy. Nie śmia-
łem, jako nowicjusz, prosić ich o zabranie 
mnie na wspinaczkę, więc wziąłem przewod-
nik i sam wszedłem  na Mnicha, a potem na 
Mięguszowiecki Szczyt. Gdy wróciłem do 
Wrocławia, zapisałem się na kurs taternicki i 
tak zaczęła się moja górska kariera. 
 

NS: Czym zajmował się Pan podczas wy-

praw ? 

BJ: Na początku w wyprawach brałem 
udział wyłącznie jako wspinacz, bez dodatko-
wych obowiązków. W pewnym momencie z 
racji przygotowania zawodowego, ponieważ 
z wykształcenia jestem elektronikiem, a z 
amatorstwa  krótkofalowcem, zacząłem zaj-
mować się łącznością radiową. Dopiero, gdy 
robiłem się starszy i mniej przydatny jako 
wspinacz, ciężar moich obowiązków stopnio-
wo przechodził na stronę radia i techniki. Na 
ostatnie wyprawy jeździłem już wyłącznie 
jako radiowiec. 

 

NS: W ilu wyprawach w góry najwyższe Pan 

uczestniczył? 

 BJ: W porównaniu do profesjonalistów to 

bardzo mało, bo tylko dziewięć. Alpinizm był 

u mnie zajęciem pobocznym, ja normalnie 

pracowałem na uczelni. Zresztą, choć jestem 

na emeryturze, do dzisiaj wykładam na Poli-

technice Wrocławskiej. 

NS: Najbardziej satysfakcjonujące wydarze-

nie w Pańskiej karierze alpinisty? 

 BJ: Dużo jest takich! Kiedyś alpinizm był 

sportem zespołowym – nikt nie myślał o indy-

widualnym sukcesie. Były wyprawy, które 

celowo zatajały nazwiska zdobywców szczy-

tu, żeby sława obejmowała całość wyprawy. 

Na pewno dużą satysfakcję miałem, kiedy 

udawało się zrobić jakieś znaczące wejście, 

na przykład na  niezdobyty wcześniej szczyt. 

NS: Podczas prelekcji wielokrotnie wspomi-
nani byli ci, którzy z wypraw już nie wra-

cali… 

BJ: Alpinizm jest sportem niebezpiecz-
nym. Podczas wspinaczki można zachowy-
wać się ostrożnie, ale zawsze istnieje ele-
ment ryzyka niezależnego od człowieka, któ-
re można liczbowo określić ze statystyk. 
Te statystyki po pierwsze trzeba znać, po 
drugie wziąć pod uwagę i zastanowić się, czy 
więcej     zyskamy, zajmując się alpinizmem, 
czy stracimy.  

Człowiek gór – rozmowa z panem 

Bogdanem Jankowskim  

Podczas oficjalnego rozpoczęcia 21. edycji DFN-u w Ząbkowicach Śląskich  

mieliśmy okazję posłuchać niezwykłej historii skromnego człowieka,  

którego pasją są góry i fotografowanie. Po wykładzie inauguracyjnym  

dr inż. Bogdan Jankowski  zgodził się odpowiedzieć na nasze pytania. 
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NS: Łączy Pan dwie pasje – wspi-
naczkę i fotografię. Która z nich 

była pierwsza?  

BJ: Pierwsza była fotografia. Bę-
dąc w liceum, czasem pożyczałem 
aparat, ponieważ nie miałem swojego 
i robiłem zdjęcia,  które początkowo 
nie były  bardzo udane.  

NS: Dziś odbędzie się wernisaż Pań-

skiej wystawy.  

BJ: Podczas tego wernisażu będę 
chciał powiedzieć przede wszystkim, 
jak powstała wystawa. Przy dobiera-
niu do niej zdjęć kierowałem się z jed-
nej strony ich walorami estetycznymi, 
a z drugiej – wartością historyczną. 
Wystawa składa się z 55 plansz i po-
kazuje pewien wycinek z historii pol-
skiego himalaizmu. Ilustrują ją orygi-
nalne zapisy dźwiękowe wykonane 
na wyprawach. 

 
NS: Ostatnie pytanie – nasze czy 

zagraniczne góry ? 

BJ: Trudno rozważać w tych kate-
goriach. Nasze góry są bliskie sercu 
– to od nich zaczynaliśmy naszą gór-
ską karierę i na nich ją ukończymy, 
natomiast góry wysokie są ogromną 
atrakcją i lubimy tam jeździć, ponie-
waż są zdecydowanie trudniejsze od 
naszych. Zarówno jedne, jak i drugie 
są bardzo cenne. 

NS: Dziękuję za rozmowę. 

 BJ: Ja również bardzo dziękuję. 

 

Rozmowę przeprowadziły:  

Natalia Sarna i Natalia Laszczyńska, 

klasa 2b  
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Posłuchać gór…   
W Ząbkowickim Ośrodku Kultury mieliśmy oka-
zję nie tylko zobaczyć góry, ale także ich wysłu-
chać. Wystawę zdjęć ilustrowanych dźwiękiem 
„Himalaje, Karakorum – obrazki i głosy z 

gór" stworzył dr inż. Bogdan Jankowski.  

Autor na swoje wędrówki zabiera aparat i 
uwiecznia piękno natury, jakiego nie widzimy 
codziennie. Wystawa – przygotowana z okazji 
jubileuszu Polskiego Związku Alpinizmu – od-
wiedziła wiele festiwali górskich, a ostatnio wró-
ciła z Hiszpanii. 

Zdjęcia pokazują historię polskiego alpinizmu – 
od zdobywania Tatr po największe szczyty Hi-
malajów. Można prześledzić zmiany w organizo-
waniu i warunkach technicznych wypraw, przy-
gotowaniu sprzętu, wyposażeniu bazy. Towa-
rzyszące zdjęciom autentyczne nagrania dźwię-
kowe pozwalają wczuć się w atmosferę wypraw, 
posłuchać odgłosów karawany, modłów buddyj-
skich mnichów, kontaktów radiowych himalai-
stów, relacji ze szczytów. 

 

Nagrania i fotografie dokumentują wydarzenia 
radosne, ale i dramatyczne. Można usłyszeć 
entuzjazm z Mount Everest, kiedy udało się 
pierwsze w historii polskie zimowe wejście na 
najwyższy szczyt świata. Euforia w głosie zdo-
bywców sprawia, że i współczesny słuchacz cie-
szy się z sukcesu Polaków sprzed blisko 40 lat. 
Niestety, inne nagranie to dramatyczna relacja 
utraty towarzysza podczas wyprawy – niesamo-
wite wrażenie sprawiają głosy nieżyjących już 
ludzi gór. 

 

 

 

Uczniowie LO wystawę podziwiali po wykładzie 
inauguracyjnym, a wieczorem odbył się oficjalny 
wernisaż. Najliczniejszymi gośćmi były dzieci, 
które wywołały wiele radości na twarzy pana 
Bogdana Jankowskiego. Zdjęcia budzą w od-
biorcach emocje, które narastają podczas słu-
chania towarzyszącej im historii zapisanej 
dźwiękiem. 

 

Weronika Łyskawa, klasa 2b 



 

 

X X I  D F N  –  Z Ą B K O W I C E  Ś L Ą S K I E  2 4 – 2 6  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 8  

Jak budować dobrostan każdego dnia  

Dobre samopoczucie, sukces zawodowy, 

sława, spełnienie marzeń ... 

W jaki sposób to wszystko osiągnąć, dowie-
dzieliśmy się z wykładu mgr Grażyny Jawor-
skiej „Jak budować dobrostan każdego 
dnia?" (Europejskie Stowarzyszenie Ekolo-
gów). Podpowiedziane rozwiązania okazały 
się interesujące i przydatne wielu odbiorcom. 
Dlatego warto przyjrzeć się poszczególnym za-
gadnieniom poruszonym w prelekcji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stres a dobrostan 
Współczesny świat jest pełen stresu, wszyscy 
gdzieś pędzą, zapominając o swoim życiu i do-
brym samopoczuciu. Światowa Organizacja 
Zdrowia bije na alarm, ponieważ zaczynają 
szerzyć się takie choroby, jak pracoholizm, bez-
senność czy nawet depresja. Życie w pewnym 
sensie mamy ułatwione, ale stały napływ infor-
macji nas stresuje – zamiast na rozwiązaniach 
skupiamy się na problemach.  Pesymistyczne 
wiadomości łatwiej  zapadają nam w pamięć,  
a przecież nie musimy martwić się na zapas. 
 

Inteligencja sukcesu  
Wykształcone niedawno pojęcie „inteligencji 
sukcesu” jest umiejętnością osiągania sukcesu 
osobistego i zawodowego. Miarami są: pozycja 
zawodowa i społeczna, sława, fortuna, realiza-
cja marzeń.  
 

Siedem przyczyn dobrostanu 
 

1. Najważniejszy jest cel życia. 
Powinniśmy zadawać sobie pytanie, jaki jest nasz cel przy wyborze studiów, a później pra-

cy. To my powinniśmy wybrać sobie drogę, sami o sobie decydować. 
2. Podstawa szczęścia osobistego. 

Trzeba bardzo mocno pokochać siebie, co jest wielką sztuką. Nad szczęściem powinni-
śmy sami pracować, nasz dobrostan minimalizuje nasze nieszczęście. 

3. Podstawa szczęścia rodzinnego. 
Gdy w rodzinie wszyscy czują się dobrze, rodzina jest szczęśliwa. 

4.Minimalizacja konfliktów osobowych i społecznych. 
Musimy nauczyć się, żeby na atak nie odpowiadać atakiem, pracować nad rozwiązaniami 

konfliktów. 
5. Większa wydajność pracy.  

W USA i Azji naukowcy badają wpływ otoczenia na naukę czy pracę, np. pozostawiając 
rośliny w biurach lub zmieniając kolor ścian.  

6. Sprzyja kreatywności.  
Himalaiści są kreatywni, dumni i chcą przekazać swoje doświadczenie ludziom, którzy nie 

przeżyli tego, co oni. 
7.Sprzyja rozwojowi intelektualnemu i duchowemu.  
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Wykładowczyni scharakteryzowała tzw. ko-
rzystne zasoby osobiste. Na przykład dzięki 
wsparciu społecznemu możemy poznać zda-
nie osób, które mogą nam pomóc. Im jeste-
śmy bardziej otwarci, tym lepiej  planujemy 
przyszłość i cel. Ważne jest poczucie własnej 
skuteczności i wartości – jeżeli umiemy ko-
chać siebie, łatwiej przychodzi nam działanie. 
Optymizm, kontrolowanie złych emocji, opa-
nowanie, zdrowy tryb życia, racjonalne myśle-
nie – to pożądane zachowania każdego z 
nas. Niezwykle istotna jest odporna osobo-
wość, czyli zaangażowanie, kontrola, wyzwa-
nie – okazuje się, że wiele zdolnych osób 
poddało się, a te, które były wytrwale i praco-
wite, chociaż mniej utalentowane, osiągnęły 
sukces. 

Należy po prostu słuchać samego siebie.  
Stabilność dobrostanu wymaga równowagi 
pomiędzy naszymi zasobami a naszymi wy-
zwaniami pod względem psychicznym, fizycz-
nym i społecznym. Nie ma człowieka idealne-
go, nie trzeba podołać wszystkim wyzwaniom 
świata.  
 
Zasady sukcesu 
Filozof Napoleon Hil opracował 6 zasad suk-
cesu. Po pierwsze złota zasada: siej to, co 
chcesz zebrać. Największe marzenia mamy 
jako pięciolatki, które są najbardziej kreatyw-
ne i szalone. Po drugie: siła nawyku, czyli pra-
wo kompensacji. Nawyk to wyrobione posta-
wy. Osoby, które chcą coś osiągnąć, muszą 
się ich wyuczyć. Kolejne zasady to: koncen-
tracja, samokontrola, nawyk dbania o zdro-
wie, nawyk gospodarowania czasem, przy-
chodami i wydatkami. Hil powtarzał, by wysiłki 
podejmować przez całe życie. 
 

Pokochaj siebie 
Życie jest szansą. Powinniśmy odrzucić pew-
niki, posprzątać umysł, utorować drogę szczę-
ściu oraz pamiętać, że tkwi ono w prostych 
rzeczach – tylko wtedy będziemy w stanie 

pokochać siebie i osiągnąć sukces. Szczęście 
jest zasobem nieodnawialnym, dlatego musi-
my cieszyć się chwilą, ćwiczyć myślenie tak 
jak mięśnie. Uczmy się dobrostanu i trenujmy 
umysł. Szczęście jest paliwem, by móc stawić 
czoła wyzwaniom, troskom, zmartwieniom i 
dramatom. 
 

Od czego zależy szczęście? 
50% to osobowość, 10% to warunki życia, 
40% to aktywność, którą podejmujemy: poma-
ganie, życzliwość, dobre relacje, wdzięcz-
ność, wybaczanie, zaradność, ćwiczenia fi-
zyczne oraz dbanie o ciało. Nikt nie może 
więc powiedzieć, że nie mamy wpływu na 
osiągnięcie szczęścia. 

Wykład zakończony został słowami Dalajla-
my: „Człowiek poświęca swoje zdrowie, by 
zarabiać pieniądze, następnie poświęca pie-
niądze, by odzyskać zdrowie.” 
 

Agnieszka Brzostek i Kinga Dublowska, kl. 2b 

 

 

„Człowiek poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, 
następnie poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie.” 

~Dalajlama 



 

 

X X I  D F N  –  Z Ą B K O W I C E  Ś L Ą S K I E  2 4 – 2 6  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 8  

Był las. Będzie las?  

W wykładzie „Lasy w obliczu zmian klimatu” poprowadzonym przez prof. Romualda 
Kosinę z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wzięły 
udział klasy 1a (biologiczno-chemiczna) oraz 1b (dziennikarsko-językowa).  

 

Na początku prowadzący zwrócił uwagę 
na niewidoczną gołym okiem zmianę tempera-
tury środowiska na przestrzeni 120000 lat. Po-
ruszył istotny obecnie problem nadmiernego 
zużycia energii poprzez wzrost zawartości 
dwutlenku węgla w atmosferze, czego skut-
kiem jest ocieplanie się klimatu. Na podstawie 
lodowca na Kilimandżaro mogliśmy prześledzić 
zmianę jego średniej temperatury w latach 
1993 i 2000.  
 

Po omówieniu zagadnienia opadów, anali-
zie ich ilości nawalnych na przestrzeni ostat-
nich dekad wykładowca przeszedł do główne-
go tematu prelekcji. Podkreślił związek pomię-
dzy lasami a wspomnianymi wcześniej elemen-
tami zmian klimatu. Spekuluje się, że jeszcze 
w 2018 roku wytnie się ok. 4 mln ha lasów, na-
stąpi erozja ponad 5 mln ha gleb oraz emisja 
ponad 28 mld ton dwutlenku węgla.  Natomiast 
ponad 7 mln ton trucizn uwolni się do gleby, 
wód i powietrza. Dlatego tak ważna jest ochro-
na zasobów naturalnych naszego środowiska. 

 

Z opinii uczestników wykładu wynika, że 
był on treściwy, przydatny oraz zrozumiały dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 
 

Wykład o lasach był interesujący. Poruszo-
no bliskie nam problemy dzisiejszego świata,  
o których mówiliśmy w szkole, jednak wtedy 
nie wydawały mi się takie ważne. 

 
 – skomentował Rafał Żyrek z klasy 1b. 
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Uczennice klasy dziennikarsko-
językowej tuż po wykładzie prze-
prowadziły krótki wywiad z profe-

sorem Romualdem Kosiną. 

 

W jaki sposób możemy promo-
wać idee ochrony środowiska 
wśród młodzieży w naszym 
wieku? 

Przede wszystkim należy nabyć 
podstawową wiedzę, która po-
zwoli na merytoryczną rozmowę 
ze słuchaczami. Wiedzę można zdobyć na 
wykładach, np. na takim, jaki wygłosiłem 
przed momentem o lasach, zmianach kli-
matu oraz relacjach między lasem a czyn-
nikami na niego oddziałującymi. Podstawo-
wym źródłem informacji jest oczywiście 
internet, do którego każdy ma dostęp. 
Wspominałem w swoim wykładzie o intere-
sującej stronie 
http://www.worldometers.info Tam ma-
my zegary, które pokazują m.in. ile rodzi 
się ludzi, a ile umiera, do kiedy nam star-
czy węgla, do kiedy ropy naftowej itd. Ten 
zegar tyka bez przerwy. 

Sama wiedza nie wystarczy, najważniejsza 
jest praca w terenie. Nie wystarczy, że 
przejedziemy samochodem szybciutko, 
zostawimy za sobą smog, a później powie-
my: „Widziałam tam góry, lodowiec.” Jeśli 
chcemy poznać las i to, co się w nim dzie-
je, musimy pójść tam albo własnymi noga-
mi, albo podjechać rowerem. Chodzi o po-
znanie pewnego stanu środowiska. 
 

W jaki sposób segregacja odpadów 
oraz ich powtórne wykorzystanie wpły-
wają na ochronę środowiska ? 

Moim zdaniem na środowisko bardzo istot-
nie, jeśli potraktujemy sprawę solidnie. Wy-
rzucanie oraz niewyrzucanie śmieci ma też 
czasem globalne znaczenie, np. jakiś kraj 
może produkować śmieci w nadmiarze, 
ponieważ konsumuje w nadmiarze, a na-
stępnie wywozi je do innego kraju. Na wy-
sypisku w Zgierzu, na którym doszło do 

gigantycznego pożaru, były niemieckie od-

pady, ale media również podały informa-
cje, że znajdowały się tam śmieci z Nige-
rii… 

Jaka jest rada na to wszystko? Rozwiąza-
nie tkwi w naszej w głowie, bo musimy zro-
zumieć problem, i w naszym sercu, bo 
chodzi o naszą empatię wobec świata. Ale 
jedno i drugie wymaga pracy nad sobą. 
Trzeba wykorzystywać każdy dzień i każdą 
sekundę w szkole, pracy czy w domu. Mo-
ja wnuczka bardzo rozmawia na lekcjach, 
zawsze jej mówię: „Pamiętaj, każda chwila 
jest ważna, to, co było przed chwilą, już 
minęło". To jest poszanowanie czasu, któ-
ry mamy. Bo nasza aktywność na Ziemi 
ogranicza się do naszego życia. To jest 
krótki odcinek czasu. Możemy zrobić coś 
dobrego dla innych albo nie zrobić nic, 
ewentualnie robić tylko dla siebie. 

Powiem szczerze: możliwość dzisiejszego 
wykładu dla młodzieży, która mnie 

słuchała, zadawane teraz pytania o to 
wszystko i napisany z tego artykuł – to już 
jest cenne. Przekażecie gdzieś dalej, że 
woda jest potrzebna i musimy ją szano-
wać. Jak nam wody zabraknie, to nie pole-
cimy na Marsa, żeby jej nabrać.  

Dziękujemy serdecznie za rozmowę  
i cenny wykład. 

 

Paula Wierpowska i Eryka Robak, klasa 1b 

http://www.worldometers.info
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 Antybiotyki i droga medycyna to przeży-
tek. Dzisiaj szuka się jednego lekarstwa na 
wszystko, o czym opowiadała dr n. med. Dorota 
Ksiądzyna (Uniwersytet Medyczny) w wykła-
dzie „Psychobiotyki, czyli przez żołądek do… 

mózgu”.  

Psychobiotyki są rodzajem probiotyków, 
czyli bakterii pozytywnie wpływających na zdro-
wie człowieka, które mogą być panaceum dla 
ludzi w przyszłości. Probiotyki to bardzo szeroki 
temat, który łączy w sobie wiele dziedzin nauki, 
począwszy od fizyki, poprzez loty w kosmos aż 
do psychologii. Na początku wykładu pokazano 
nam, że czas to pojęcie względne, co pozwoliło 
szybko wprowadzić odbiorców w temat. 

 Tą dziedziną medycyny zaczęto się inte-
resować podczas prowadzonego przez NASA 
programu Apollo, którego celem było lądowanie 
na Księżycu. Wtedy pierwszy raz zastanawiano 
się, jak stan nieważkości wpływa na florę jelito-
wą astronautów. Okazało się, że niektóre drob-
noustroje podane w odpowiedniej ilości mogą 
leczyć pewne choroby, a nawet można je wyko-
rzystywać do działań profilaktycznych.  

 Za ojca probiotyków uważa się jednak 
Ilię Miecznikowa, który w 1908 roku otrzymał 
Nagrodę Nobla za „sposób na długowieczność”. 
Jego badania udowodniły, że spożywanie w 
dużych ilościach produktów bogatych w bakte-
rie kwasu mlekowego (swojskich produktów 

mlecznych) pozytywnie wpływa na układ pokar-
mowy, co w konsekwencji prowadzi do dłuższe-
go życia ludzi z obszarów wiejskich w porówna-
niu do mieszczan.  

 Dzisiejsze badania dowiodły, że są bak-
terie, które wpływają na psychikę szczurów  
w określony sposób. Bakterie ze szczepu tok-
soplazmagonti sprawiały, że szczur przestawał 
się bać kota, co byłoby niemożliwe w natural-
nym środowisku. Zatem istnieje specjalna gru-
pa probiotyków zwana psychobiotykami, czyli 
określone szczepy drobnoustrojów, które od-
działują na psychikę złożonego organizmu 
(niewykluczone, że człowieka również). W przy-
szłości będzie to umożliwiało leczenie chorób 
psychicznych, np. depresji, poprzez podanie 
jednej tabletki.  

 Dzięki nieustającemu rozwojowi nauki  
i technologii medycyna nie przestaje zaskaki-
wać. Myślę, że czasy, w których poważne dzi-
siaj choroby będą leczone jak przeziębienie, 
nadejdą szybciej, niż nam wszystkim się wyda-
je. Zdziwiło mnie to, że mało wcześniej słysza-
łem na temat probiotyków, skoro to tak obiecu-
jący temat, ale dzięki takim inicjatywom jak 
DFN mogłem uświadomić sobie, jak blisko je-
steśmy (jako ludzkość) odkrycia panaceum. 

 

Mikołaj Zapotoczny, klasa 3a 

Czy jest naprawdę tak ważna? 

Jeden z wykładów DFN-u przeprowadzony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grodziszczu i Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl. i dotyczył „Fizyki wody”. Wykładowca, mgr Artur 
Rokosa z Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, by zwiększyć atrakcyjność przekazu, posłużył się kilkoma bardzo ciekawy-
mi i zaskakującymi doświadczeniami. 
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Potrzebna? 

Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom 
żyjącym na ziemi. Dla porównania – człowiek składa 
się w 70% z wody, natomiast nasze kości mają jej  
w swojej budowie aż 20%. Bez jedzenia możemy 
przeżyć kilka tygodni, jednak bez wody tylko kilka dni. 
Wykładowca przypominał, że wodę łatwo i szybko 
można utracić z organizmu. Jej uzupełnianie jest bar-
dzo ważne, ponieważ to właśnie ona reguluje tempe-
raturę naszego ciała oraz bierze udział w wielu reak-
cjach w naszym organizmie. Trzeba jednak pamiętać, 
że wodę można przedawkować – dzieje się tak, gdy 
nerki nie są w stanie przefiltrować jej w całości. Wodę 
powinniśmy więc pić w momencie, gdy odczuwamy 
pragnienie. 
 
Można to pić? 

Mimo że 2/3 powierzchni Ziemi pokrywa woda, to aż 
97,2% zasobów stanowi woda słona nienadająca się 
do picia. Pozostałe 2,8% jest wodą słodką, którą spo-
żywamy na co dzień, jednak 2,1% tej wody znajduje 
się lodowcach i nie mamy do niej dostępu. 

Woda znajduje się w ciągłym obiegu. Paruje z rzek  
i stawów, a następnie spada na ziemię w postaci 
deszczu. Po pewnym czasie znów następuje proces 
parowania i tak nieskończoność 

 
Jedna woda, a trzy stany 

Budowa wody jest nam wszystkim znana. Składa się 
z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, zna-
ny zapis to H20. Woda występuje w trzech stanach 
skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Różnią się 
znacznie od siebie, mimo że wszystkie są wodą: stan 
stały to lód, gazowy to para wodna, w stanie stałym 
woda posiada własny kształt oraz objętość, jest rów-
nież nieściśliwa. Jako ciecz ma własną objętość, lecz 
przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. W 
stanie gazowym nie widzimy pary wodnej, a jej kształt 
jest taki sam jak pomieszczenia, w którym jest aktual-
nie. Woda może przechodzić z jednego stanu skupie-
nia w drugi. 

 
Chmura w butelce 

W doświadczeniu pierwszym wykładowca nalał do 
butelki trochę alkoholu, następnie przez dziurę w kor-
ku butelki za pomocą pompki zaczął wprowadzać po-
wietrze. Po otworzeniu butelki na krótki czas pojawiła 
się wspomniana już chmura. Okazało się że gwałtow-
ne rozprężenie powoduje duży spadek temperatury,  
a tym samym kondensację par alkoholu i tworzenie 
mikroskopijnych kropelek. 

 
Gęstość i objętość wody 

Gęstość oznaczamy literką d i jest to stosunek masy 
do objętości. Gdy temperatura ciała rośnie, jego obję-
tość się zwiększa, a gęstość maleje. By lepiej poka-
zać tę zależność, wykładowca posłużył się doświad-
czeniem. Na dylatometrze, czyli specjalnym urządze-
niu do mierzenia rozszerzalności cieplnej ciał stałych, 

kładziemy metalowy pręcik i podgrzewamy go. Strzał-
ka znajdująca się na końcu zaczyna podnosić się  
i pokazuje, o ile pod wpływem temperatury pręcik po-
większył swoją objętość 

 
Dlaczego statki pływają? 

Mimo iż statki są wykonane z metalu, to potrafią utrzy-
mać się na powierzchni morza. Dzieje się tak, ponie-
waż ich gęstość jest mniejsza od gęstości wody. Mówi 
o tym między innymi prawo Archimedesa. Statki prze-
wożą pasażerów, ale na dole mają wolną przestrzeń, 
która jest wypełniona lekkim gazem, co znacznie 
zmniejsza gęstość statku. 

 
Praktyczność 

Wykład zrobił na młodych odbiorcach ogromnie wra-
żenie. Pomógł uczniom lepiej poznać bardzo ważną  
i ciekawą substancję, jaką jest woda. Uświadomił, że 
woda, która znajduje się prawie we wszystkim, odgry-
wa tak ważną rolę nie tylko dla nas, ale i dla środowi-
ska. Poparte doświadczeniami fakty nadały większej 
atrakcyjności wykładowi. Po jego zakończeniu ucznio-
wie byli bardzo zadowoleni, a podczas samego poka-
zu zadawali wiele pytań oraz chętnie odpowiadali na 
zadane pytania wykładowcy. 

 
Piotr Fudali i Jakub Lenczewski, klasa 2b 



 

 

X X I  D F N  –  Z Ą B K O W I C E  Ś L Ą S K I E  2 4 – 2 6  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 8  

DOCENIONY PO LATACH 

Klasy matematyczno-informatyczne 2c oraz 1c 
uczestniczyły w wykładzie dr. Pawła Tomaszew-
skiego (Politechnika Wrocławska) zatytułowa-
nym „Ojciec współczesnej cywilizacji”. Na począ-
tek dowiedzieliśmy się, jak zaczęło się sztuczne 
otrzymywanie monokryształów. 

 

Odpowiedzialnym za to słynne i szeroko na świe-
cie stosowane odkrycie był Polak Jan Czochral-
ski (24 X1885–22 IV 1953), urodzony w Kcyni 
niedaleko Bydgoszczy, która była wtedy pod za-
borem pruskim. To człowiek wszechstronnie wy-
kształcony, zajmujący się wieloma dziedzinami, 
m.in. chemią, metalurgią, fizyką, krystalografią, 
metaloznawstwem. Pisał również wiersze, powie-
ści oraz dramaty, zwykle pod pseudonimami. 

 

Jego trzema głównymi osiągnięciami są: radio-
mikroskop, stop wykorzystywany do łożysk kole-
jowych tzw. metal B oraz to najważniejsze - opra-
cowanie metody wytwarzania monokryształów 
poprzez wyciąganie. Bez jego wynalazku nie by-
łoby telefonów komórkowych, smatfonów, table-
tów, laptopów, cyfrowych aparatów fotograficz-
nych, odtwarzaczy mp3 i całej współczesnej elek-
troniki. Prof. Jan Czochralski był autorem lub 
współautorem ponad 120 publikacji naukowych, 
wielu wynalazków i patentów. Do dziś jest naj-
częściej cytowanym polskim uczonym. 

 

Po II wojnie światowej został zapomniany przez 
historię, ale obecnie w różny sposób upamiętnia 
się dokonania uczonego, np. poprzez edycję 
znaczków pocztowych czy ogłoszenie 2013 Ro-
kiem Jana Czochralskiego. 

 

Anna Jarosz, klasa 2c 
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Potęga szczepionek  

Uczestniczyliśmy w wykładzie pt. „Znaczenie 
szczepionek w eradykacji chorób wiruso-
wych” wygłoszonym przez dr. hab. Egberta 
Piaseckiego, prof. Polskiej Akademii Nauk. 
Na samym początku został wyjaśniony niezna-
ny większości termin z tytułu: eradykacja, czyli 
całkowite wyeliminowanie. 

Dowiedzieliśmy się, że do tej pory pod-
jęto próbę eradykacji czterech chorób – od 
dwóch z nich udało się 
już uwolnić całkowicie: w 
1979 roku od ospy praw-
dziwej i w 2010 roku od 
księgosuszu. Kolejne 
dwie są w dalszym ciągu 
zwalczane, a są to: polio-
myelitis i drakunkuloza. 
W przyszłości planowana 
jest eradykacja poliowiru-
sów, odry, różyczki i za-
palenia wątroby typu B. 

Ospa prawdziwa 
miała swoje początki już 
około ośmiu tysięcy lat 
przed naszą erą, kiedy to 
przeszła z nieznanego 
źródła na człowieka. Przez lata choroba ta 
zbierała swoje żniwo w wielu krajach, drastycz-
nie obniżając populację ludzkości. Co ciekawe, 
zmarł na nią również Ramzes V – jeden z naj-
sławniejszych faraonów w Egipcie. Jedne z 
największych epidemii miały miejsce: w 340 r. 
w Chinach, w 910 r. w Bagdadzie, w 1000 r. w 
Japonii. W XVI wieku ospa zabiła połowę po-
pulacji Ameryki Południowej i Środkowej. Wte-
dy też lekarz wpadł na pomysł pierwszej 
„szczepionki”, była to wariolizacja czyli zakaże-
nie ludzi wydzieliną ze strupów ludzi zdrowieją-
cych. Po tym działaniu objawy choroby były 
łagodniejsze, ale w dalszym ciągu większość 
ludzi umierała. Wtedy też Edward Jenner zau-
ważył, że ludzie pracujący przy krowach nie 
chorują na ospę, lecz zapadają na jej łagod-
niejszą odmianę – krowiankę, która chroni ich 
przed epidemią. Jenner pobrał wtedy wirusa 
krowianki i wszczepił ją chłopcu z sąsiedztwa, 
aby następnie wszczepić mu wirusa ospy 
prawdziwej – chłopiec nie zachorował. 

Wtedy rozszerzył on swoją próbę na dziesiątkę 
kolejnych dzieci. Skutek był ten sam, wszyscy 

byli odporni. Napisał o tym odkryciu, co spowo-
dowało szczepienia ludzi na całym świecie.  
W 1959 roku stwierdzono likwidację ospy 
prawdziwej, ale już piętnaście lat później na-
stąpiła ostatnia duża epidemia, która zakoń-
czyła się w 1979 roku. Od tego czasu zdarzały 
się tylko sporadyczne przypadki choroby.  
Od 2001 roku nie odnotowano żadnego przy-
padku ospy prawdziwej. Jednakże wiadomo, 

że niektóre kraje  
w dalszym ciągu ma-
ją w laboratoriach 
zamknięte wirusy 
ospy prawdziwej. 
Jest ona uważana za 
najdoskonalszą broń 
biologiczną, ponie-
waż jej śmiertelność 
wynosi około 80%,  
a zanim zostanie wy-
produkowana szcze-
pionka, choroba zdą-
ży zebrać swoje żni-
wo. 

Niestety, czas wykła-
du był ograniczony  

i nie zdążyliśmy się dowiedzieć więcej na te-
mat genezy pozostałych chorób, ale zdobyta 
wiedza z pewnością zapadnie nam w pamięci. 

 
Aleksandra Siwek i Karolina Kiełbasiewicz, 

 klasa 2a 
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GÓRA GÓR 
Dr inż.. Marcin Kaczkan (Politechnika Warszawska) uczestniczył w wyprawach w góry  
wysokie: Andy, Pamir, Thien-Shan, Himalaje, Karakorum. W 2010 zdobył w samotnym ataku 
ośmiotysięcznik Nanga Parbat. Brał udział w wyprawach letnich na K2 w 2012 i Gasherbrum I i II  
w 2013. 31 lipca 2014 roku zdobył K2. 

 

 

Wieczorny wykład w 
Ząbkowickim Ośrodku Kultury 
zatytułowany „Najtrudniejszy 
z ośmiotysięczników – mi-
gawki z polskiej zimowej 
wyprawy na K2 2017/2018” 
rozpoczął się prezentacją fil-
mu o wyprawie na K2. Polacy 
zapragnęli zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki 
zimą, a był to pomysł Andrzeja Zawady, który 
po części spełnił swoje marzenie. Mimo że pol-
scy himalaiści podczas wyprawy na K2 nie osią-
gnęli samego szczytu, to weszli na najwyższy 
punkt zdobyty dotąd zimą. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Początek wyprawy to lot do Pakistanu, 
gdzie przepakowano bagaże po 20 kilogramów 
na tragarza. Himalaista zwrócił uwagę na fakt 
różnicy temperatur i gęstości powietrza, które 
zmieniają się wraz z wysokością. Na szczycie 
występuje 80% mniej tlenu niż w normalnych 
warunkach. Podczas opowieści mogliśmy oglą-
dać zdjęcia trudnego, ale malowniczego trekkin-
gu, czyli trasy, którą poruszali się Polacy.  

Trasa ta kończyła się 
na wysokości ponad 
5000 m n.p.m. Tam 
nasi himalaiści doszli 
do konkordii, z której 
można już było podzi-
wiać K2. 

Następnym krokiem 
było założenie obozu 

głównego z najważniejszym miejscem, tzw. 
messą, czyli główną siedzibą. Mieściły się tam 
namioty do spania, dwie dodatkowe świetlice,  
w których spędzano razem czas, namiot będący 
schronieniem dla anteny dostarczającej internet 
himalaistom oraz kuchnia. Oprócz obozu głów-
nego zakładane są jeszcze 3-4 obozy na róż-
nych wysokościach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powodem, dla którego trudniej jest zdobyć 
szczyty gór zimą, jest brak śniegu wywiewane-
go przez wiatr. Zamiast po śniegu himalaiści 
muszą wspinać się po lodzie i skałach, co stwa-
rza dodatkowe problemy. Zima utrudnia również 
założenie obozu ze względu na silne wiatry, któ-
re niszczą namioty. 

 

Wykład zakończył się odpowiedziami 
Marcina Kaczkana na pytania słuchaczy. Każdy 
mógł też obejrzeć profesjonalny sprzęt do wspi-
naczki. 
 
 

Weronika Łyskawa, klasa 2b 
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Bez znaczenia 

Czwartkowy poranek zgromadził uczniów klas humanistycznych w auli na wykładzie  
„Miliony za filiżankę kawy. Notgeldy – pieniądze w zastępstwie i dla promocji”, przy-
gotowanym przez dr. Henryka Grzybowskiego. Notgeldy w okresie przedwojennym i w 
czasie I wojny światowej to pieniądze w postaci banknotu, wydawane przez sprzedaw-
ców i kupców w małych miasteczkach. Był to tak zwany pieniądz potrzebny. 

Historia notgeldów sięga początku 
XX w. Państwo niemieckie, wiedząc, że nie-
długo nadejdzie kryzys, zaczęło zbierać zło-
to oraz złote pieniądze. Ludzie, widząc takie 
zachowania władzy, również postanowili 
przygotować się na ewentualnie niedogod-
ności. Wykupywali wszystkie towary żywno-
ściowe, ponieważ wiedzieli, że podczas woj-
ny pieniądze stracą na wartości. Jednak naj-
większym problemem był brak możliwości 
wydania reszty. W 
takiej sytuacji 
sprzedawcy wpro-
wadzili na rynek 
notgeldy – pienią-
dze zastępcze. 
Emitowanie 
notgeldów trwało 
kilka lat. Zjawisko 
to pojawiało się w 
wielu różnych 
państwach, także 
w Polsce. Trudna 
sytuacja rynkowa z roku na rok się pogłębia-
ła. Inflacja rosła do tego stopnia, że w ka-
wiarni za kawę rano płacono 4 tys. marek, a 
kilka godzin później już 8 tys. Kupcy otwierali 
sklepy tylko na chwilę, gdyż później ceny 
nabywanych przez nich towarów byłyby kil-
kakrotnie wyższe. 

Pieniądze stały się nic niewarte, a notgeldów 
wydawano coraz więcej. Hiperinflacja była 
widoczna nie tylko na rynku sprzedaży, zau-
ważano ją też w pracy codziennej: robotnik 
za dzienne obowiązki otrzymywał 3 biliony 
niemieckich marek. 

  

 

 

 

 

 

Prelegent przytaczał przykłady absurdalnych 
płatności za żywność, np. za kostkę masła 
płacono jajkami, na pół kilograma chleba 
należało wydać 260 niemieckich marek.  
W 1918 r. za 300 miliardów marek można 
było zorganizować wesele dla 40 osób, nato-
miast 4 lata później była to cena koszuli noc-
nej. Marki rentowe zmienione później na 
marki niemieckie przeszły do historii. 

 

Opowieść o dawnych 
pieniądzach dr Henryk 
Grzybowski zakończył, 
odnosząc się do Wiel-
kiego Kryzysu trwające-
go od 1929 do 1933 r., 
kiedy to ludzie podczas 
krachu giełdowego bły-
skawicznie tracili mają-
tek. Notgeldy odeszły  
w niepamięć. Mimo 
wszystko dzisiaj może-
my zobaczyć, jak wyglą-

dały emitowane pieniądze. Na wielu z nich 
znajdujemy napisy promocyjne lub żartobli-
we teksty, np. „Dzięki wspólnej pracy nastą-
pią lepsze czasy”.  
Podsumowując opowiedzianą historię, wy-
kładowca podkreślił, że również Ząbkowice 
posiadały swoje notgeldy. Podczas małej 
lekcji historii pokazywał bardzo dużo zdjęć, 
które wzbudziły naszą ciekawość. Na co 
dzień mamy do czynienia z pieniędzmi, więc 
warto było wysłuchać, jak przy ich użyciu 
funkcjonowały poprzednie pokolenia. 

 

     Magdalena Ozga, klasa 2b 
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Postęp technologiczny w górach 

Góry to natura, dzika, niedo-
stępna… A jednak i tam docierają 
nowinki techniczne. Dowiedzieliśmy 
się o tym na wykładzie dr. inż. Marci-
na Kaczkana wspieranego przez 
dr. inż. Bogdana Jankowskiego. 
Sam tytuł prezentacji brzmiał intry-
gująco: „Łączność i elektronika w   

górach”. 

 

Prowadzący przedstawił 
ekwipunek stosowany w wysokogór-
skiej komunikacji, czyli głównie róż-
ne rodzaje radiotelefonów oraz tele-
fonów satelitarmych. Opowiedział 
pokrótce o systemach, w jakich mo-
gą być one zarejestrowane. Każdy  
z nich różnił się zasięgiem kontynen-
talnym. Wykładowca omówił lokali-
zatory satelitarne, przywołując ich 
główną zaletę, jaką jest możliwość 
wiedzy o własnym położeniu, gdzie-
kolwiek jesteśmy, podczas gdy zwy-
kłe telefony zapewniają jedynie loka-
lizację w ramach zasięgu telefonii 
komórkowej.  

 
Dr inż. Bogdan Jankowski opowie-
dział o polskich wyprawach wysoko-
górskich w latach 70. XX wieku,  
w których uczestniczył jako fotograf. 
Przyjemnie słucha się pasjonatów, 
nawet gdy mówią o tym, czego nie 
doświadczyliśmy i z czym nie mamy 
do czynienia na co dzień. 

 
Jakub Grabowy, klasa 1d 

„Góra poczeka” 

Marcin Kaczkan – polski alpinista i himalaista, członek Klubu Wysokogórskiego w Warsza-
wie, zdobywca dwóch ośmiotysięczników: w 2010 zdobył samotnie Nanga Parbat, latem 
2014 roku – K2. Pracuje na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki War-
szawskiej. Podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki udzielił wywiadu uczennicom Liceum 
Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. 
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Co sprawiło, że wybrał Pan tak ekstremalny 

sport?  

To przypadek, w wieku 15-16 lat nie myślałem, że 
będę się wspinał w wysokie góry. Rzeczywiście 
góry mnie trochę interesowały, jednak nie ze 
względu wspinaczkowego. Stanowiły obszar, 
gdzie można było pójść, by się sprawdzić, więc 
wybierałem się na samotne wędrówki w Bieszcza-
dy pod namiot.  

 

Kiedy był ten pierwszy raz, gdy rozpoczął Pan 

profesjonalną wspinaczkę?  

Pierwszy raz… Na studiach, około pierwszego 
roku. Zobaczyłem ogłoszenie o kursie wspinacz-
kowym i się zapisałem. A dlaczego się zaintereso-
wałem? Kiedy tak chodziłem po Bieszczadach, 
później Tatrach, zobaczyłem grupę taterników, 
którzy się wspinają na skalnej ścianie. Zrobiło to 
na mnie duże wrażenie. Patrzyłem na nich, my-
śląc „Co to są za ludzie?”, ale nawet przez myśl 
mi nie przeszło, że kiedyś będę robić to samo.  
A więc zapisałem się na półroczny kurs, wiele się 
nauczyłem i poznałem fajnych ludzi, z którymi 
później już samodzielnie jeździłem w skałki i tak 
to się potoczyło, naturalnie. (śmiech) 
 
Wiemy, że na K2 Pan był. Więc jakie to uczucie 

zdobyć drugi najwyższy szczyt świata?  

Kiedy już się wejdzie na szczyt, nie ma jakiejś 
wielkiej euforii. Są dwa uczucia: ulga, że już nie 
trzeba wchodzić i niepokój, że jeszcze trzeba 
zejść. Bywają też wyprawy, kiedy szczytu się nie 
zdobywa, a wraca się zadowolonym i jest pełna 
satysfakcja. Sam miałem tak parę razy na niż-
szych siedmiotysięcznikach, gdzie zdarzyło mi się 
szczytu nie zdobyć, ale miałem pełne przeświad-
czenie, że zrobiłem wszystko, co było możliwe,  
a co się nie udało… no to trudno. Góra poczeka. 
K2 zdobyłem przy mojej trzeciej próbie, wcze-
śniej, w 2003 i 2012 nie wszedłem na szczyt, ale 
też wróciłem z satysfakcją, bo w moim odczuciu 
zrobiłem wszystko, żeby wejść, a że się nie uda-
ło… no cóż, później się udało (śmiech), zadowole-
nie na pewno było.  

 

Czy ma Pan jakieś osoby, które są dla Pana 

wzorem, czerpie Pan z nich przykład?  

Jeśli chodzi o górską działalność, na pewno się 
czyta o różnych sławnych postaciach. Kiedyś czy-
tałem dużo książek na temat dawnych wypraw, 
np. o Wandzie Rutkiewicz, o Jerzym Kukuczce.  

 

 

Te postacie były bardzo interesujące i gdzieś tam 
się nimi zachwycałem, ale nie powiedziałbym,  
że mam jakieś wzorce, do których dążę i chcę ich 
naśladować. Po prostu każdy ma swoje motywa-
cje, cele. Ja nie staram się być jak ktoś inny. 
 
A jaka jest najlepsza wyprawa, którą Pan 

wspomina?  

Dla mnie chyba zostanie to wyprawa na Pik Po-
biedy, szczyt siedmiotysięczny w górach Tien-
szan. Ta góra wiele mnie nauczyła. Był to krok 
przed ośmiotysięcznikami. Dopiero za trzecim ra-
zem udało mi się ją zdobyć i do tego samotnie, 
więc była to dla mnie taka kwintesencja wspinacz-
ki wysokogórskiej. Od kiedy zacząłem jeździć w 
Bieszczady, chciałem sprawdzić, jak człowiek się 
zachowuje w górach, zajrzeć w głąb siebie. Do-
piero jak się pojedzie w ekstremalne środowisko  
i jak się jest zdanym tylko na siebie bez możliwo-
ści pomocy, to wtedy można odkryć, na co cię 
stać tak naprawdę. I tego tam doświadczyłem. 

 

Jeśli mowa o celach, ma Pan obecnie jakiś no-

wy cel? Nowe wyprawy? 

Ja nie zakładam sobie jakiegoś konkretnego celu. 
Często większość moich wypraw  była sponta-
niczna, po prostu lubiłem jeździć w góry. Nie było 
większego znaczenia, czy idę na ten szczyt, czy 
na inny. Każdy dla mnie wydawał się interesujący  
i ciekawy. Teraz też nie mam ściśle określonego 
celu, co będę robił. 

Ale nie wykluczam, że wkrótce zainteresuję się 
jakąś ciekawą wyprawą, na którą pojadę. 

 

Jest Pan łącznościowcem?  

Zajmuję się łącznością na wyprawach wysokogór-
skich. Z racji, że coś o elektronice wiem i w góry 
jeżdżę, to wyszło naturalnie, że jestem kompe-
tentną osobą do tego, żeby tym sprzętem się zaj-
mować. 
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Zdarzają się takie wypadki, że tam w górze sprzęt przestaje działać?  

Tak, zdarzają się. Ja później je analizuję. Tak się dziwnie składa, że jak ja jestem 
gdzieś na wyprawie, to wszystko działa (śmiech), a jak jedzie jakaś inna wyprawa, gdzie 
mnie nie ma, a ja im sprzęt przekazuję, to nagle się okazuje, że to lub tamto nie działa. 
W większości przypadków, niestety, jest to winą użytkownika. Czasami zdarzają się sy-
tuacje niezależne. Przykładowo, odbyła się wyprawa na Manaslu. Chłopcy wzięli model 
satelitarny, chcieli wysyłać filmiki, więc ja wszystko przygotowałem i przetestowałem. 
Oni też dzień wcześniej przetestowali. Wszystko działa. Pojechali do Nepalu, rozstawia-
ją i nic nie działa (śmiech). Zaczęliśmy drążyć temat, jeszcze do końca nie rozwikłali-
śmy zagadki. Jest duża szansa, że to z przyczyn niezależnych, ponieważ działali blisko 
granicy chińskiej, a w Chinach z tą łącznością może być różnie. 
 

Czy miałby Pan rady dla początkujących alpinistów? 

Pewnie. Jak zaczynałem, kompletnie nie myślałem, że będę chodził po najwyższych 
górach. Po prostu robiłem swoje. Na miarę możliwości studenckiej kieszeni zawsze 
gdzieś się uzbierało paręset złotych i można było jechać na wyprawę. Oczywiście nie  
w ośmiotysięczniki, bo one kosztują trochę więcej. Ale można było jeździć w góry, które 
też są wysokie, piękne i tanie. Gdy tak sobie jeździłem w te góry, za nieduże pieniądze, 
samo wyszło, że tu się wkręciłem, tam ktoś mnie zaprosił. Więc gdy się robi swoje najle-
piej jak można, to później wszystko samo się układa.  

 Dziękujemy serdecznie za rozmowę. 

 

 

Wywiad z dr. inż. Marcinem Kaczkanem przeprowadziły: 
 Daria Pitner i Emilia Pietrasz, klasa 2b 

 
 
 

Jako klasa biologiczno-chemiczna mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wykładzie pt. „100 
lat z życia mikrobiologa i nie tylko”, prowadzonym przez dr. Emila Palucha (Uniwersytet 
Medyczny). Mikrobiologia jako dziedzina wiedzy istnieje niewiele ponad 100 lat, mimo 
że początkowe wzmianki o przedmiocie tej nauki zaczynają się już w pierwszym wieku przed 
naszą erą.   

Działalność organizmów ludzie obserwo-

wali od wieków, np. psucie się żywności, po-

wstawanie fermentowanych napojów alkoholo-

wych czy różnego rodzaju epidemie. Próbowa-

no to wytłumaczyć na wiele sposobów. Marcus 

Terentius Varro twierdził, że odpowiedzialne są 

miniaturowe stworzenia niewidoczne gołym 

okiem. Z kolei Crinas z Massilli uważał, że cho-

roby zależą od układu gwiazd i są karą za grze-

chy ludzkości. Kiedy człowiek już zachorował, 

nie mógł liczyć na indywidualne rozpoznanie 

choroby, wszyscy byli leczeni w ten sam spo-

sób. Nieważne, czy było to przeziębienie, czy 

dżuma, stosowano flebotomię – upuszczanie 

krwi (zgodnie z przekonaniem, że choroby po-

woduje „zła krew”) lub trepanację, czyli próbę 

usunięcia ciał obcych, zakrzepów z czaszki. 

Była to prawdopodobnie najstarsza forma ope-

racji, dokonywano jej poprzez otworzenie cza-

szki bez jakiegokolwiek znieczulenia, przynosiła 

bardzo duży procent śmiertelności, ponieważ 

mało kto wytrzymywał ból związany z cięciem 

kości „na żywca”. 
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W XIII wieku Roger Bacon opracował 
pierwowzór okularów, co uważa się za początek 
epoki „szkiełka i oka”. Wykładowca przedstawił 
długotrwały proces powstawania mikroskopu, 
począwszy od roku 1590, kiedy to Hans i Za-
chariasz Jannsenowie (ojciec i syn) skonstruo-
wali pierwowzór mikroskopu, łącząc dwie so-
czewki tubusem. Galileusz w 1624 roku stworzył 
mikroskop z trzema soczewkami. Marcell Malpi-
ghi jako pierwszy zastosował mikroskop do ob-
serwacji tkanek.  

Antoni van Leeuwenhoek w 1674 roku 
stworzył mikroskop z tylko jedną soczewką, ale 
powiększającą obraz o ponad  300 razy. W 
1686 roku jako pierwszy zobaczył pod mikro-
skopem bakterie, dlatego też nazywany jest 
„ojcem mikrobiologii”. W 1868 roku Ernst Abbe 
konstruuje apochromat, który pozwolił całkowi-
cie zredukować aberrację chromatyczną, czyli 
odbijanie się „tęczy” na przedmiocie  podczas 
patrzenia w soczewkę. W 1778 roku Wilhelm 
Friedrich von Gleichen zaproponował barwienie 
bakterii barwnikami naturalnymi. 

 
 
 

W ostatniej części spotkania zapoznaliśmy się  
z sylwetkami znanych mikrobiologów, którymi 
byli m.in. Ludwik Pasteur, Joseph Lister, Robert 
Koch, Frederick Twort, James Watson, Francis 
Crick, Rosalind Franklin, Odo Bujwid, Ludwik 
Fleck, Ludwik Hirszweld, Ludwik Rajchman, Ru-
dolf Weigl. 

Aleksandra Siwek, klasa 2a 

Obroń się z immunologią  

Immunologia to jeden z najbardziej fa-
scynujących i bliższy człowiekowi dział medycy-
ny. Lekarz immunolog zajmuje się problematyką 
układu odpornościowego organizmu i jego zabu-
rzeniami, jest to szybko rozwijający się dział me-
dycyny w Polsce. Ma powiązania również z in-
nymi specjalizacjami, takimi jak transplantologia 
i onkologia. Jednym z najbliższych instytutów w 
naszym regionie jest Instytut Immunologii i Tera-
pii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda 
we Wrocławiu. To właśnie tam pracują dr inż. 
Anna Sławek, mgr inż. Katarzyna Mikołaje-
wicz i mgr Daria Lorek – autorki pytań tego-
rocznej edycji konkursu ,,Obroń się z immunolo-
gią”. 
 
W konkursie wzięło udział 18 uczennic: z klas 
2a i 3d z naszego Liceum oraz z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. Wszyst-
ko odbyło się pod czujnym okiem mgr Reginy 
Bigoś, nauczycielki  w LO w Ząbkowicach 

Śląskich. współorganizatorki konkursu. Każdej 
uczestniczce towarzyszył niemały stres przy roz-
wiązywaniu zadań, ale wsparcia udzielała pani 
Bigoś, która kibicowała każdej osobie. To właś-
nie dzięki staraniu i poświęceniu pani dziewczę-
ta zdobyły szczegółową wiedzę.  
 
Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu pisemne-
go testu z 25 pytaniami, co trwało około godziny 
lekcyjnej. Następnie uczestniczki udały się na 
wykład dotyczący transplantacji, prowadzony 
przez dr hab. Aleksandrę Klimczak, aby w tym  
czasie organizatorki mogły sprawdzić prace.  
W oczekiwaniu na wykład uczennice przypomi-
nały sobie zdobytą wiedzę o immunologii. Mimo 
że jest to młoda dziedzina nauki, jej zakres ma-
teriału jest ogromny, więc nie sposób było 
wszystkiego powtórzyć. 
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W końcu nadeszła chwila, na którą 
wszyscy czekali ze zdenerwowaniem. Jury po 
dokładnym obejrzeniu prac wybrało osiem naj-
lepszych.   

 

W drugiej części konkursu każda z finali-
stek dostała 3 piłeczki. Jeśli udzieliła błędnej 
odpowiedzi, jedną oddawała, więc można było 
pomylić się dwa razy. Aby było sprawiedliwie, 
kolejność została wylosowana. 

     

Po ustaleniu zasad, fina-
listki mogły przystąpić do części 
ustnej. Na projektorze wyświetlo-
no liczby od 1 do 100 oznaczają-
ce numery pytań. Zagadnienia 
były zarówno proste, jak i trudne, 
zdarzały się z wielokrotnym wy-
borem, lecz większość opierała 
się na własnej wypowiedzi 
uczestnika. Można powiedzieć, 
że dużą rolę odgrywało szczę-
ście, choć bez odpowiedniej wie-
dzy i ono nie potrafiłoby pomóc. 
Po pięknej rywalizacji każda uczestniczka mo-
gła być z siebie dumna. 

    

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się  w auli szkolnej. W konkursie immu-
nologicznym „Obroń się z Immunologią” zorga-
nizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki w Ząbkowicach Śląskich I miejsce zajęła 
Kamila Łyko, II Kamila Wąsik, a na III uplaso-
wała się Laura Karpińska. Wyróżnienia zo-
stały przyznane Wiktorii Błaszczyk i Julii Ma-
zur. Wszystkie laureatki są z klasy 2a! Nie 
można również zapomnieć o uczennicach z kla-
sy 3d oraz z 3 klasy technikum, któ-
re także pokazały wysoki poziom 
zdobytej wiedzy. W tym dniu każda 
zawodniczka zasługuje na medal. 
Wszystkim dziewczynom składamy 
GRATULACJE!  

 
Po konkursie była tez możliwość za-
dania kilku pytań dr inż. Annie Sła-
wek i mgr inż. Katarzynie Mikołajewicz, mgr Da-
rii Lorek. 

 

Jaka jest różnica między przeprowadzeniem 
konkursu obecnie a poprzednimi latami? 

Czy poziom uczestników się różni? 

- Poziom jest bardzo podobny, wydaje mi się,  

że dość wysoki. Pytania są trudne, ponieważ 
jest to zakres wykraczający poza materiał nauki 
w liceum. To jest poziom rozszerzony plus do-
datkowe, szczegółowe informacje z zakresu im-
munologii. 

 

Jak wypadła część ustna w tym roku? 

- Pierwszy raz w całej historii konkursu ktoś 
udzielił odpowiedzi na pytanie „Co to jest anty-
biogram”, więc wydaje nam się, że jest wysoki 
poziom. 

 

Jak Paniom podobał 
się konkurs w naszej 
szkole – przebieg, 

osoby, atmosfera? 

- Bardzo nam się po-
doba. Uczniowie prze-
de wszystkim są zdy-
scyplinowani. 

 

 

Skąd pochodzi idea konkursu? 

- Z racji że pracujemy w instytucie immunologii, 
zachęcamy uczniów, aby kształcili się z zakresu 
immunologii oraz aby przyszli do nas do instytu-
tu i na praktyki. A potem może i na dokto-
rat.Wiedza immunologiczna jest niezwykle waż-
na, ponieważ na co dzień mamy do czynienia  
z wirusami i bakteriami.  

 

W jaki sposób układały Panie pytania? Czym 

się kierowały?  

- Chciałyśmy, aby pytania były różnorodne, za-
równo trudne, jak i prostsze. Przede wszystkim 

na podstawie testu chciałyśmy wyłonić uczniów, 
którzy są naprawdę zainteresowani immunolo-
gią. Zależało nam, aby pytania wymagały my-
ślenia i dotyczyły wiedzy typowo książkowej.  

 

Kamila Łyko, Julia Derkacz-Pawęzka, klasa 2a 
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Narządy niczym puzzle 

„Transplantacja to duży krok naprzód w służbie 
nauki dla człowieka i obecnie wielu ludzi zawdzię-
cza  swoje życie przeszczepionemu narządowi. 
Co więcej, technika transplantacji udowodniła, że 
jest znaczącym sposobem osiągnięcia głównego 
celu całej medycyny – służenia ludzkiemu życiu”  

~ Jan Paweł II, 2000, Rzym. 
 
W wykładzie dr hab. Aleksandry Klimczak 
(Instytut Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej PAN), „Transplantacje jako spo-
sób regeneracji tkanek i narządów” 
uczestniczyły chętne osoby z klas biologicz-
no-chemicznych i ratowniczo-sportowych. 

Pani dr hab. Klimczak przekazała mnóstwo 
ciekawostek, ale także wyjaśniła, czym tak 
naprawdę jest transplantacja. To przeszcze-

pienie narządu w całości lub części, tkanki 
lub komórek z jednego ciała na inne. Pierw-
sze przeszczepy były notowane już od po-
czątku XX wieku, natomiast przełomowym 
rokiem był 1967, w którym przeprowadzono 
po raz pierwszy przeczep ludzkiego serca. 

Człowiek bez serca czy większości innych 
narządów nie jest w stanie przeżyć. Nielicz-
ne, tj. śledziona, nerka mogą zostać usunię-
te, lecz znacznie ogranicza to dotychczasowe 
życie pacjenta. Dlatego właśnie ciało jest jak 
układanka z puzzli. Wszystkie elementy są 
potrzebne, by tworzyć funkcjonalną całość. 
 

 

Warunki przeszczepu 
• Narządy są pobierane: 
   - od nieżyjących dawców, tzn. osób, u których doszło  
      do śmierci mózgowej, co jest stanem nieodwracalnym, 

   - od osób, które były zdrowe i sprawne biologicznie,  
   - w określonym czasie po akcie zgonu. 
• Musi występować tzw. zgodność tkankowa pomiędzy dawcą  
   i biorcą. 
• Konieczne jest odpowiednie leczenie immunosupresyjne  
   po operacji.  

 

 

Najczęściej przeszczepianą tkanką jest 
szpik kostny, a dokładniej znajdują-
ce się w nim komórki krwiotwórcze 
CD34. U osób dorosłych z reguły pobie-
ra się go z talerza kości biodrowej przy 
znieczuleniu ogólnym. Po ok. 24 godzi-
nach dawca może opuścić szpital :) . 
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Jak zostać dawcą szpiku? 
1) należy być zdrowym człowiekiem pomiędzy 
18-55 rokiem życia oraz ważyć co najmniej 50 
kg, 
2) wejść na stronę fundacji www.dkms.pl i wy-
pełnić formularz rejestracyjny, 
3) wykonać krótkie, darmowe, bezbolesne ba-
dania materiału genetycznego (HLA). 
 
Twoje wyniki badań zostają umieszczone w 
polskim Centralnym Rejestrze Niespokrewnio-
nych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,  
a następnie udostępniane całemu światu po-
przez zgłoszenie do światowego rejestru Bone 
Marrow Donors Worldwide (BMDW). 

 

Ciekawostką było m. in. to, że chemioterapia 
uszkadza szpik kostny, dlatego jest pobierany 
przed rozpoczęciem terapii, a następnie poda-
wany po jej zakończeniu.  
 

Dr hab. Klimczak wspomniała także o komór-
kach macierzystych jako współczesnym leku. 
Obecnie medycyna wykonuje coraz więcej ba-
dań w tym kierunku. Stosowane są już m. in. 
do regenerowania tkanek, ponieważ są to ko-
mórki, które mają zdolność do różnicowania 
się we wszystkie typy innych komórek. Wystę-
pują w zarodku (totipotencjalne – obecnie pra-
wo zabrania ich pobierania) oraz tkankach doj-
rzałych organizmów np. w krwi pępowinowej  
i szpiku kostnym. 
 
 

Najbardziej wzruszające były zdjęcia, które 
mogliśmy obejrzeć pod koniec wykładu. Przed-
stawiały osoby przed i po przeszczepie twarzy. 
Udowadniały, jak bardzo transplantacja może 
odmienić czyjeś życie, jak bardzo je polepszyć. 

  

Natalia Kowalska, klasa 3a 

ORTOGRAFICZNY POJEDYNEK 

Popełnienie błędu 
ortograficznego zdarza się 
nawet najlepszym, dlatego 
tak ważne jest powtarzanie 
zasad pisania. O poziomie 
poprawności swojej orto-
grafii mieli okazję przeko-
nać się uczniowie naszego 
liceum 17 października 
2018 r. podczas II Dyktan-
da DFN. 

Autorką tekstu jest 
dr Marta Śleziak – wykła-
dowczyni w Instytucie Filo-
logii Polskiej Uniwersyte-

tu Wrocławskiego. Zorga-
nizowaniem i przeprowa-
dzeniem konkursu zajęły 
się nasze polonistki.  
Zaskoczeniem dla uczest-
ników był fakt, że miejsce 
w jednej z ławek zajął dy-
rektor Liceum Ogólno-
kształcącego Tomasz Błau-
ciak, który corocznie bierze 
udział w Powiatowym Kon-
kursie Ortograficznym, 
przygotowywanym przez 
naszą szkołę. 
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A co o dyktandzie sądzą uczniowie? 
Zdania są podzielone, dla jednych by-
ła to przysłowiowa „bułka z masłem”, 
inni na samo wspomnienie dostają 
rumieńców na policzkach. Było ciężko, 
długopis drżał mi w dłoniach, kreśliłem 
tyle razy po kartce, że prawie ją prze-
rwałem i z tego wszystkiego nie byłem 
nawet pewien, czy dobrze napisałem 
własne imię i nazwisko – opowiada pół 
żartem, pół serio jeden z uczestników. 

 Kilka dni później, kiedy emocje 
opadły, przyszedł czas na ogłoszenie 
wyników. 25 października w auli szkol-
nej spotkali się wszyscy uczestnicy 
dyktanda. Każdą klasę reprezentowały 
dwie osoby uhonorowane pamiątko-
wym dyplomem, wręczonym przez 
autorkę tekstu konkursowego. Jak 
wiadomo, jeśli jest konkurs, są też 
zwycięzcy, którzy zostali dodatkowo 
nagrodzeni: 

  
I miejsce – Marcin Petko z klasy 1c                          

II miejsce – Katarzyna Siembab  
z klasy 2c 

III miejsce – Katarzyna Kulaczenko  
z klasy 3c 

Serdecznie gratulujemy!  

 
Patrycja Łuczak i Magdalena Ozga, 
klasa 2b 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Publikujemy tekst tegorocznego dyktanda, można ocenić, czy było tak trudno... 

 

Niezwykła przygoda ząbkowiczanki Cecylii   
  

Cecylia Trzetrzelewska wprost ubóstwiała nieśpieszne nocne spacery po ząbkowickim Rynku. 
Była typowym nocnym markiem i lubiła się włóczyć tu i ówdzie po tajemniczych zakamarkach  
w okolicy Krzywej Wieży czy ruin średniowiecznego zamku. 

Teraz była umówiona na arcyważne spotkanie z George’em, gościem z zagranicy, dobrze za-
powiadającym się pisarzem młodego pokolenia. Ba!, mówiło się nawet, że był praprawnukiem 
samego Hemingwaya, pół Amerykaninem, pół Francuzem. George miał czekać na Cecylię  
w swoim jaskrawoczerwonym fordzie zaparkowanym przy ulicy 1 Maja. 

Spotkali się przedwczoraj na hipsterskiej konferencji youtuberów amatorów, która odbyła się  
w położonej nieopodal Ząbkowic twierdzy srebrnogórskiej. Szesnastoipółletnia Dolnoślązaczka 
zagaiła nietuzinkowego jegomościa i spytała, czy by mogła ze wschodzącą literacką gwiazdą 
przeprowadzić wywiad do szkolnej gazetki. Zrobiła to tak po prostu, nie stremowana, ale nieco 
speszona. A po krótkiej rozmowie ni stąd ni zowąd wyjęła swój ekstrawypasiony smartfon  
z ultranowoczesnym aparatem i poprosiła nowo poznanego pisarza o wspólną słit focię. Oczy-
wiście, jak przystało na przedstawicielkę młodego pokolenia, miała też na podorędziu kijek do 
selfie. 
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Poprawna polszczyzna to nie amatorszczyzna 

Już po raz trzeci mieliśmy możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętności w Konkursie wiedzy  
o współczesnej polszczyźnie, organizowa-
nym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Pytania przygotowała dr Agnieszka Małocha-
Krupa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, a eliminacje przeprowadziła 
17 października pani Jolanta Depczyńska. Go-
ściem honorowym była pani wicedyrektor Mario-
la Hajduk, która także poddała się próbie spraw-
dzenia własnych sił i wspierała piszących. 

 

Uczniowie zmierzyli się z testem złożonym z 19 
zadań zamkniętych i otwartych, odnoszących się 
do różnych kwestii poprawnościowych, np. sło-
wotwórstwa, fleksji, ortografii i interpunkcji, 
związków frazeologicznych. Jedne z ciekaw-
szych dotyczyły słowników języka polskiego 
funkcjonujących on-line albo akcentu proparok-
sytonicznego w polszczyźnie wzorcowej. 

 

Oczywiście nie wszyscy odpowiedzieli na każde 
pytanie bezbłędnie, aczkolwiek cieszyli się moż-
liwością pogłębiania własnej wiedzy. Wielu za-
skoczyły pytania i sporo główkowali nad udziele-
niem poprawnej odpowiedzi. Jedno jest pewne – 
było to ciekawe doświadczenie!  

25 października odbyło się uroczyste rozstrzy-
gnięcie III Konkursu wiedzy o współczesnej pol-
szczyźnie. W szkolnej auli wszyscy z niecier-
pliwością czekali na werdykt. Każdy uczestnik 
został obdarowany dyplomem z podziękowa-
niem, a trzech uczniów, którzy poradzili sobie 
najlepiej, otrzymało nagrody rzeczowe.  

 

 

Laureatem pierwszego miejsca został Kacper 
Bieńka z klasy Ib, na drugie zapracował sobie 
Mikołaj Zapotocznyz klasy 3a (nagradzany 
już po raz trzeci w tym konkursie), a trzecie miej-
sce zdobył Wojciech Strycharczyk z klasy 3c.  

Nagrody wręczali prowadzący tego dnia w na-
szym liceum zajęcia festiwalowe: dr Marta Śle-
ziak  ze swoimi studentami – Michaliną Jawor-
ską i Hubertem Jankowskim. 

Cieszymy się z tak dużej frekwencji i zaintereso-
wania kultywowaniem poprawności językowej. 
Młodzi ludzie, motywowani szczególnie przez 
polonistów, coraz bardziej dbają o poprawność 
językową. 

 

Nicole Burczak i Martyna Obrał, klasa 2b 



 

 

X X I  D F N  –  Z Ą B K O W I C E  Ś L Ą S K I E  2 4 – 2 6  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 8  

CO AUTOR MIAŁ NA MYŚLI? 

 Warsztaty „Ukryte znaczenia w tek-
stach kultury” przeprowadzone przez 
Michalinę Jaworską (Uniwersytet Wro-
cławski)  nieźle namieszały w głowach 
naszym humanistom i uświadomiły, że na-
wet „zwykła” baśń ma drugie dno. A nawet 
trzecie i czwarte, ponieważ interpretować ją 
można pod wieloma kątami: antropologii 
kultury, psychologii analitycznej i psychote-
rapii współczesnej oraz gender studies. 

 

Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. 
Każda miała za zadanie przeanalizowanie 
fragmentu z „Małej Syrenki” (poprawnie: 
„Małej Syreny”) Hansa Christiana Anderse-
na i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań 
na forum klasy. Informacje zawarte w inter-
pretacjach zadziwiły wszystkich. 

 
Grupa zajmująca się antropologią kultury 
zauważyła, że Andersen zawarł w baśni 
wzorzec kobiecości z czasów wiktoriań-
skich. W XIX wieku panowało przekonanie, 
że kobietę powinna cechować delikatność  
i nieśmiałość, a także obowiązek zajmowa-
nia się domem (niewychodzenie ponad po-
wierzchnię). Domeną płci pięknej był dom  
i dzieci, mężczyzn zaś praca i „świat ze-
wnętrzny”. 

 

Uczniowie interpretujący pod kątem psy-
chologii analitycznej oraz psychoterapii 
współczesnej zestawili ideę freudowskiego 
„morza nieświadomości” z morzem, w któ-
rym mieszkała tytułowa bohaterka. Przy 
pomocy kart pracy opartych na naukowych 
źródłach udowodnili, że to książę okazuje 
się prawdziwą „syreną” – istotą zwodniczą 
dla zakochanej w nim syrenki. 

 

  

Grupa analizująca gender studies połączy-
ła główny wątek utworu (nieszczęśliwą  
miłość syrenki do księcia) z biografią An-
dersena. Pisarz był biseksualistą, feralnie 
zakochanym w starszym od niego Edwar-
dzie Collinie – po jego ślubie zaczął o wiele 
intensywniej pracować nad baśnią, aby za-
głuszyć ból po bezpowrotnej utracie uko-
chanego. 

 

To niesamowite, ile kryje się w jednej  
baśni –   
zauważyła po zajęciach jedna z uczennic. 

 

Zuzia Schabowska, klasa 2b 
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CO MÓWIĄ OBRAZY? 
Klasy humanistyczne miały okazję wziąć udział w warsztatach pt. „Co mówią obrazy? Próba 
analizy semiotycznej”. Poprowadził je Hubert Jankowski – student IV roku filologii polskiej 

na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Na początku zostało wyjaśnione samo pojęcie 
analizy semiotycznej. Krótko mówiąc (pisząc), 
jest to nauka o znaczeniach. Okazało się, że 
jeden symbol, gest, może mieć wiele różnych 
znaczeń, w zależności od kultury danego kraju 
czy religii. Jako przykład podane zostało kiwa-
nie głową. W Polsce gest ten uznawany jest za 
wyrażanie na coś zgody, w Bułgarii oznacza 
zaprzeczenie, niezgadzanie się. 

 

Prowadzący wspomniał również o płytce Pio-
neera, czyli o rysunku, który został wysłany  
w kosmos w 1971 r. z założeniem, aby kosmici 
poznali niektóre ludzkie znaki (machanie ręką, 
strzałka, symbol wodoru oraz nagość – symbol 
czystej intencji).  

 

Ciekawą informacją było również, w jaki spo-
sób łączymy ze sobą elementy. Automatycznie 
robimy to za pomocą bliskości, podobieństwa, 
ciągłości oraz symetrii. Dowiedzieliśmy się 
również, że znaki na przestrzeni lat są interpre-
towane inaczej. Na przykład kiedyś chłopcom 
przypisywano kolor różowy, gdyż jest jaskrawy 
i żywy.   

Na koniec zaprezentowane zostały dwie rekla-
my, w których użyta była semiotyka deprecjacji 
(operowanie symboliką w konkretnym celu). 
Musieliśmy zauważyć, co zostało użyte, 
aby oddziałać na odbiorcę. Nie było to zadanie 
łatwe, ale skupieni uczniowie sprostali wyzwa-
niu, później dzieląc się swoimi obserwacjami 
na forum klasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Grajek, Zuzia Schabowska,  
klasa 2b 

Prosty nie znaczy prostacki 

Ostatnie zajęcia z bloku huma-
nistycznego Festiwalu popro-
wadziła dr Marta Śleziak – ab-
solwentka naszego liceum oraz 
absolwentka filologii polskiej, a 
także dziennikarstwa i komuni-
kacji społecznej. Obecnie pra-
cuje w Instytucie Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego, m.in. w Pracowni Pro-
stej Polszczyzny, zajmującej 
się zmianą języka polskich firm 
i urzędów. 

Tuż przed zajęciami obejrzeli-
śmy dwa filmy z udziałem To-
masza Piekota: „Język 3 pach” 

i „Jak rosół” z cyklu „Prosto  
i kropka”. Wprowadziły nas do 
tematyki warsztatów o używa-
niu prostego języka polskie-
go i w zabawny sposób za-
chęciły do posługiwania się 
polszczyzną przystępną w od-
biorze. 

    

Otrzymaliśmy do oceny dwa 
autentyczne teksty z urzędów 
ministerialnych: jeden napisa-
ny niezrozumiałym językiem, 
drugi bardziej czytelny.  
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Pod kierunkiem dr Śleziak najpierw sami anali-
zowaliśmy ich przystępność dla odbiorcy, a na-
stępnie – korzystając z automatycznej diagno-
zy stylu na stronie logios.pl – sprawdziliśmy, 
jakie wykształcenie odbiorcy nie sprawiłoby 
problemów w ich lekturze. Program wskazuje 
poziom tzw. mglistości języka, czyli cechy, któ-
ra utrudnia percepcję tekstu. Bardzo nam się 
spodobała możliwość natychmiastowej oceny 
przystępności tekstu, wystarczy go wkleić i klik-
nąć „diagnoza”. 

  

Wykładowczyni przytoczyła słowa Alberta Ein-
steina: „Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyja-
śnić, to znaczy, że niewystarczająco to rozu-
miesz.” Podpowiadała także, jak dobrze pisać 
artykuły, co powinny zawierać nasze prace 
oraz pokazywała w nich najważniejsze elemen-
ty, które przyciągają uwagę czytelnika. Na za-
kończenie otrzymaliśmy funkcjonalne notatki  
z poradami, jak pisać, aby nasz tekst był zrozu-
miały dla każdego odbiorcy.  

W warsztatach uczestniczyli zainteresowani 
uczniowie dwóch klas humanistycznych. Zaję-
cia były przydatne, przekonały, iż używanie 
prostej polszczyzny świadczy o zrozumieniu 
przez nas samych tego, o czym piszemy, oraz 
wpłynie na zrozumienie tematu przez odbiorcę. 
A przecież wszystkim zależy na dobrej komuni-
kacji. 

Mamy nadzieję, że powyższy tekst okazał się 
zrozumiały dla czytelników. W automatycznej 
diagnozie stylu otrzymał następująca ocenę:  
„FOG (czyli mglistość języka) dla Twojego  
tekstu: 11-12 lat edukacji 
DIAGNOZA: język dość trudny (matura)” 
 

Iga Skotnicka, Sandra Górnicka, klasa 2b  

CZY STUDIA HUMANISTYCZNE 
          TO DOBRY WYBÓR? 

Dni nauki w naszym Liceum pełne są cie-
kawych zajęć. Podczas DFN-u jako ucz-
niowie klas dziennikarsko-językowych mie-
liśmy okazję porozmawiać ze studentami 
Uniwersytetu Wrocławskiego: Michaliną 
Jaworską i Hubertem Jankowskim na 
temat kierunków humanistycznych oraz 
zajęć na wyższej uczelni. 

Rozmówcy motywowali nas do rozważne-
go planowania swojej przyszłości i zachę-
cali do zapoznania się z ofertą studiów filo-
logicznych. Wbrew krążącym stereotypo-
wym opiniom, ma się po nich dużo więcej 
możliwości niż tylko podjęcie pracy  
w szkole. Studenci podkreślili, że filologia 
języka obcego nie wygląda jak kurs języ-
kowy, ponieważ oprócz praktycznej nauki 
danego języka, jest tam też historia litera-

tury, historia kraju oraz 
wiele, wiele innych przed-
miotów! Otrzymaliśmy 
również cenne porady 
dotyczące zasad zacho-
wania. Czy wiedzieliście, 
że do wykładowców moż-
na zwracać się jedynie „pani magister” lub 
„panie doktorze”? Pisanie e-maili do profe-
sorów też jest trudniejsze, niż się wydaje! 
Studenci poradzili, że lepiej zmienić sobie 
zabawną nazwę maila, zanim napisze się 
do wykładowcy. 

Usłyszeliśmy o kołach studenckich z róż-
nych dziedzin, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie.  
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Można pracować na przykład nad komiksami, 
serialami czy grami komputerowymi, by póź-
niej spojrzeć całkiem inaczej na swoją ulubio-
ną produkcję! Dowiedzieliśmy się także  
o możliwości uczestniczenia w programie Era-
smus, pozwalającego studentom wyjechać za 
granicę, by ćwiczyć język oraz zdobywać wie-
dzę. 

Niestety, jedna godzina lekcyjna nie wystar-
czyła na opowiedzenie wszystkiego, ale jest 
pewne, że studia humanistyczne bardzo roz-
wijają i dają wielkie pole do różnorodnej pracy 
z ludźmi, np. w mediach. 

Wiktoria Bandyk, Kamila Malawska, klasa 2b 

NIEZWYKŁA HISTORIA KOŚCIOŁÓW 

Podczas tegoroczne-
go Dolnośląskiego Fe-
stiwalu Nauki mieliśmy 
okazję gościć w na-
szej szkole dr. Henry-
ka Grzybowskiego. 
W spotkaniu uczestni-
czyli licealiści i ucznio-
wie Gimnazjum Pu-
blicznego nr 1 w Ząb-
kowicach Śląskich. 
Autor wykładu 
„Dlaczego powstały 
kościoły pokoju, ko-
ścioły artykularne i 
kościoły łaski?” 
przedstawił historię 
zakładania i funkcjo-
nowania tych budowli 

o funkcjach religij-
nych.  

Kościoły Pokoju za-
częły powstawać pod 
koniec XVII wieku, po 
zakończeniu wojny 30-
letniej na terenie Kró-
lestwa Czech. Pano-
wały jednak określone 
reguły i kryteria, które 
budowla musiała speł-
niać, m.in nie mogły 
mieć wież i dzwonów, 
a kształt w żadnym 
wypadku nie mógł 
przypominać świątyni. 
Przykładem tego jest 
Kościół Pokoju w 
Świdnicy, który w 

2001 r. został wpisany 
na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

W przypadku kościo-
łów artykularnych rów-
nież należało zacho-
wać odpowiednie 
ustalenia. Mianowicie 
budowa musiała zo-
stać zrealizowana w 
ciągu roku, również 
nie mogły posiadać 
wież, a wejście do 
nich koniecznie powin-
no znajdować się z 
tyłu budynku, po prze-
ciwnej stronie niż osa-
da, poza którą były 
stawiane. Do dziś za-

chowało się pięć ta-
kich kościołów, a trzy 
z nich również są wpi-
sane na listę świato-
wego dziedzictwa 
UNESCO. 

Wykładowca przyto-
czył też ciekawostkę 
na temat Ząbkowic. 
Otóż w naszym mie-
ście w czasie I wojny 
światowej usunięto z 
kościołów wszystkie 
żelazne dzwony, które 
zostały przetopione na 
amunicję na potrzeby 
wojska. 

 

Kościoły łaski zostały wybudowane na mo-
cy ugody zawartej między królem szwedz-
kim Karolem XII a cesarzem Austrii Józe-
fem I Habsburgiem w 1707 r. Protestantom 
pozwolono na wzniesienie sześciu nowych 
budowli, nazwanymi „kościołami łaski ce-
sarskiej”. 

 

Spotkanie z panem Henrykiem Grzybow-
skim było bardzo interesujące, szczególnie 
dla miłośników historii oraz architektury.  

 

Nikola Kuziemko, klasa 1b  
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SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE 

Klasy IIe i IIId  uczestniczyły w zajęciach  

z ppłk. dr. Mirosławem Meńkarskim z Akademii Wojsk 
Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 
„Ćwiczenia skocznościowe oraz koordynacji rucho-
wej w treningu sportowym. Nauczanie wybranych 
elementów wojskowego systemu walki” odbywały 
się w sali gimnastycznej naszego Liceum.  

 

 

 

 

 

 

Na początku  prowadzący przedstawił przy-
byłych  podchorążych i opowiedział o te-
stach oraz innych warunkach rekrutacji. Li-
cealiści w strojach sportowych zostali za-
proszeni do rozgrzewki – okazało się bar-
dzo dynamicznej i wymagającej. Po niej pan 
pułkownik zaprezentował ćwiczenia, które 
każdy z uczestników musiał wykonać, a do 
łatwych nie należały…  

 

Po tym wysiłku podchorążowie z Uczelnianej Sek-
cji Walki w Bliskim Kontakcie zostali poproszeni 
przez prowadzącego o pokaz umiejętności w wal-
ce na krótkim dystansie. Uczniowie naszego LO 
byli pod wrażeniem umiejętności żołnierzy. Licea-
liści mieli również możliwość nauki niektórych 
chwytów i elementów samoobrony, przedstawia-
nych  przez studentów AWL ,wykwalifikowanych 
instruktorów. Na koniec wykładowca podziękował 
za zajęcia i zachęcał nas do wyboru studiów w 
Akademii Wojsk Lądowych. 

Kacper Krzywak, klasa 2e 
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HEROICZNA WALKA POLAKÓW 

O NIEPODLEGŁOŚĆ 

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 
w naszej szkole uczniowie klasy pierwszej  
i trzeciej wzięli udział w wykładzie „Polskie 
drogi do niepodległości”, który był prowa-
dzony przez ppłk. dr. Adama Szymanowicza, 
a także podchorążych Naukowego Koła Pa-
mięci Narodowej Akademii Wojsk Lądo-

wych we Wrocławiu.  

 

W pierwszej części zajęć podpułkownik  
dr Adam Szymanowicz  przybliżył historię Pol-
ski. Opowiadał o bitwach, które odbyły się na 
terenie Rzeczpospolitej, w wyniku których 
Polska zniknęła z mapy świata, a następnie 
odrodziła się w 1918 roku. Wykład rozpoczął 
od przypomnienia smutnej daty, czyli roku 
1795, kiedy to Polska zniknęła z mapy Euro-
py. Nawiązał do trzech rozbiorów Polski – 
1772, 1793 i 1795 – wydarzeń, które dopro-
wadziły do wielkich strat ludnościowych, ale 
także pokazały ogromne starania Polaków 
dążących do odzyskania niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułkownik podkreślił, iż ważnymi faktami 
były także utworzenie Księstwa Warszawskie-
go w 1806 roku, powstanie listopadowe – 
1830 roku, krakowskie w 1846 roku, stycznio-
we 1863 roku oraz zwycięskie powstanie wiel-
kopolskie w 1918 roku. Podjęte działania  
w tych wydarzeniach oraz ogromna nadzieja  
i wiara Polaków w odzyskanie niepodległości 
doprowadziły do tego, iż w końcu Polacy po 
123 latach mogli cieszyć się wolnością. 

 

W drugiej części wykładu studenci z Nau-
kowego Koła Pamięci Narodowej przybliżyli 
wygląd legionistów walczących o niepodle-
głość Polski, porównując ich umundurowanie  
i uzbrojenie z tymi, którymi dysponują współ-
cześni żołnierze. Charakterystycznym ele-
mentem ubioru legionistów było nakrycie gło-
wy – maciejówka z daszkiem. Nosili mundury 
oficerskie oraz czarne trzewiki i sukienne owi-
jacze. Podstawowym uzbrojeniem każdego  
z nich był karabin Mannlicher M 1895 kaliber 
8 mm z bagnetem, natomiast później zaczęto 
również stosować karabiny Mosin kaliber 7,62 
mm. 

 

Wykład zakończył się wielkimi brawami, 
ząbkowiccy licealiści byli pod wrażeniem  
pokazu przybyłych gości.  

 

Agata Czyż i Agnieszka Kurowska,  

klasa 3c 
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NADZWYCZAJNA TEMPERATURA 

     Podstawową wielkością fizyczną związaną 
z ruchem cząsteczek i będącą miarą stanu 
cieplnego jest temperatura. To właśnie jej nie-
oczywistym zastosowaniom poświęcony był 
wykład mgr. inż. Michała Czosnyki 
(Politechnika Wrocławska) pt. „Jak zoba-

czyć temperaturę?” 

     Dla wszystkich słuchaczy stanowił jedyną 
w swoim rodzaju okazję do zgłębienia wiedzy 
na temat z pozoru tak oczywistego zjawiska, 
jakim jest odczuwanie ciepła bądź zimna. Roz-
poczęta od podróży w czasie do kilku wieków 
przed naszą erą prelekcja przybliżyła odkryw-
ców tej wielkości fizycznej oraz wynalazców, 
którzy opatentowali pierwsze innowacyjne 
urządzenia pozwalające na mniej lub bardziej 
dokładny pomiar temperatury. 

     W kolejnej, praktycznej części zajęć, zapre-
zentowane zostały nowoczesne – używane 
obecnie do szczegółowych prac badawczych 
– mierniki takie, jak pirometr laserowy oraz 
kamera termowizyjna. Mało kto z nas mógł 
mieć z nimi wcześniejszą  styczność ze wzglę-
du na ograniczoną dostępność tak precyzyjne-
go sprzętu. 

 

Końcowym elementem było podsumowanie 
zdobytej wiedzy i jednoznaczne stwierdzenie , 
że temperatura jest widoczna… i to gołym 
okiem! Bo przecież kiedy odczuwamy zimno, 
na skórze pojawia się gęsia skórka, a czekola-
da topi się pod wpływem ciepła, czego każdy  
z nas na pewno doświadczył… 

Wniosek z wykładu jest oczywisty– bądź do-
brym obserwatorem, a zobaczysz to, co na 
pozór jest niewidoczne. 
                              Weronika Zerbok, klasa 2a 

Świat widziany przez mikroskop 

„Najlepszy mikroskop nie przy-
czyni się do rozwoju nauki, gdy 
się go trzyma w szafie.” Zgodnie 
z myślą Ludwika Hirszfelda, w 
ramach Dolnośląskiego Festiwa-

lu Nauki odbyły się niezwykle ciekawe zajęcia. 

Powiększenie mikroskopu zależy od zdolności 
skupiającej, jaką mają zastosowanie w nim 
soczewki. Obraz widziany pod mikroskopem 
możemy oglądać z dużym powiększeniem, 
dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć nawet 
najmniejsze bakterie, wirusy czy też  komórki. 

26 października klasa 2a uczestniczyła w wy-
kładzie połączonym z obserwacjami mikrosko-
powymi „Dlaczego komórki mogą pełnić różne 
funkcje?”, który poprowadziła mgr Regina 
Bigoś. Uczniowie mogli dowiedzieć się, ja-
kie tkanki budują organizm człowieka, jak są 
zbudowane i dlaczego pełnią określone funk-
cje. Wszyscy byli pod wrażeniem, gdy pod po-

większeniem zobaczyliśmy komórki tkanki na-
błonkowej, mięśniowej, nerwowej i łącznej 
płynnej – krwi. Każdy oglądał z wielkim zainte-
resowaniem przygotowane preparaty, niektóre 
miały piękną formę, będącą gratką dla biolo-
gów. 

Przez chwilę poczuliśmy się jak prawdziwi nau-
kowcy w laboratorium pracujący nad badaniem 
nieznanych próbek. Tak ciekawe, niecodzien-
ne doświadczenie  zapamiętamy na długo! 

Julia Marcinków, Weronika Zerbok, klasa 2a 
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Moc kamieni 
Wykład pt. ,,Skały i minerały Ziemi Ząbko-

wickiej” prowadzony przez dr. Stanisława 

Madeja z Uniwersytetu Wrocławskiego 

miał charakter naukowy i w sposób bardzo 

szczegółowy przybliżył nam tematykę mine-

rałów występujących w najbliż-

szej okolicy Ząbkowic, jak i w 

samym mieście.  

W zajęciach brały udział trzy 

różne klasy, w których znaleźli 

się pasjonaci tej tematyki. Mo-

gliśmy się dowiedzieć o minerałach i miej-

scach ich wydobywania. Najbliższym jest 

kopalnia w Szklarach. Pozyskiwane tam mi-

nerały półszlachetne – nikiel, chryzopraz 

oraz opal – są chętnie wykorzystywane w 

jubilerstwie. Chryzopraz  to minerał o barwie 

zielonej, nie jest przeźroczysty, po przerób-

ce ma lekki połysk. Opal pochodzi z rodziny 

krzemianów nie ma jednej barwy, może wy-

stępować w różnych kolorach – biały, nie-

bieski, żółty, wielobarwny – w zależności od 

składu chemicznego.  

 

Kolejne miejsce występowania minerałów  

w naszej okolicy to Złoty Stok, w którym 

można było znaleźć rudy arsenu i złota. In-

nym przykładem minerału jest ametyst. To 

minerał o barwie jasnofioletowej. Anhydryt 

to minerał występujący najczę-

ściej jako bezbarwny, rzadziej  

w barwie białej.  

Hematyt występujący na przełę-

czy niedaleko Srebrnej Góry 

zwanej Wilczą ma barwę czer-

wonobrunatną. Stilbin, piryt, kalcyt to mine-

rały występujące w Piławie Górnej. Są one 

zbliżone wyglądem do siebie, posiadają bar-

wę metalicznie szarą przechodzącą w złota-

wą. Turmalin występujący w Piławie Górnej 

wraz z kilkoma jego odmianami posiada naj-

częściej barwę biało-czarną. 

Wykład uświadomił nam, jak bogata jest Zie-

mia Ząbkowicka.  

Marta Zapotoczny, klasa 1c 

   

Kierowcy! Respekt! 
Mgr Bogdan Tuła (nauczyciel geografii w 
ZSP w Ząbkowicach Śląskich) od wielu lat 
inspiruje się jazdą na rowerze, spełnia swoje 
marzenia, zwiedzając na dwóch kółkach ko-
lejne kraje świata i Europy. 

Prezentacja pt. „1,5 metra szacunku” doty-
czyła przepisów drogowych, relacji między 
rowerzystą a kierowcą samochodowym oraz 
kilku ciekawych miejsc, które zwiedził wykła-
dowca.  

Najbardziej sprzyjające warunki dla miłośni-
ków dwóch kółek panują w krajach skandy-
nawskich. Jest tam dobrze rozwinięta infra-
struktura, a na trasach zauważalny wzajem-
ny szacunek wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.  

W tym roku pan Tuła odwiedził Gruzję.  
Opowiadał o niechlubnej czołówce, w której 
znajdują się Polska i właśnie Gruzja, jeśli 

chodzi o brak komfortu i warunki jazdy na 
ruchliwych drogach. Czasopismo 
„RowerTour” opublikowało dane dotyczące 
najbardziej przyjaznego miasta dla cyklistów 
w Polsce, a jest  nim… Wrocław. 

Maciej Błauciak, klasa 1d 
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Mikroskopowe obserwacje, czyli jak lepiej 

zrozumieć ewolucję roślin 

Klasa 3d ratowniczo-sportowa brała udział  
w wykładzie„ Jak rośliny zdobyły ląd?” oraz zaję-
ciach z mikroskopami prowadzonych przez  
mgr Reginę Bigoś..  

Dowiedzieliśmy się o warunkach życia roślin  
w wodzie i na lądzie, o głównych kierunkach 
rozwoju roślin lądowych. Mogliśmy wytłuma-
czyć, dlaczego rośliny na lądzie osiągają dużo 
większe rozmiary, nawet ponad 30 m wysoko-
ści, a w wodzie jest to niemożliwe. 

 
Po obejrzeniu interesującej prezentacji multime-
dialnej przystąpiliśmy do obserwacji mikrosko-
powych i wykonania zadań w przygotowanych 
dla nas kartach pracy. To była doskonała po-
wtórka przed maturą, gdy obserwowaliśmy i wy-

konywaliśmy rysunki spod mikroskopu roślin 
pierwotnie wodnych – skrętnicy oraz budowy 
anatomicznej roślin lądowych: budowy pierwot-
nej korzenia i łodygi, tkanki okrywającej liścia  
z aparatami szparkowymi. 

Bardzo podobała nam się taka forma powtórze-
nia wiadomości. Praca z mikroskopami nie jest 
tylko teorią, można samemu zobaczyć i zrozu-
mieć więcej niż w podręczniku i na pewno na 
dłużej zapamiętać. 

 

 

Weronika Bartyzel, klasa 3d 

Molekularne szaleństwo  
Piątek 26 października. Podekscytowani ko-
lejnym wykładem z pełnym zapałem zbiega-
my do sali gimnastycznej. Otwieramy drzwi   
i zastajemy widok 
naukowców stoją-
cych przy stole w 
białych kitlach i 
goglach ochron-
nych. Zajęcia były 
prowadzone 
przez dr hab. 
inż. Joannę Cabaj i mgr inż. Kamilę 
Drzozgę z Wydziału Chemicznego Poli-

techniki Wrocławskiej.  

Pierwszym doświadczeniem było przyrzą-
dzenie lodów bananowych. Niby prosta po-
trawa, lecz przyrządzona metodą ultradźwię-
kową. Po przygotowaniu pozostawiliśmy je 
na 15 minut w pudełku ultradźwiękowym, 
aby dobrze się zważyły. Przyszła pora na 
kolejną potrawę, mianowicie kawior herba-
ciany. Wszyscy byliśmy zdumieni prostotą  
i smakiem. 

Przyszedł czas na kulminacyjny punkt pro-
gramu, czyli ciekły azot. To substancja che-

miczna, której rzeczywista temperatura wy-
nosi – 200 °C. Nieodpowiednie obchodzenie 
się z ciekłym azotem może sprawić, że jest 
zagrożeniem dla przeprowadzających do-
świadczenie i osób otaczających. Ten skro-
plony gaz wykorzystaliśmy do utwardzenia 
naszych wcześniej przygotowanych lodów  
i przyrządzenia chipsów owocowych. 

Pomimo że wykład minął nam wszystkim 
zbyt szybko, to byliśmy zadowoleni i… bar-
dzo głodni.     
 

Radosław Leśniak, Kamil Szczotka, klasa 2a 
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Kuchnia molekularna - czy to kuchnia przyszłości? 

Czym jest kuchnia molekularna? 

Kuchnia molekularna, nazywana kuchnią che-
miczną, jest to nic innego jak kuchnia wykorzystu-
jąca naukę. 

Co jest celem kuchni molekularnej? 

Celem jest otrzymanie czystych smaków, niekiedy 
otrzymywana poprzez nietypowe sposoby i bar-
dzo zaskakujące zestawienia. 

 

Kiedy i gdzie narodziła się twórczość kuchni 

molekularnej? 

Stosowanie tego typu kuchni, został zapoczątko-
wany przez Francuzów w 1938 roku, lecz termin 
„Kuchnia Molekularna” powstał w 1988 roku w 
wyniku współpracy węgierskiego fizyka Nicholasa 
Kurti  oraz francuskiego chemika Herve This. 

 

Na czym polega? 

Kuchnia Molekularna bazuje wyłącznie na natural-
nych składnikach którym nadaje oryginalną formę 
poprzez umiejętne wykorzystywanie wiedzy o zja-
wiskach chemicznych i fizycznych. Tego rodzaju 
podejście do gotowania w pewnym sensie stano-
wi przeciwieństwo idei fast-foodów, ponieważ 
przyrządzanie potraw kuchni molekularnej często 
zajmuje bardzo dużo czasu – czasami może to 
być nawet kilka dni. Nie da się też przygotować 
ich, bazując na popularnej metodzie „na oko”. 
Składniki należy odmierzać z ogromną precyzją, 
bo czasami nawet kropla jednego z nich może 
zmienić uzyskany efekt. 

Jakich metod używa się w kuchni molekular-
nej? 

Warto wiedzieć, że kuchnia molekularna zalicza 
się do lekkostrawnych, a nawet niskokalorycz-
nych, ponieważ używa się z niej naprawdę nie-
wielkich ilości tłuszczu. Często wykorzystywanym 
sposobem obróbki dań jest metoda vakum, która 
polega na wkładaniu składników (np. różnego ro-
dzaju mięs) do foliowego woreczka, odessaniu 
powietrza i gotowaniu przez dłuższy czas w wo-
dzie, w stosunkowo niskiej temperaturze. Dzięki 
temu potrawy są soczyste, smaczne, a przy tym 
niepozbawione wartości odżywczych. Inną meto-
dą wykorzystywaną w kuchni molekularnej, która 
jeszcze do niedawna wydawałaby się obrazem 
rodem z filmu science fiction, jest tzw. sferyfika-
cja. Polega ona na przyrządzaniu z różnych 
składników małych kulek, wyglądem przypomina-
jących kawior. Do wywarów dodaje się alginian  
sodowy, a następnie zanurza w roztworze chlorku 
wapnia. W ten sposób powstają kuleczki o róż-

nych smakach, które nieodmiennie zadziwiają go-
ści restauracyjnych. W kuchni molekularnej nie 
stroni się od oryginalnych rozwiązań. Do smaże-
nia można np. używać wody z dodatkiem specjal-
nego cukru roślinnego, który podnosi jej tempera-
turę wrzenia. 

Kuchnia przystosowana do tego typu dań przypo-
mina bardziej laboratorium, ponieważ aby osiągać 
tak oryginalne efekty, konieczne jest sięganie po 
nowatorskie sprzęty, np. piece konwekcyjne lub 
lasery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest ciekły azot? 

Azot, którego wzór chemiczny to N2, w postaci 
skroplonej jest gazem niepalnym i nietrującym. 
Jednakże bezpośredni kontakt z produktem może 
spowodować oparzenia zimnem lub odmrożenia. 
W wysokich stężeniach może również spowodo-
wać uduszenia, a ofiara może być nieświadoma, 
że się dusi. Temperatura topnienia azotu wynosi -
210º C, natomiast temperatura wrzenia to -196ºC. 
Rozlany ciekły azot może powodować kruchość 
materiałów. Krytyczna temperatura dla azotu to -
147ºC, co oznacza, że powyżej tej temperatury 
azot nie może występować w postaci płynnej. 
Przy -196ºC nie powinno dochodzić do kontaktu 
ze skórą, jako że można się poparzyć. Pomimo 
widowiskowości jaka towarzyszy w mediach cie-
kłemu azotowi, niemożliwe jest odzwierciedlenie 
kulinarnych przeżyć gości, którzy próbują po raz 
pierwszy potrawy przyrządzone z użyciem ciekłe-
go azotu. Zamrożone zioła czy pianki smakowe 
po włożeniu do ust zaczynają parować i z ust i z 
nosa. Ciekły azot stosuje się najczęściej przy 
przyrządzaniu deserów i różnych ciepło-zimnych 
potraw. Ciepłe emulsje zostają zanurzone w cie-
kłym azocie i w ten sposób pokrywają się delikat-
ną warstwą lodu, który ma temperaturę około -
80ºC, natomiast w środku potrawa pozostaje cie-
pła i ma 20ºC.  
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Efekt jest nie tylko niesamowity, ale też i bardzo 
ciekawy. Im wyższa jest zawartość tłuszczów w 
masie przygotowanej „gotowania” w ciekłym 
azocie tym trwalsza będzie ta masa.  

 

W kuchni molekularnej możemy wyróżnić 
sferyfikacje, które dzielimy na sferyfikacje 

podstawową i odwróconą. 

Sferyfikacja podstawowa jest idealna do wytwo-
rzenia kuleczek z cieniutką, niemalże niezauwa-
żalną na języku błonką. Rezultatem jest sfera, 
która bardzo łatwo pęka w ustach, tak jakby po-
między płynem a podniebieniem nie było żadne-
go ciała stałego. Techni-
ka polega na dodaniu do 
płynnej esencji smako-
wej (np. soku z mar-
chewki) alginianu sodu, 
a następnie wlewaniu, 
kropelka po kropelce 
przyrządzonej mikstury 
do tzw. kąpieli wapnio-
wej składającej się z wo-
dy i chlorku wapnia. 
Podstawowym proble-
mem, z jakim spotykamy 
się przy zastosowaniu 
sferyfikacji podstawowej 
jest jednak fakt, że sfera wyciągnięta z kąpieli 
wciąż ulega procesowi żelifikacji, nawet jeśli się 
ją opłucze w wodzie. Trzeba więc serwować ją 
natychmiast po przyrządzeniu, w innym wypad-
ku utracimy efekt płynnej substancji wewnątrz 
sfery. Ponadto, sposobem tym nie uzyskamy 
sfery z płynu o odczynie kwasowym (pH poniżej 
3.6), jednak to możemy skorygować dodając 
cytrynian sodu w celu zredukowania kwasowo-
ści. 

Sferyfikacja odwrócona. Przy jej zastosowaniu 

można utworzyć charakterystyczne kuleczki z 

niemal każdego produktu. Efekt ten osiągamy 

poprzez dodanie do płynu, z którego chcemy 

przyrządzić kawior mleczanu wapnia i glukono-

laktanu wapnia, a następnie zanurzeniu jej w 

kapieli alginowej. Technika ta najlepiej się 

sprawdza w przypadku płynów alkoholowych 

bądź o wysokiej zawartosci wapnia albo niskim 

pH. W tym przypadku proces żelifikacji można 

powstrzymać poprzez opłukanie sfery w wodzie, 

dzięki czemu powstałe kuleczki mogą znaleźć 

więcej zastosowań (np. jako dodatek do koktaj-

li). 

 

 

 

 

 

 

Składniki używane w sferyfikacji są pochodzenia 

naturalnego, co więcej, mogą ich bez obaw uży-

wać wegetarianie. Niektóre z nich mogą brzmieć 

obco, dlatego spieszymy z wyjaśnieniem czym 

są i skąd się biorą: 

 Alginian sodu to pozbawio-
ny smaku i barwy, łatwo pęcznie-
jący dodatek żywnościowy otrzy-
mywany z wodorostów wyrzuca-
nych na brzeg Atlantyku. W 
obecności wapnia wiąże sub-
stancję poddawaną procesowi 
sferyfikacji i pozwala na uzyska-
nie charakterystycznej, lekko wy-
czuwalnej błonki otaczającej sfe-
rę, 

 Mleczan wapnia to często 
wykrywana w dojrzałych serach 
krystaliczna sól o białawym za-
barwieniu. W przypadku zastoso-

wania w procesie sferyfikacji, podnosi zawartość 
wapnia i redukuje gorzki smak głównego skład-
nika. Rozpuszcza się w tłuszczu, dodaje się go 
do owoców, aby wydłużyć okres przechowywa-
nia. 

 Glukonolaktan wapnia jest idealnym skład-
nikiem w odwróconej sferyfikacji gdyż pozwala 
rozpulchniać produkty bogate w wapń. Jest to 
bezwonne połączenie dwóch soli, glukonianu i 
mleczanu wapnia. 

 Chlorek wapnia – jego zadaniami są tęże-
nie i stabilizacja, wykorzystywany jest również 
przy marynowaniu. 

 

Żelowanie to kolejna technika w kuchni che-
micznej: 

W świecie kuchni molekulanej żelowanie odgry-
wa dużą rolę, gdyż umożliwia poddawanie pro-
duktów spożywczych szerokiemu wachlarzowi 
modyfikacji. Głównym jego celem jest nadanie 
cieczy faktury poprzez obrócenie jej w żel. Za-
kłada się, że środki żelujące nie powinny ingero-
wać w smak produktu, w rzeczywistości jednak 
mogą wzmacniać odczucia smakowe poprzez 
pełne pokrycie powierzchni języka. 
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Sous vide to nowoczesna metoda gotowa-

nia, która szturmem zdobywa cały świat. Jej 

nazwa pochodzi z języka francuskiego,  

a w dosłownym tłumaczeniu oznacza „w próż-

ni”. W wielu krajach na całym świecie sous 

vide przestaje być pojęciem nowym, gdyż 

technikę tę prezentuje się w programach tele-

wizyjnych, przepisach kucharskich, a wyjątko-

wo często stosowana jest w dobrych restaura-

cjach. Dlaczego tak się dzieje? Bez wątpienia 

ogromny wpływ na taki rozwój sytuacji ma fakt, 

że potrawy przygotowane tą metodą są wyjąt-

kowe, wykwintne, charakteryzuje je niepowta-

rzalny smak i jakość. 

Tą metodą przygotowuje się warzywa, owoce, 

mięsa, ryby, owoce morza i wiele innych. Pro-

dukt końcowy jest zawsze nasycony natural-

nym smakiem i aromatem, oraz zachowuje 

wszelkie drogocenne makro- i mikroelementy. 

Naturalne soki są zatrzymane w potrawie, dla-

tego nie wymaga ona dodawania wielu ziół  

i przypraw, a redukcja produktu podczas goto-

wania dochodzi do zaledwie 10%. 

 

Proces przygotowania: 

1: Ustalenie temperatury wody i jej podgrzanie  

2: Próżniowe pakowanie składników 
3: Dobór czasu gotowania  
4: Wykończenie 
 
Dekonstrukcja 

Technikę tę można zastosować w przypadku 

dosłownie każdego dania. Polega ona na 

zmianie prezentacji poszczególnych składni-

ków przy jednoczesnym zachowaniu, a cza-

sem nawet wzmocnieniu charakterystycznego    

    smaku. Aby dokonać dekonstrukcji każdy 

składnik musi być potraktowany osobno. 

Osoba przygotowująca danie zmienia  

i przekształca wygląd, teksturę, formę, moż-

na pokusić się również o zabawę z tempe-

raturą. Oznacza to, że w jednym daniu mo-

żemy zawrzeć galaretkę, piankę, coś chru-

piącego i zimny składnik. 

 

 

 

Piankowanie 

Piankowanie jest jedną z technik charaktery-

stycznych dla kuchni molekularnej, choć znana 

jest od dawna również w kuchni tradycyjnej. 

Jej zastosowanie możemy obserwować przy 

sporządzaniu bitej śmietany, ciasta na chleb 

czy pianki w cappuccino. W ostatnim czasie 

osiąga ona jednak nowy poziom, a to za spra-

wą Ferrana Adrii, jednego z czołowych szefów 

zajmujących się kuchnią molekularną na świe-

cie. Adrià postanowił unowocześnić piankowa-

nie, a zaczął od rezygnacji z użycia śmietany 

czy jajek, w zamian za to opracowując przepi-

sy na kombinacje płynów smakowych z powie-

trzem i stabilizatorami. 
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Zastosowanie 

Jakie zastosowanie znajdują w kuchni pianki? 

Najważniejszą funkcją w daniu jest oczywiście 

ich smak. Dzięki technice robienia pianek ku-

charz może nadać potrawie wybrany przez sie-

bie smak bez ingerencji w jej ogólny wygląd, np. 

w przypadku dań rybnych nie trzeba kłaść na 

talerzu ćwiartki cytryny gdyż w zupełności wy-

starczy położyć na niej odrobinę cytrynowej 

pianki . Z pomocą tej techniki można ponadto 

stworzyć wiele interesujących kompozycji, dzięki 

którym potrawa wizualnie zyska na atrakcyjno-

ści. 

Jadalne  folie: 

Jadalne folie to bardzo cienkie, półprzezroczyste 

arkusze, które natychmiast rozpuszczają się 

przy kontakcie z wodą. 

Robi się je ze skrobi ziemniaczanej i lecytyny 

sojowej. Charakteryzują się neutralnym sma-

kiem , więc ich zastosowanie jest bardzo szero-

kie. Można na przykład robić z nich kieszonki 

wypełnione produktami o niskiej zawartości wo-

dy, takimi jak: kremy, suszone owoce, miód czy 

owoce morza. Zastosowanie jadalnych folii jest 

uzależnione wyłącznie od wyobraźni kucharza i 

zawartości wody w składnikach, których chcemy 

wraz z folią użyć. 

Kucharze specjalizujący się w kuchni molekular-

nej wykorzystują jadalne folie do przyrządzenia 

takich potraw jak: znikające płynne ravioli, prze-

zroczyste kanapki, papierowe koktajle i wiele 

innych. 

Suchy lód: 

Suchy lód, tak samo jak ciekły azot, powstaje z 

gazu, z tą różnicą, że jest to zestalony dwutle-

nek węgla o temperaturze -78,5°C. W przeci-

wieństwie do lodu wytworzonego z wody, nie 

topi się, a sublimuje (przechodzi ze stanu stałe-

go bezpośrednio w gazowy), ochładzając powie-

trze, które tworzy mgłę. 

Przy użyciu suchego lodu możemy osiągnąć in-

ne efekty niż przy ciekłym azocie. Przede 

wszystkim sprawia, że produkt, który poddamy 

jego działaniu staje się gazowany, oraz przybie-

ra lekko kwaśny smak. 

Kucharze wykorzystują suchy lód między innymi 

do przyrządzania lekko gazowanych lodów i 

owoców. Równie dobrze sprawdza w drinkach i 

przy przechowywaniu pożywienia. Suchy lód 

może również pełnić funkcję dekoracyjną i jest 

dobrym nośnikiem aromatu przypraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy kuchnia molekularna będzie kuchnią 

przyszłości? 

Kuchnia molekularna, niestety nigdy nie wejdzie 

w codzienne życie ponieważ, przygotowanie je-

dzenia tymi technikami zabiera zbyt dużo czasu, 

przez co niektóre potrawy wymagają kilkugo-

dzinnego gotowania a nawet w niektórych przy-

padkach potrzeba kilku dni na to aby przygoto-

wać posiłek. Gdybyśmy wprowadzili to do co-

dziennego życia, niestety szybciej byśmy umarli 

z głodu niż zjedli posiłek. 

 

Wywiad z dr hab. inż. Joanną Cabaj  

przeprowadziła Nicola Siemińska z klasy 1a 
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Szybka nauka dyplomacji 

Na początku wskazała cechy dobrego dyplomaty, 
czyli: otwartość, inteligencja, wymiana argumen-
tów, jasność przekazu. Istnieje wiele definicji dy-
plomacji. Jedna z nich podkreśla, iż dyplomacja 
to zastosowanie inteligencji i taktu do prowadze-
nia oficjalnych stosunków między państwami. 
Każdy dyplomata musi być w stanie podejmować 
określone działania w imieniu państwa. 

 

Dyplomacja funkcjonuje od początku rozwoju 
społeczności ludzkiej. Istnieją trzy filary dyploma-
cji: czas, miejsce oraz zbiór zasad. Są one bar-
dzo ważne, ponieważ każdy z filarów jest z 
czymś związany. Celem dyplomaty jest rozwiąza-
nie problemu (negocjacje), potrzebny jest przy 
tym odpowiedni język, transport oraz nowe tech-
nologie w komunikacji.Miejsce w dyplomacji jest  

ważne, ponieważ niesie ze sobą symbolikę, 
mspełniać gwarancję bezpieczeństwa oraz za-

chowanie poufności. 

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób odpowiednio 
się przedstawić: rozpoczynamy od uścisku dłoni 
(tak, aby osoba poczuła, że ściśniemy jej dłoń), 
odpowiedniej postawy (nogi złączone, sylwetka 
wyprostowana) oraz wzroku skierowanego na 
twarz osoby naprzeciwko. Ważne jest również, 
aby przedstawić się głośno i wyraźnie. 

 

Dr Anna Umińska-Woroniecka zaznaczyła, iż dy-
plomacja dotyczy każdego z nas, z czego nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę. 

 

Aleksandra Grajek,  

Zofia Rymaszewska, klasa 2b 

ZABAWA W NAUKOWCA 
Jak można się uczyć poprzez zabawę? 

 Uczniowie siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 
3 i trzecie klasy Gimnazjum nr 1 z Ząbkowic Ślą-
skich mogli się przekonać, że fizyka nie polega 
tylko na żmudnym liczeniu i znajomości wzorów, 
ale może być ciekawa. Dr inż. Anna Hajdusianek  
(Politechnika Wrocławska) podczas zajęć 
„Zabawa w naukowca” pokazała doświadcze-
nia, które zainteresowały wszystkich obecnych. 

Eksperyment dotyczący objętości, czyli jak 

oszukać miernik 

Do pojemnika włożono miernik, który wykazał 
23,3 cm, po dolaniu do niego wody  uczennica 
odczytała 31,2 cm. Pomiary różnią się o 1,33, 
ponieważ światło w wodzie zwalnia. Wiedząc, że 
prędkość światła jest stała, wyniki zawsze będą 
różnić się o 1,33.    

Pryzmat, czyli sztuczna tęcza 

Przepuszczono światło przez pryzmat. W zależ-
ności od barwy wiązki, światło padało w różnych 
miejscach. Uczniowie byli pod wrażeniem i uważ-
nie oglądali to zjawisko. 

Optyka – nauka o tym, jak to się dzieje, że wi-

dzimy 

Uczniowie podzieleni na grupy przeprowadzali 
doświadczenie. Każda grupa dostała po ławce, 

soczewce, kołysce podtrzymującej soczewkę, 
latarce i ekranie. Jedni otrzymali soczewkę roz-
praszającą, a drudzy skupiającą. Zadanie pole-
gało na stworzeniu obrazu przy pomocy przyrzą-
dów, które otrzymali. Dla niektórych było bardzo 
łatwe, a dla reszty stanowiło ogromny problem. 
Na szczęście pomogły nauczycielki i wszyscy 
mogli dojść do takich samych wniosków, czyli że 

im bliżej źródła 
była soczewka 
tym obraz był 
wyraźniejszy. 
Różnicą był 
obraz, jaki po-
wstał. 

 

Wrażenia uczniów  

Wszyscy w skupieniu słuchali wykładu i bardzo 
aktywnie brali udział w zajęciach. Chętnie odpo-
wiadali na pytania, ze zdumieniem reagowali na 
każde doświadczenie. Byli z siebie bardzo dum-
ni, gdy udało im się zrobić doświadczenie. Naj-
większym uznaniem dla dr inż. Anny Hajdusia-
nek były oklaski ze strony młodzieży i słowa po-
dziękowania za poświęcony czas. 

 

Kinga Dublowska, klasa 2b 

Dr Anna Umińska-Woroniecka z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego przeprowadziła wykład „Dyplomacja XXI wieku. Kontynuacja i zmiana”. 
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Lek na raka płuc?  

Co nazywamy nowoczesną biotechnologią? 
Co się kryje pod tym pojęciem? Czy jest to 
królowa nauk? Tego dowiedzieć mogły się 
klasy biologiczno-chemiczne: 1a, 2a, 3a oraz 
klasa ratowniczo-sportowa 3d. Wykład 
„Nowoczesna biotechnologia – królowa 
nauk?” prowadzony przez prof. dr hab.  
Jadwigę Sołoducho z Zakładu Chemii Me-
dycznej i Mikrobiologii Politechniki Wro-
cławskiej zrobił wielkie wrażenie na 
uczniach. Mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę, 
a także dowiedzieć się, jak wygląda otaczają-
cy nas świat ze strony biotechnologa.  

 

Biotechnologia wykorzystuje organizmy, 
komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane 
za pomocą technik inżynierii genetycznej – 
dziedziny genetyki umożliwiającej zmianę ge-
nomów w taki sposób, by uzyskać organizmy 
o wybranych cechach. Uczniowie poznali 5 
rodzajów tej dziedziny naukowej: biotechnolo-
gię niebieską, czerwoną, białą, czarną oraz 
fioletową. Pani profesor omówiła w skrócie 
każdą z nich, starała się jak najwięcej przeka-
zać, choć czas gonił nas nieubłaganie, a wia-
domości do przyswojenia było mnóstwo.  

 

 

 

Nowoczesna biotechnologia znajduje obecnie 
zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w 
przywracaniu słuchu poprzez terapię genową, 
postępy w pracach nad lekiem raka płuc, a 
także jest szansą na uniknięcie kryzysu żyw-
nościowego. Znalazła również zastosowanie 
w ochronie środowiska, wykorzystuje się ją 
głównie przy oczyszczaniu ścieków, powie-
trza, przetwarzaniu odpadów komunalnych, 
produkcji tworzyw biodegradowalnych itd.  

 

Pani profesor zwróciła się do nas biologów z 
prośbą, abyśmy kontynuowali dotychczasowe 
badania, pracowali i rozwijali tę dziedzinę. Za 
parę lat prawdopodobnie na naszych barkach 
– przyszłych biologów – spoczną losy kolej-
nych odkryć w dziedzinie biotechnologii… 

Julia Marcinków, Aleksandra Sierka, klasa 2a 

Nieziemskie zjawiska 
Mogliśmy wysłuchać ciekawego wykła-

du pt. „Komety – piękności z warkoczami”. 
Na początku dr Krzysztof Radziszewski, astro-
nom z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił 
budowę tych ciał niebieskich, a także opowie-
dział wiele ciekawostek dotyczących ich poja-
wienia się na przestrzeni wieków. Scharakte-
ryzował kometę Lexella, a następnie Halleya. 
Na jej przykładzie wyjaśnił, dlaczego komety 
są tak ważne we wszechświecie. Kometa Hal-
leya stała się przedmiotem wielu badań nau-
kowych: przeprowadzono wiele pomiarów 
składu chemicznego głowy komety, warkocza 
oraz jądra. 

Każdy z nas mógł dowiedzieć się tak-
że, co symbolizują spadające komety oraz co 
mogą sugerować. Od najdawniejszych lat 
uznawane były za ciała przynoszące ludziom 
wiele nieszczęść. Pojawienie się na niebie 
jednej z nich symbolizowało morderstwo, 
śmierć, bunt, zdradę, głód czy katastrofy natu-

ralne. Także nau-
kowcy ustalili, iż upa-
dek komety  na Zie-
mię może być przy-
czyną szerzenia i 
rozprzestrzeniania 
się epidemii. 

Wykład ten 
pomógł nam zrozu-
mieć oraz wyobrazić 
sobie różne zjawiska 
i procesy zachodzą-
ce w galaktyce. Uświadomił, iż galaktyka jest 
bardzo ciekawą przestrzenią, której warto się 
przyjrzeć z uwagą. Po zakończonym wykła-
dzie wielkimi brawami nagrodziliśmy  
dr. Krzysztofa Radziszewskiego. 

 

Agata Czyż i Agnieszka Kurowska, klasa 3c  
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Która godzina? O zegarze biologicznym człowieka 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich 
mieli przyjemność wziąć udział w wykładzie o 
intrygującym tytule „Biologiczny Smartwatch 
– zaufanie, które zbudo-
wał czas”, który wygło-
siła dr Agnieszka Łaszkie-
wicz z Instytutu Immu-
nologii i Terapii Do-
świadczalnej PAN we 

Wrocławiu. 

Podczas prezentacji 
wkroczyliśmy w skompli-
kowany świat budowy na-
szego organizmu. Dowie-
dzieliśmy się, że każda 
komórka zawiera swój 
własny „zegar” umożliwia-
jący ciągły pomiar czasu. 
Jest to mechanizm synchronizujący procesy 
życiowe, niezależnie od zmian w naszym oto-
czeniu. 

Każda pojedyncza komórka funkcjo-

nuje w różnym czasie, natomiast jądra  nad-

skrzyżowaniowe znajdujące się w mózgu 

uporządkowują ich pra-

cę. Zadaniem hormonu 

zwanego melatoniną jest 

zapewnianie harmonii 

naszego funkcjonowania 

za pomocą wiązań ner-

wowych.  W okresie na-

stoletnim zegar biolo-

giczny ulega przesunię-

ciu, a w okresie nowo-

rodkowym w ogóle nie 

jest ustawiony. Dopiero 

po paru miesiącach u małego dziecka rozwija 

się gospodarka, która pomaga zachować 

równowagę w organizmie. Starsi mają niedo-

bór melatoniny, stąd fragmentacja snu oraz 

problemy z zaśnięciem. Osoby z zaburzenia-

mi zegara biologicznego często muszą mie-

rzyć się z otyłością, cukrzycą, nowotworami 

oraz problemami rozrodczymi i psychicznymi. 

Procesy życiowe ściśle związane z synchro-

nizacją zegara biologicznego mają wpływ na 

układ metaboliczny. Przyczyną zaburzeń me-

tabolicznych jest jedzenie o niewłaściwych 

porach, co w  konsekwencji może prowadzić 

do cukrzycy. 

Naukowcy przeprowadzili ekspery-

ment, który polegał na zamknięciu mężczy-

zny w pomieszczeniu bez światła. Mimo iż 

nie wiedział, która jest godzina, jego ciało 

pracowało w stałym ryt-

mie.  

Świadczy to o obecno-

ści melatoniny w na-

szym organizmie oraz 

poprawności działania 

zegara biologicznego,  

a dowodem na jego ist-

nienie jest oscyla-

cja.Nasz „zegar” syn-

chronizuje się z tym, co 

nam się wydaje. Naj-

ważniejszym bodźcem, 

dzięki któremu nasze 

procesy życiowe poprawnie funkcjonują, jest 

oko. Zmysł wzroku umożliwia patrzenie na 

świat i ocenę sytuacji, w jakiej się znajduje-

my. 

Dzięki tej cennej lekcji nabyliśmy wie-

dzę na temat gospodarki hormonalnej i nie-

zwykle ważnych pro-

cesów życiowych, 

które nieustannie od-

bywają się w organi-

zmie człowieka. Ma-

my nadzieję, że  

w przyszłości będzie-

my mieć kolejną oka-

zję, aby wziąć udział 

w równie interesują-

cym wykładzie, gdyż 

ważną rzeczą jest po-

znawanie siebie. Ale kto powiedział, że nie 

można zacząć od tych najmniejszych jedno-

stek – na przykład komórek i jej zegarów? 

  Lilianna Szaczkowska,  

  Kasia Zielecka,  klasa 1c 
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Bez optyki geometrycznej byłoby trudno  
Czym jest optyka geometryczna i na czym polega jej znaczenie w naszym codziennym życiu, 
przekazała licealistom dr inż. Anna Hajdusianek (Politechnika Wrocławska) podczas 

wykładu „Optyka geometryczna w zastosowaniu”.  

To najstarszy i podstawowy dział optyki.  Jej 
fundamentem jest założenie, że światło w 
jednorodnym ośrodku (np. w powietrzu, szkle 
czy wodzie) rozchodzi się po liniach prostych, 
natomiast na granicy ośrodków (np. powietr-
za z wodą) następuje załamanie lub odbicie 
wiązki światła. Warto zdefiniować też pod-
stawowe pojęcie używane w optyce geome-
trycznej, czyli promień świetlny: jest to nie-
skończenie wąska wiązka światła (można to 
przyrównać do prostej w geometrii). 

 

Wspomniana gałąź fizyki ma duży udział  
w budowaniu otaczającej nas rzeczywistości. 
Dzięki badaniom na soczewkach i załamaniu 
światła możliwe było opracowanie wielu 
wynalazków. Jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych są okulary, które  
w zależności od wady wzroku skupiają lub 
rozpraszają docierające promienie w taki 
sposób, by zbiegały się na siatkówce oka.  
W przypadku krótkowzroczności stosuje się 
soczewkę rozpraszającą, zaś da-
lekowzroczności – skupiającą. Soczewki 
swoje zastosowanie odnalazły również 
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba prze-
kształcenia obrazu. I tak odnajdziemy je  
w aparatach fotograficznych, lornetkach, 
mikroskopach, szkłach powiększających oraz 
teleskopach – w tym przypadku odbierają 
promienie światła 

pochodzące z odległych obiektów astro-
nomicznych i skupiają je, dając rzeczywisty 
obraz obserwowanego obiektu. 

 

Pełnymi garściami z odkryć optyki geome-
trycznej czerpią coraz popularniejsze światło-
wody. Jest to rodzaj kabla służącego do 
przesyłania cyfrowej informacji w postaci 
światła widzialnego. Jego działanie opiera się 
w dużym uproszczeniu na odbijaniu wiązki 
światła wewnątrz przewodu. Pozwala to na 
ogromny, niemożliwy wcześniej do uzyskania 
przesył danych – do 5 Tb/s, a co więcej, jest 
on bezstratny. 

 

Nie da się nie zauważyć, że pomimo bycia 
najstarszą z dziedzin optyki, optyka geome-
tryczna nawet dziś ma szerokie zasto-
sowanie w przedmiotach codziennego 
użytku, ale również jest niezbędna przy kon-
strukcji narzędzi badawczych, bez których 
trudno wyobrazić sobie dalszy postęp tech-
nologiczny i naukowy. Można zatem 
stwierdzić, że jej odkrycia, prawa i zasady 
wpłynęły i nadal wpływają na otaczającą nas 
rzeczywistość. 

                                                                                    
Paweł Kułaczkowski, klasa 2c 

W ŚWIECIE CHEMIKA 
Poprzez doświadczenia, obserwacje każdy z 
nas zdobywa nową wiedzę, a także zauważa 
otaczające piękno przyrody. W ostatnim dniu 
DFN-u w naszym liceum klasy biologiczno-
chemiczne uczestniczyły w wykładzie „W 
świecie chemicznego eksperymentu”, 
który poprowadziły dr hab. inż. Joanna Cabaj 
oraz mgr inż. Anna Lesiak z Politechniki 

Wrocławskiej. 

Obserwowaliśmy doświadczenia z użyciem 
ciekłego azotu, dowiedzieliśmy się, czym są 
emulsje, mieszaniny jednorodne i niejedno-
rodne, a także mogliśmy zobaczyć, jakich 
składników trzeba użyć, by spowodować 
„wybuch wulkanu”. Oprócz wiedzy teoretycz-
nej uczniowie nabyli również wiedzę prak-
tyczną poprzez branie udziału w rozmaitych 
eksperymentach. Prowadzącym trudno było 
wybrać spośród lasu rąk zgłaszających się 

ochotników do doświadczeń. Na sali było 
niezwykle cicho, każdy obserwator był niesa-
mowicie zainteresowany przebiegami po-
szczególnych reakcji. 

Uczniowie mieli również okazję poznać za-
sady, jakie obowiązują w „świecie chemika”. 
Wiedza ta nie tylko przyciągnęła uwagę 
uczniów, którzy są ściśle powiązani z profila-
mi chemicznymi, ale i takich, którzy z chemią 
nie mają zbyt wiele wspólnego. Takie zasady 
mają bowiem zastosowanie nie tylko w labo-
ratorium, lecz także w życiu codziennym. 

Każdy był bardzo zadowolony z wykładu, ale 
przede wszystkim z możliwości wzięcia 
udziału w przeprowadzanych eksperymen-
tach. 

Julia Derkacz-Pawęzka, klasa 2a 
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Jednym z ostatnich wykładów na tegorocznym 
DFN-ie  była prezentacja geologa i mineraloga  

mgr. Antoniego Stryjewskiego „Gwiazdy 
upadłe w Polsce, czyli słów kilka o polskich 
meteorytach”. W zajęciach uczestniczyły 
klasy 2c i 3c. 

Dowiedzieliśmy się, że rocznie w Polsce spada 
około 28 meteorytów, czyli w ciągu stu lat po-
winno spaść 2800 okazów. Jednak znaleziono 
ich zaledwie 6, co daje tylko 0,214% możli-
wych. 

Jednym z najpopularniejszych „gwiazd upa-
dłych” był meteoryt Lenarto, który w 1815 r. 
został znaleziony przez lokalną ludność na po-
lu. Ciekawostką jest też to, że w naszym woje-
wództwie spadło najwięcej meteorytów spo-
śród wszystkich zarejestrowanych. 

Po  prezentacji nagrodziliśmy wykładowcę 
gromkimi brawami i wręczyliśmy upominki pro-
mujące Ziemię Ząbkowicką 

                                                                       

Tomasz Burzała, klasa 2c 

Jak nie dać się zwieść?  
Łatwo można się zagubić w natłoku informacji.  
W sieci jest tak wiele publikacji… Jak zatem 
odróżnić prawdę od fałszu. Dr hab. Krzysztof 
Szlachcic, profesor Uniwersytetu Wrocław-
skiego w wykładzie pt. „Jak odróżnić wiedzę 
naukową od pseudowiedzy” zajął się tym 
problemem.  

Młodzież licealna z zainteresowaniem słucha-
ła o sposobach rozpoznawania faktów od fał-
szywych informacji przekazywanych na co 
dzień,  o psychoanalizie i marksizmie oraz 
powiązaniach tych kierunków z omawianym 

tematem. Wykładowca ilustrował zagadnienia 
trafnymi przykładami z życia codziennego, by 
uczniowie łatwiej mogli je zrozumieć. Liceali-
ści mieli również możliwość zetknięcia się z 
elementami filozofii, logiki oraz bliżej zastano-
wić się nad sensem wypowiadanych zdań. 
Całości dopełniała prezentacja multimedialna 
oraz zaangażowanie prowadzącego wykład.  

                                                                               

Karolina Matuszczyk, klasa 2e 

W poszukiwaniu meteorytów 
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Nasi wolontariusze 

Osiemnasta edycja Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki w Ząbkowicach Śląskich trwała od 24 
do 26 października 2018 roku. Z Liceum Ogól-
nokształcącego do pomocy przy obsłudze 
zgłosiło się wielu chętnych wolontariuszy. Mie-
li przed sobą wiele zadań do wykonania, m.in. 
witanie przybyłych gości, oprowadzenie po 
budynku szkoły, obsługa kawiarenki oraz po-
moc techniczna.  

 

Praca wolontariuszy miała znaczący wpływ na 
przebieg Festiwalu. Ochotnicy z dużym zaan-
gażowaniem wykonywali przydzielone im pra-
ce, co spotkało się z pozytywnymi opiniami 
gości. Wszyscy docenili trud, jaki włożyliśmy  
w organizację tej imprezy naukowej w naszym 
liceum. Wolontariusze zostali wyróżnieni dy-
plomami podczas ewaluacji sesji ząbkowickiej 
DFN w piątek 26 października. 

Podziękowania uczniom Liceum Ogólnokształ-
cącego w Ząbkowicach Śląskich złożyli: 
dyrektor szkoły pan Tomasz Błauciak,  
prof. dr hab. inż. Jadwiga Sołoducho – peł-
nomocnik  koordynatora środowiskowego 
DFN, dr inż. Barbara Mianowska – koordy-
nator sesji ząbkowickiej DFN oraz mgr Re-
gina Bigoś – pomoc koordynatora DFN  

w powiecie ząbkowickim. 

 

Wyróżnieni zostali uczniowie klasy 2a biolo-
giczno-chemicznej oraz klasy 2c matematycz-
no-informatycznej: Julia Marcinków, Radosław 
Leśniak, Aleksandra Sierka, Kamil Szczotka, 
Julia Derkacz-Pawęzka, Natalia Skorecka, 
Michał Jakimiszyn, Anita Tomczyk, Dawid Se-
weryn, Katarzyna Siembab, Dominik Kwiat-
kowski (kl. 1c), Weronika Zerbok, Ola Were-
śniak, Milena Skałuba, Karolina Kiełbasiewicz, 

Weronika Miszkiewicz, Jowita Czapor, Kamila 
Wąsik, Aleksandra Hnat, Wiktoria Błaszczyk, 
Laura Karpińska, Julia Kornafel, Julia Mazur. 

 

Słowa uznania zostały również skierowane do 
pracowników Liceum Ogólnokształcącego za-
angażowanych w organizację szkolnego pro-
gramu: wicedyrektor Marioli Hajduk, Sylwii 
Machnik, Tadeusza Zwijacza, Stanisława Dłu-
gopolskiego, Remigiusza Cweka, polonistek: 
Jolanty Depczyńskiej, Magdaleny Kotowicz  
i Urszuli Zachary – współorganizatorek  III 
Konkursu wiedzy o współczesnej polszczyźnie  
i II Dyktanda DFN, nauczycielki biologii pani 
Reginy Bigoś – odpowiedzialnej za przygoto-
wanie uczniów do V Powiatowego Konkursu 
Immunologicznego, przeprowadzonego przez 
pracowników naukowych Instytutu Immunolo-
gii i Terapii Doświadczalnej  Polskiej Akademii 
Nauk oraz prowadzącej zajęcia laboratoryjne 
w ramach DFN – Jak rośliny zdobyły ląd? oraz 
Dlaczego komórki mogą pełnić różne funkcje? 

Dziękujemy! 

 

Aleksandra Wereśniak, klasa 2a 

XXI DOLNOŚLĄSKI  FESTIWAL NAUKI W LICZBACH 

„Stało się! Zakończyliśmy XXI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „1918 
– 2018”. Przez ostatnie dwadzieścia jeden lat zachęcamy do obcowania z nauką. Festi-
wal organizowany jest z myślą o wszystkich tych, którzy pragną wspiąć się na Mont  
Everest wiedzy oraz chcą być z nauką za pan brat. 

DFN nie uznaje podziałów, bo jeśli chodzi o naukę, wszyscy powinniśmy się wspierać. 
DFN przygotowuje 11 wrocławskich uczelni wyższych, 2 instytuty PAN oraz ok. 100 
współorganizatorów. Prócz edycji stacjonarnej we Wrocławiu to największe w Polsce 
święto nauki odbywa się również w dziesięciu miastach regionu: Legnicy, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Głogowie, Lubinie, Zgorzelcu, Bolesławcu,  
Ząbkowicach Śląskich oraz Dzierżoniowie.  
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W regionie zrealizowaliśmy w sumie 630 imprez, 
natomiast w samym Wrocławiu było ich aż 901. 
DFN uwydatnia wspaniałą cechę nauki – jest 
ona dostępna dla każdego, bez względu na 
wiek, stan posiadania, płeć itd. Każdy może sko-
rzystać z bogatej oferty imprez (w tym roku było 
ich 1531!)” – napisał prof. dr hab. Tadeusz Do-
bosz, Środowiskowy Koordynator Dolnośląskie-
go Festiwalu Nauki. 

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki na Ziemi Ząbko-
wickiej to ogromne i prestiżowe przedsięwzięcie, 
zarówno pod względem organizacyjnym, jak  
i logistycznym. Przygotowano 63 imprezy festi-
walowe o różnorodnym charakterze – wykłady, 
pokazy, warsztaty, laboratoria, wycieczki, kon-
kursy (108 różnych zajęć), a prowadziły je 82 
osoby. Prezentacje odbywały się w 12 lokaliza-
cjach (4 w Ząbkowicach Śl., 3 w Ziębicach,  
5 w Janowcu). Gdyby policzyć uczestników każ-
dej z imprez, otrzymalibyśmy niebagatelną licz-
bę ok. 6000 osób! Realizacja tak dużego i pięk-
nego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby 
nie pomoc, zaangażowanie współorganizatorów, 
sponsorów i wolontariuszy. 

Za stworzenie wspaniałej festiwalowej atmosfery 
i wszelką pomoc pragnę podziękować panu To-
maszowi Błauciakowi – dyrektorowi LO, pani 
Marioli Hajduk – wicedyrektor LO, nauczycielom 
i pracownikom naszego Liceum. Szczególne po-
dziękowania kieruję do pani Reginy Bigoś za 
wsparcie i wielkie zaangażowanie przy organiza-
cji kolejnej edycji DFN w Ząbkowicach Śl. oraz 
pani Magdaleny Kotowicz za podjęcie wraz  
z grupą uczniów trudu redakcji gazety festiwalo-
wej. W imieniu własnym, jak i prowadzących za-
jęcia serdecznie dziękuję  również grupie wolon-
tariuszy zajmujących się zarówno sprawami 
technicznymi, jak i obsługujących „kawiarenkę” 
festiwalową. Wszyscy wykładowcy podkreślali 
miłe i ciepłe przyjęcie w naszej szkole. 

W przygotowanie tego największego na Dolnym 
Śląsku święta nauki obok uczelni wyższych i in-
stytucji naukowych zaangażowało się wiele 
osób, instytucji i organizacji:  Starostwo Powiato-
we w Ząbkowicach Śl., Liceum Ogólnokształcą-

ce im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl., 
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl., Ząbkowicki 
Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl., Publicz-
ne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Ziębicka 
Inicjatywa Obywatelska, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębi-
cach, Urząd Miejski w Ziębicach, Muzeum 
Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, 
Grupa Odnowy Wsi Janowiec (Joanna Tofel, 
Agnieszka Kornaś i in.), Urząd Miejski w Bar-                    
dzie,Pracownia Ceramiczna „JANOWCZARNIA” 
w Janowcu (Aleksandra Sypiańska), Europejskie 
Stowarzyszenie Ekologów, Gospodarstwo Agro-
turystyczne „DOM POD SŁOŃCEM” w Janowcu 
(Katarzyna Grabań) oraz 7 przewodników i in-
struktorów z różnych dziedzin.  

Nasze działania wsparli finansowo: Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego,  
Powiat Ząbkowicki oraz Gmina Bardo. 

 

 

 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wspa-
niałą naukową przygodę i ... do zobaczenia 

za rok na kolejnym FESTIWALU NAUKI. 

 

Koordynator DFN w Ząbkowicach Śl. 

dr inż. Barbara Mianowska 
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Gazetkę stworzyli: 

Nauka jest zawsze niepodległa – Redakcja 
Zaczęło się – Martyna Obrał 
Istotne jest nawigowanie – Patrycja Łuczak 
Człowiek gór – rozmowa z p. Bogdanem Jankowskim – Natalia Sarna, Natalia Laszczyńska 
Posłuchać gór…  – Weronika Łyskawa 
Jak budować dobrostan każdego dnia – Agnieszka Brzostek, Kinga Dublowska 
Był las. Będzie las?  – Paula Wierpowska, Eryka Robak 
Bajka o szczurach, co kota się nie bały – Mikołaj Zapotoczny 
Czy jest naprawdę tak ważna?  – Piotr Fudali, Jakub Lenczewski 
Doceniony po latach – Anna Jarosz 
Potęga szczepionek – Aleksandra Siwek, Karolina Kiełbasiewicz 
Góra gór  – Weronika Łyskawa 
Bez znaczenia – Magdalena Ozga 
Góra poczeka – Daria Pitner, Emilia Pietrasz 
Mikro...wielkie odkrycie – Aleksandra Siwek 
Obroń się z immunologią – Kamila Łyko, Julia Derkacz-Pawęzka 
Narządy niczym puzzle – Natalia Kowalska 
Ortograficzny pojedynek – Patrycja Łuczak, Magdalena Ozga 
Poprawna polszczyzna to nie amatorszczyzna – Nicole Burczak, Martyna Obrał 
Co autor miał na myśli? – Zuzia Schabowska 
Co mówią obrazy?  – Aleksandra Grajek, Zuzia Schabowska 
Prosty nie znaczy prostacki – Iga Skotnicka, Sandra Górnicka 
Czy studia humanistyczne to dobry wybór? – Wiktoria Bandyk, Kamila Malawska 
Niezwykła historia kościołów – Nikola Kuziemko 
Sprawni jak żołnierze – Kacper Krzywak 
Heroiczna walka Polaków o niepodległość – Agata Czyż, Agnieszka Kurowska 
Nadzwyczajna temperatura – Weronika Zerbok 
Świat widziany przez mikroskop – Julia Marcinków, Weronika Zerbok 
Moc kamieni – Marta Zapotoczny 
Kierowcy! Respekt! – Maciej Błauciak 
Mikroskopowe obserwacje, czyli jak lepiej zrozumieć ewolucję – Weronika Bartyzel 
Molekularne szaleństwo – Radek Leśniak, Kamil Szczotka 
Kuchnia molekularna – czy to kuchnia przyszłości? – Nicola Siemińska 
Szybka nauka dyplomacji – Aleksandra Grajek, Zofia Rymaszewska 
Zabawa w naukowca – Kinga Dublowska 
Lek na raka płuc?  – Julia Marcinków, Aleksandra Sierka 
Nieziemskie zjawiska – Agata Czyż, Agnieszka Kurowska 
Która godzina? O zegarze biologicznym człowieka – Lilianna Szaczkowska, Kasia Zielecka 
Bez optyki geometrycznej byłoby trudno – Paweł Kułaczkowski 
W świecie chemika – Julia Derkacz-Pawęzka 
W poszukiwaniu meteorytów – Tomasz Burzała 
Jak nie dać się zwieść? – Karolina Matuszczyk 
Nasi wolontariusze – Aleksandra Wereśniak 
XXI Dolnośląski Festiwal Nauki w liczbach – dr inż. Barbara Mianowska 

Fotoreporterzy: Radosław Dydo, Sandra Górnicka, Aleksandra Grajek, Mariola Grajny, Alek-
sandra Hnat, Sara Jasek, Wiktoria Jaskowiak, Natalia Kłysz, Natalia Laszczyńska, Oliwia Leśniak,  
dr inż. Barbara Mianowska, Jakub Nowakowski, Martyna Obrał, Zofia Rymaszewska, Aleksandra 
Sierka, Iga Skotnicka, Klaudia Wojtas, Filip Zielonka 
Autorki grafiki: Amelia Gidlewska, Julia Glina, Aleksandra Ostropolska  
Projektantka okładki: Magdalena Potok 

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia gazetki – uczniom LO 

oraz nauczycielom patronującym. To właśnie dzięki Wam powstał „ORZEŁEK”! 

Redakcja – klasa dziennikarsko-językowa 2b  

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich  

 



 

 


