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10 listopada 2020 - SZKOŁA DO HYMNU_____________ 
 
Akcja „Szkoła do hymnu” organizowana jest od 2018 roku, 
gdy obchodzona była setna rocznica Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. Społeczność OLL od początku w tej akcji 
uczestniczy. W archiwum strony internetowej szkoły moż-
na powspominać w jaki sposób świętowaliśmy ów dzień  
w latach: 2018, 2019. 
 
W ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Nie-
podległości o symbolicznej godzinie 11:11 młodzież 
szkolna w Polsce śpiewa „Mazurka Dąbrowskiego”. Nie-
stety, w tym roku ze względu na ograniczenia wynikają-
ce ze stanu epidemii, wspólne śpiewanie hymnu odbyło 
się w naszej szkole (podobnie jak w wielu innych pol-
skich szkołach) online w oddziałach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Na zdjęciu uczniowie oddziału 1a 

 

DAR ŻYCIA – KREW! 
 
Uczeń trzeciej klasy OLL 
Oliwier Piotrowski odpo-
wiedział na apel Minister-
stwa Zdrowia oraz Naro-
dowego Centrum Krwi  
i oddał osocze dla potrze-
bujących. Krew została po-
brana od Oliwiera w  Woj-
skowym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
SP ZOZ w jego rodzinnej 
miejscowości, w Gdańsku. 

 
„Oddałem krew ponieważ 
było dla mnie ważne, że 
mogę takim czynem komuś 
pomóc, a być może nawet 
uratować życie. Cały proces 
– formalności wraz z odda-
niem krwi zajmuje około 
godzinki.” – mówi Oliwier. 
 
Osocze pobrane podczas 
jednej wizyty w Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa może zostać za-
stosowane aż u trzech pa-
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cjentów. Oddanie krwi jest 
największym dowodem 
bezinteresownej ludzkiej 
solidarności, szczególnie  
w trudnym czasie panują-
cej pandemii. Krew to je-
den z najbardziej pożąda-
nych „leków”, jakimi dys-
ponuje medycyna. Można ją 
uzyskać tylko od drugiego 
człowieka, dlatego jest bez-
cenna. 
Cieszy nas to, że uczniowie 
naszej szkoły nie pozostają 
obojętni na potrzeby dru-
giego człowieka. 
 

14 grudnia 2020 

MIKOŁAJKI ONLINE (1a) 
 
W dniu 7 grudnia podczas 
godziny wychowawczej 
odbyły się wirtualne Miko-
łajki oddziału 1a. Ucznio-
wie wraz z wychowawczy-
niami paniami Ewą Sitar-
ską i Haliną Wieraszką, 
mieli za zadanie ułożyć 
krótki wierszyk identyfiku-
jący wylosowaną wcześniej 
osobę z oddziału. Losowa-
nie przeprowadziła wy-
chowawczyni pani Ewa Si-
tarska i poprzez dziennik 
elektroniczny poinformo-
wała każdego ucznia o kim 
ma ułożyć wierszyk. Na-
stępnie przewodniczący 
oddziału Kamil Niemko-
wicz przedstawił wszystkie 
powstałe teksty w formie 
prezentacji. Zadaniem 
uczniów było odgadnięcie 
o kim mowa w każdym  
z wierszyków. 
Podczas zajęć panowała 
koleżeńska i zabawna at-
mosfera. Uczniowie wyka-
zali się dużą kreatywno-
ścią, a sama forma zorgani-
zowanych Mikołajek była 
miłym urozmaiceniem za-
jęć zdalnych.  

 

 
 
W grudniu dyrektor szkoły 
pan Andrzej Jaworski 
uczestniczył w uroczysto-
ściach odbywających się na 
terenie dęblińskiego garni-
zonu: 
 
W dniu 3 grudnia 2020 r. 
na placu przed Pomnikiem 
Bohaterskim Lotnikom Dę-
blińskiej Szkoły Orląt, od-
było się przekazanie obo-
wiązków Dowódcy 4 Skrzy-
dła Lotnictwa Szkolnego 
im. gen. pil. Witolda Urba-
nowicza. 
Obowiązki Dowódcy 4 SLSz 
zdawał gen. bryg. pilot 
Wojciech Pikuła, a przyj-
mował je pan płk pil. dr inż. 
Grzegorz Ślusarz. W uro-
czystej zbiórce wziął udział  
 
 

 
 
 
Dowódca Generalny Rodza-
jów Sił Zbrojnych gen. Jaro-
sław Mika. 
 

 
 

*** 
W dniu 4 grudnia 2020 r. 
w dęblińskiej Szkole Orląt 
odbyła się uroczystość 
przekazania obowiązków 
Rektora-Komendanta Lot-
niczej Akademii Wojsko-
wej. 
Obowiązki Rektora - Ko-
mendanta LAW przekazał 
gen. bryg. pil. dr Piotr 

Grudniowe uroczystości w garnizonie dęblińskim 
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Krawczyk, który kierował 
Uczelnią przez ostatnie 
cztery lata. Minister Obro-
ny Narodowej Mariusz 
Błaszczak wyznaczył na to 
stanowisko gen. bryg. pil. 
dr. inż. Krzysztofa Cura. 
 

 
 

*** 
9 grudnia 2020 r. na tere-
nie lotniska 41 Bazy Lot-

nictwa Szkolnego w Dębli-
nie odbyło się uroczyste 
przekazanie szkolenia lot-
niczego z samolotu TS-11 
ISKRA na M-346 BIELIK. 
Uroczystość połączona była 
z ostatnim lotem szkole-
niowym samolotu TS-11 
Iskra w tzw. „szarym” ma-
lowaniu o numerze 2001. 
Uczestniczyli w niej m.in.:  
I Zastępca Dowódcy Gene-
ralnego Rodzaju Sił Zbroj-
nych – gen. broni pil. Jan 
Śliwka, Inspektor Sił Po-
wietrznych - gen. dyw. pil. 
Jacek Pszczoła i Szef Za-
rządu Wojsk Lotni-

czych/Zastępca ISP – gen. 
bryg. pil. Krzysztof Wal-
czak. 

*** 
Pozwalamy sobie z dumą 
wspomnieć, że zarówno 
pan generał Pikuła, jak  
i pan generał Cur są absol-
wentami naszego „lotnika”. 
 
Źródło informacji oraz fotografie: 

wojsko-polskie.pl 

 

 

22 grudnia 2020 

MIKOŁAJKI ONLINE (1c) 
 
We wtorek podczas godzi-
ny wychowawczej oddział 
1c wraz ze swoimi wycho-
wawczyniami paniami Bea-
tą Jędrys-Belt i Grażyną 
Tomczyszyn, zorganizował 
przedświąteczne spotkanie 
online. Podczas łączenia 
odtworzono i wspólnie wy-
słuchano kolędę w wyko-
naniu „Dywizjonu”. Ucz-
niowie przygotowali pre-
zentację złożoną z fotogra-
fii dokumentujących ich 

pobyt w szkole. Przepro-
wadzono też quiz i świą-
teczną ruletkę ze znajomo-
ści tradycji i zwyczajów 
okołoświątecznych. Spo-

tkanie przebiegało w bar-
dzo sympatycznej atmosfe-
rze, zakończono je wspól-
nym przekazaniem życzeń.  

 

 

Wszystkim Panom Genera-

łom oraz Panu Pułkowni-

kowi, obejmującym nowe 

obowiązki służbowe ser-

decznie dziękujemy za do-

tychczasowe wsparcie oka-

zywane naszej szkole. 

 

Życzymy sukcesów i powo-

dzenia na nowych stanowi-

skach służbowych. 
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29/30 listopada 1830 
wybuchło powstanie li-
stopadowe przeciwko Im-
perium Rosyjskiemu, je-
den z największych zry-
wów niepodległościowych 
w okresie zaborów. Po-
wstanie zakończyło się 
klęską 21 października 
1831 roku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Kossak „Oficer i dobosz” 

 
Na pamiątkę wydarzeń 29 
listopada 1830 obchodzo-
ny jest w Wojsku Polskim 
Dzień Podchorążego. To 
upamiętnienie słuchaczy 
Szkoły Podchorążych Pie-
choty w Warszawie, któ-
rzy rozpoczęli akcję po-
wstańczą atakiem na Bel-
weder – siedzibę rosyj-
skiego dowódcy Armii 
Polskiej wielkiego księcia 
Konstantego Pawłowicza 
Romanowa, inicjując tym 
samym powstanie listopa-
dowe. 
 

11 listopada 1918  
w Compiegne podpisano zawieszenie broni, kończące I wojną 
światową. Jest to równocześnie rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, ru-
syfikacji i germanizacji, po trudnych walkach Polska odzyska-
ła prawo do samostanowienia. Powstała II Rzeczpospolita.  
 
Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna, na-
zwana później I wojną światową. Po jednej stronie znalazły 
się Niemcy i Austria, a po drugiej Francja, Rosja  
i Wielka Brytania. Po raz pierwszy państwa, które dokonały 
rozbiorów Polski, znalazły się po różnych stronach frontu. 
Fakt ten wzbudził w Polakach nadzieję na odzyskanie niepod-
ległości. 
 
Już w pierwszych dniach wojny Polacy chwycili za broń, aby 
zademonstrować światu swe prawa do własnego państwa.  
6 sierpnia 1914 r. na czele kompanii kadrowej Józef Piłsudski 
przekroczył granicę austriacko-rosyjską, z bronią w ręku 
wkraczając na teren zaboru rosyjskiego. Wkrótce zaczęto  
w Galicji formować Legiony Polskie. Brały one czynny udział 
w walce na frontach I wojny światowej. 
 
Młode państwo polskie musiało sobie poradzić z licznymi 
problemami, wśród których na plan pierwszy wybijało się 
ujednolicenie systemu 
administracyjnego, praw-
nego, monetarnego, 
ochrona nowych granic, 
odbudowa po latach za-
niedbań i zniszczeń wo-
jennych i wreszcie zorga-
nizowanie nowego syste-
mu politycznego. 
Co prawda Polska odro-
dziła się jako państwo 
niepodległe w 1918 roku, 
ale pomimo tego kształt 
jej granic był ciągle nieu-
normowany i ostatecznie 
ukształtował się w latach 
1921 – 1922. 
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1 grudnia 1918  
Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego generał 
dywizji Stanisław Szep-
tycki zatwierdził biało-
czerwoną szachownicę 
będącą dotychczas osobi-
stym godłem pilota po-
rucznika Stefana Steca, ja-
ko znak rozpoznawczy 
polskiego lotnictwa woj-
skowego. Polska sza-
chownica jest jednym  
z najbardziej charaktery-
stycznych znaków przyna-
leżności państwowej w si-
łach powietrznych na ca-
łym świecie. 

 

13 grudnia 1981  
na terenie całej Polski ów-
czesne władze komuni-
styczne wprowadziły stan 
wojenny.  
Oficjalnie stan wojenny 
wprowadzono z powodu 
pogarszającej się sytuacji 
gospodarczej w kraju oraz 
zagrożenia bezpieczeń-
stwa energetycznego  
w okresie zimowym. Za 
najważniejszy argument 
uznano groźbę interwencji 
zbrojnej przez pozostałe 
państwa Układu War-
szawskiego, jednak w dniu 
wprowadzenia stanu wo-
jennego nie zanotowano 
żadnych ruchów wojsk 
radzieckich. 
Prawdziwym celem woj-
skowej akcji była likwida-
cja protestów społecznych 
oraz wstrzymanie proce-

sów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 
roku przez „Solidarność”.  
 

 
 

W trakcie trwania stanu wojennego życie straciło około 40 
osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfika-
cji strajku. Internowano łącznie ponad 10 tysięcy działaczy 
związanych z „Solidarnością”, ograniczono działalność związ-
ków i stowarzyszeń, wprowadzono ograniczenia w prze-
mieszczaniu się i godzinę policyjną od 22 do 6 rano, zakazano 
organizowania strajków i manifestacji, zablokowano połą-
czenia telefoniczne.  
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a od-
wołano go dopiero 22 lipca 1983 roku. 
 

17 grudnia 1903  
uznaje się, że tego dnia miał miejsce pierwszy w historii uda-
ny lot samolotem. Dokonali tego Bracia Orville i Wilbur 
Wright na skonstruowanym przez siebie samolocie „Flyer”. 
Samolot wzbił się w powietrze i przez 12 sekund pokonał dy-
stans 36,6 m. Miało to miejsce na wydmach Kill Devil Hills 
niedaleko Kitty Hawk w stanie Północna Karolina na wscho-
dzie USA. Rozpoczęła się era podboju nieba i rozwoju lotnic-
twa. 
Zbudowany z drewna Flyer mierzył 6,43 m długości i 2,74 m 
wysokości. Rozpiętość skrzydeł samolotu Braci Wright to 
12,29 m. Konstrukcja ważyła ponad 270 kg. Za napęd samolo-
tu odpowiadał czterocylindrowy silnik o mocy 12 KM. Pilot 
sterował samolotem w pozycji leżącej, na brzuchu, oparty na 
ramionach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Marysia Błagowieszczeńska i A.P. 
Źródła inf. oraz zdjęć:  
Wikipedia, IPN, Polska Zbrojna, historykon.pl, muzeumsp.pl, histmag.org 



 
 

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia,  
a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpi-
sania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.  

 
 
Dzień ten poświęcony jest 
osobom, które dążą do za-
pewnienia ochrony wła-
snych praw oraz praw in-
nych i wkładają wiele wy-
siłku w działania zapew-
niające przestrzeganie ich 
na co dzień. Wielu z nich 
jest za to prześladowanych, 
pozbawianych pracy czy 
niesłusznie więzionych. 
Obchody Międzynarodo-
wego Dnia Praw Człowieka 
są okazją do uczczenia ich 
odwagi i osiągnięć.  
 

 
 

Prawa człowieka  
to koncepcja, według której 
każdemu człowiekowi 
przysługują pewne prawa, 
których źródłem obowią-
zywania jest przyrodzona 
godność ludzka. Prawa te 
mają charakter: powszech-
ny – obowiązują na całym 
świecie i przysługują każ-
demu człowiekowi, przy-
rodzony – przysługują każ-
demu od chwili urodzenia. 
 

Co  należy zrobić, 
jeżeli naruszane są 
prawa człowieka? 
 
Rzecznik Praw Obywatel-
skich stoi na straży wolno-
ści i praw człowieka i oby-
watela. Z prośbą o pomoc 
może się do niego zgłosić 

każdy obywatel RP, cudzo-
ziemiec znajdujący się pod 
władzą RP, osoba prawna, 
a także organizacje spo-
łeczne i organy samorządu, 
jeżeli uważają, że ich prawa 
zostały złamane.  
 

 
 
 

Maja Mogielnicka
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Fonoholizm to uzależnienie  

od telefonu komórkowego,  
 

 
 
 

 
 

czyli nadużywanie    telefonu 
                           w codziennych sytuacjach. 

 
 

 
W miarę rozwoju smartfonów, w społeczeństwie rozwija się coraz bardziej 
tenże nałóg. Telefon nie jest już przydatny tylko do kontaktu  z innymi, ale 
także jako narzędzie rozrywki, pracy, czy wiedzy. Praktycznie zawsze mamy 
go ze sobą, a przez jego brak odczuwamy dyskomfort. Oczywiście, nie 
wszyscy jesteśmy uzależnieni. Fonoholicy to przede wszystkim osoby, które 
sięgają po telefon praktycznie w każdej sytuacji. Warto zastanowić się, czy 
nie przekraczamy granic zdrowego rozsądku w korzystaniu z telefonu. 

 

Jakie są główne objawy fonoholizmu? 
 

 aspołeczność - unikanie kontaktów 
„na żywo” i preferowanie komunika-
cji za pomocą smartfona, 

 nieustanna gotowość do kontaktu 
(niezwłoczne odczytywanie wiado-
mości i odpisywanie), 

 uczucie niepokoju, rozdrażnienia, lę-
ku, gdy nie można korzystać z tele-
fonu, 

 dbanie, by telefon był naładowany, 
był zasięg, internet,  

 wypełnianie wolnego czasu wyłącz-
nie aktywnościami wirtualnymi, 

 trudność z wyłączeniem telefonu, 
rozstaniem się z nim; ciągłe spraw-
dzanie nowych wiadomości. 

 Jakie są zagrożenia wynikające z fo-
noholizmu? 

 problemy zdrowotne (bóle kręgo-
słupa, pogorszenie wzroku, zaburze-
nia snu), 

 zaniku zainteresowań i pasji życio-
wych, 

 trudności w nawiązywaniu relacji 
bezpośrednich, 

 depresja; utrata kontroli nad wła-
snym życiem, 

 zubożenie języka. 
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Jak zapobiegać  
fonoholizmowi? 

 
 Proponować młodym ludziom atrak-
cyjne zajęcia, podczas których nie ma 
potrzeby korzystania z telefonu. 

 Pielęgnować zwyczaj rodzinnego 
spędzania czasu (wspólne posiłki, 
spacery, gry). 

 Dawać odpowiedni przykład podej-
ścia do technologii w życiu codzien-
nym. 

 Rozmawiać o istotnych sprawach, in-
teresować się problemami tej osoby, 
poświęcać jej czas, aby nie musiała 
szukać oparcia w internecie.  

 Dbać o bezpośredni kontakt osoby 
uzależnionej z rówieśnikami,  ogra-
niczając telefoniczną komunikację. 

 
Ola Prokopowicz 

 
 
 

 
 
 

Fonoholizm  

to zaburzenie behawioralne, które 

można leczyć tak samo, jak inne 

uzależnienia, z pomocą terapii od-

wykowej, poznawczo-behawioral-

nej, grup wsparcia, leków o dzia-

łaniu przeciwlękowym. Dotyka ono 

głównie dzieci i młodzież, dlatego 

kluczowe znaczenie ma postawa 

rodziców, wychowawców.  

Starajmy się zatem zachować 

zdrowy rozsądek w korzystaniu  

z nowoczesnych technologii,  

w tym także… telefonu :) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okres grzewczy 
 

to czas, w którym warunki atmosfe-
ryczne powodują konieczność ciągłego 
dostarczania ciepła w celu ogrzewania 
obiektów. Inaczej wygląda ono w blo-
kach, a inaczej w domach. 
 

Nie ma stałej daty rozpoczęcia i zakoń-
czenia okresu grzewczego. Może zacząć 
się wcześnie, jeśli wrzesień jest wyjąt-
kowo chłodny, ale jeśli jest sprzyjająca 
aura to może zacząć się od listopada. 
Zazwyczaj trwa do marca lub kwietnia. 
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Konsekwencje sezonu grzewczego 
 

Chociaz  dla nas sezon 
grzewczy jest czyms  
normalnym, to nie zdajemy 
sobie sprawy jak na nas on 
wpływa.  Włas nie to gorące 
kaloryfery, kto re dla nas 
kojarzą się z zapewnieniem 
ciepła i wygodą, mogą 
powodowac  wysuszanie 
powietrza. To moz e ciągnąc  
za sobą wiele powikłan  

takich jak pogorszenie stanu 
sko ry, oczu i przede 
wszystkim układu odde-
chowego.  
Czy jednak są jakies  tego 
zalety?  Z całą pewnos cią 
dzięki sezonowi grzew-
czemu, nie musimy palic   
w piecach węglem, co niesie 
za sobą ogromne zanie-
czyszczenia powietrza.  

Wystarczy wyobrazic  sobie 
blok mieszkalny, w kto rym 
kaz dy mieszkaniec musiałby 
napalic  w piecu w celu 
dostarczenia ciepła. Dzięki 
temu jest tez  o wiele 
mniejsze zapotrzebowanie 
na materiały potrzebne do 
wytwarzania ciepła np. jak 
duz e ilos ci drewna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważną rzeczą podczas okresu grzewczego jest oszczędzanie ciepła. Nie dość, 
że dzięki temu możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy, to przyczynisz się  
do ochrony środowiska. Oto kilka kroków, dzięki którym zaoszczędzisz ciepło: 
 
 Przykręcaj grzejniki, gdy na zewnątrz 
panuje wyz sza temperatura 

 Obniz aj temperaturę grzania w nocy oraz 
podczas nieobecnos ci w domu 

 Obniz aj temperaturę w pomieszczeniach, 
w kto rych domownicy przebywają rzadko 

 Dostosuj temperaturę w pomieszczeniu 
do jego charakteru oraz pory dnia 

 Jes li wietrzysz pomieszczenia - ro b to 
prawidłowo! Jeśli nie posiadasz rekupera-
tora, który sam rozprowadzi powietrze  
w domu pamiętaj, aby wietrzyć krótko,  
a przy otwartym oknie zakręć zawory na 
grzejnikach. Po zamknięciu okna tempe-
ratura szybko wróci do normy, dzięki cie-
płu zachowanemu w ścianach i stropie. 

 Nie wyziębiaj pomieszczen , ponowne ich 
nagrzanie pochłonie więcej energii niz  
utrzymanie jej przez cały czas 
nieobecnos ci 

 Zainstaluj przy grzejnikach elektroniczne 
termostaty - umoz liwią precyzyjną 
regulację temperatury w poszczego lnych 
pomieszczeniach oraz ułatwią stałą 
kontrolę ciepła. 

 Ogranicz dostęp dopływu zimnego 
powietrza w pomieszczeniach – poprzez 
uszczelnienia woko ł drzwi i okien do 
pomieszczen  dostaje się zimne powietrze. 

 Zadbaj o włas ciwe ustawienie mebli. Nie 
zastawiaj grzejniko w meblami, bądz  nie 
zasłaniaj ich firankami. Ogranicza to ilos c  
energii, kto ra jest dostarczana do 
pomieszczen . Nad grzejnikiem moz esz 
zamontowac  szerszy parapet lub 
dodatkową po łkę. W ten sposo b ciepłe 
powietrze powędruje do pomieszczenia,  
a nie z powrotem w stronę okna.  

 



Polskie Towarzystwo Alergologiczne 
objęło patronatem kampanię edukacyjną  

„20 STOPNI DLA KLIMATU” 
 

 
Okazuje się, że obniżenie temperatury w mieszkaniach ma 
dobry wpływ na zdrowie! Polskie Towarzystwo 
Alergologiczne potwierdza, że najzdrowsza temperatura 
dla człowieka to 20 stopni. Architekci i projektanci uważają 
ten próg za najlepszy dla stanu ścian budynku. Taką 
temperaturę podają producenci grzejników, jako 
oczekiwaną w pomieszczeniu.  
 
 
Choc  jest to wskazywana  
w wielu z ro dłach odpo-
wiednia temperatura warto 
poszukac  własnego kom-
fortu. Dzięki zmianie 
s redniej temperatury w po-
mieszczeniu tylko o stopien  
wiele moz emy zyskac .  
Blogerka Katarzyna Wą-
growska, autorka bloga Less 
waste „Ograniczam się” po-
twierdza, z e gdy zmniejszyła 
nieznacznie temperaturę  
w mieszkaniu, jej synek 
przestał chorowac .  
 
Jednak niemarnowanie to 
takz e oszczędnos c  na ra-
chunkach około 5 – 8 proc.  
A co stanie się gdybys my 
zrobili to we wszystkich 
mieszkaniach w Polsce? 
 
Zmniejszenie niepotrzebne-
go zuz ycia ciepła, to ograni-
czenie spalania, a w konse-
kwencji mniejsza emisja 
dwutlenku węgla. 

W Polsce od wielu lat pro-
wadzone są inwestycje, kto -
rych celem jest poprawa ja-
kos ci powietrza i stanu s ro-
dowiska. Emisję dwutlenku 
węgla ograniczylis my o 20% 
w ciągu ostatnich piętnastu 
lat. 
 
 Teraz znajdujemy się w pro-
cesie dekarbonizacji, czyli 
stopniowego odchodzenia 
od produkcji z węgla na 
rzecz alternatywnych i od-
nawialnych z ro deł energii.  
Dąz ymy do tego, aby w ciągu 
najbliz szych 20 lat obniz yc  
emisję CO2 o kolejne 50 %.  
Z eby to osiągnąc  potrzebny 
jest czas i ogromne nakłady 
finansowe.  
 

MIASTA BEZ SMOGU  
 
Dzięki inwestycjom w sys-
temy ciepłownicze i dosta-
wom ciepła systemowego 
ograniczamy emisję szko-

dliwych substancji w mia-
stach. Produkcja ciepła sys-
temowego to 140-krotnie 
mniej rakotwórczego bez-
no(a)pirenu i ponad 40-
krotnie mniej pyłów zawie-
szonych w porównaniu do 
indywidualnego ogrzewania 
węglowego. To realny efekt 
w postaci czystszego powie-
trza wokół nas i pozbycie się 
szkodliwego smogu. 
 
Zanim te inwestycje zostaną 
zrealizowane waz ne jest, 
abys my juz  dzis  razem 
działali dla poprawy klimatu 
 
Jez eli chcesz się  dowiedziec   
o ile zmniejsza się emisja 
CO2 i ile mniej węgla 
zuz yjemy gdy obniz ymy 
temperaturę w naszych 
mieszkaniach choc by tylko  
o 1 stopien  zapraszamy na 
stronę internetową:    
www.20stopni.pl

 
 
 
 
 
 

 
 

Materiał przygotowały redaktorki kącika EKUsy: Adrianna Paw, Roksana Rohuń, 
Maria Błagowieszczeńska, Karolina Mizak pod kierunkiem pani Joanny Błażejczyk. 

13 

https://www.pta.med.pl/
http://www.20stopni.pl/


14 

 

 
 

Tym razem zapraszam Was  
do poznania ciekawostek o… języku angielskim :)  

 
 Słowo „triskaidekaphobia” oznacza 
„strach przed piątkiem 13-go”. Ozna-
cza również ogólny strach przed licz-
bą "13". 

 Wyraz „uncopyrightable” jest naj-
dłuższym wyrazem, w którym żadna 
litera się nie powtarza. 

 Zdanie, które zawiera wszystkie 26 li-
ter alfabetu nazywa się panagramem, 
a w języku angielskim brzmi ono tak: 
„The quick brown fox jumps over the 
lazy dog”. 

 Najkrótsze zdanie w języku angiel-
skim to „I am”. 

 

 Najdłuższym angielskim słowem bez 
„prawdziwej samogłoski” (a, e, i, o lub 
u) jest „rhythm”. 

 Według słownika „Oxford English 
Dictionary”, najdłuższe słowo w języ-
ku angielskim to 45-literowy wyraz 
„pneumonoultramicroscopicsilicovol-
canoconiosis”, oznaczający chorobę 
płuc. 

 Żadne słowo nie rymuje się ze sło-
wem „month” (miesiąc), „orange” 
(pomarańczowy) i „Purple” (purpu-
rowy). Inne źródła dodają do powyż-
szych wyrazy: „angel” (anioł), „bre-
adth” (zakres/szerokość), „bulb” (ża-
rówka), „depth” (głębokość), „eight” 
(ósmy), „month” (miesiąc), „ninth”  
(dziewiąty), „scalp” (skalp) oraz  
„twelfth” (dwunasty). 

 

 Słowo „set” ma więcej definicji zna-
czeń niż jakiekolwiek inne w języku 
angielskim - ponad 400. 

 Najdłuższym jednosylabowym wyra-
zem jest „screeched”. 

 Słowo „queue” (kolejka/warkocz) jest 
jedynym, które jest wymawiane w ta-
kim sam sposób nawet po usunięciu  
4 liter. 

 To co w Anglii nazywane jest „French 
kiss” w Francji nazywa się „English 
kiss”. 

 „Almost” jest najdłuższym słowem,  
w którym litery ułożone są w porząd-
ku alfabetycznym. 

 

 Pierwszy, „czysto angielski” słownik 
był zatytułowany „A Table Alphabeti-
call” i był napisany przez nauczyciela 
języka angielskiego Roberta 
Cawdrey'a w roku 1604. 
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 Najstarsze słowa w języku angielskim 
datowane są na 14 tysięcy lat a po-
chodzą z praindoeuropejskiej grupy 
językowej zwanej „Nostratic”. Słowa  
z tego języka, które przetrwały do 
dzisiejszych czasów to: „apple” (apal), 
„bad” (bad), „gold” (gol) oraz „tin” 
(tin). 

 Jedno z praw w stanie Illinois mówi, 
że mówienie w języku angielskim jest 
przestępstwem. Oficjalnym językiem 
jest „amerykański” („American”). 

 Słownik języka angielskiego zbudo-
wany jest z ponad 800 tysięcy termi-
nów a udowodniono, że tylko 6 tysię-
cy z nich jest używanych obecnie na 
co dzień. 

 

 Żaden inny język nie posiada więcej 
synonimów. 

 „Widow” (wdowa) jest jedyną żeńską 
formą wyrazu, która jest krótsza od 
odpowiadającej jej męskiej formie – 
„Widower” (wdowiec). 

 Słowo „Checkmate” (Szach mat) po-
chodzi z języka perskiego „Shah Mat” 
i oznacza „król jest bezradny”. 

 Szacuje się, że językiem angielskim 
posługuje się obecnie 1,5 miliardów 
ludzi. 

 

 Słowo „slave” (niewolnik) pochodzi 
od wyrazu „Slav” oznaczającego gru-
pę ludzi zamieszkujących Europę 
wschodnią. W odległych czasach, ludy 

germańskie łapały/porywały Słowian 
(„Slavs”) i sprzedawały je Rzymia-
nom. 

 Słowo bilion, które w Polsce i w więk-
szości krajów europej-
skich oznacza milion 
milionów, w krajach 
anglojęzycznych („bi-
lion”) określa tysiąc mi-
lionów.  

 Fraza „zasada kciuka” („rule of 
thumb”) wywodzi się ze staroangiel-
skiego prawa, które mówiło, że mąż 
nie może bić swojej żony niczym 
szerszym niż jego własny kciuk. 

 Najrzadziej używaną literą jest „q”. 

 „Good bye” pochodzi od zwrotu „God 
be with you” (niech Bóg będzie z To-
bą). Wyraz „Bye” jest używany za-
równo w języku angielskim jaki hisz-
pańskim gdzie znaczy to samo. 

 Najdłuższym słowem, które nie jest 
terminem medycznym jest wyraz 
„floccinaucinihilipilification”, który 
oznacza jednorazowy akt lub zwycza-
jową skłonność do uznawania czegoś 
za bezwartościowe. 

 Nazwy wszystkich kontynentów za-
czynają się i kończą tą samą literą, np. 
„Europe”, „Africa”, „Asia”. 

 Słowo „quiz” zostało podobno „wyna-
lezione” w roku 1780 przez kierow-
nika teatru w Dublinie jako efekt za-
kładu, który mówił o wprowadzeniu 
do słownika słowa bez znaczenia  
w ciągu 24 godzin. 

 Zdanie „The sixth sick sheik's sixth 
sheep's sick” jest uznane za najtrud-
niejszy „łamaniec językowy” („tongue 
twister”). 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Ala Rogalska 
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Jeśli jesteś szczęśliwa 

Pamiętaj rozgrzewać uśmiechem.  

Te usta powiedzą wiele,  

Od słodyczy,  

do goryczy.  

 

Jeśli zasypiasz spokojna 

Pamiętaj wsłuchać się w serce.  

Ono przeżyje wiele,  

Od prostych dróg,  

do spalonych mostów.  

 

Jeśli czynisz dobro 

Pamiętaj o czystych dłoniach.  

One poczują wiele,  

Od rozgrzanych skroni,  

do łez z policzka.  

 

Jeśli kochasz innego,  

Pamiętaj o prawdzie.  

Ona pozna wiele,  

Od ślubnych ołtarzy, 

do granic możliwości.  

 

Jeśli czujesz się źle 

Pamiętaj o mnie.  

Ja zrobiłem wiele, 

Od zdrad,  

do złamanego serca.  

 

Jeśli piszę o miłości 

Pamiętam, że wypada wiele. 

Ja wybaczam i dziękuję, 

Od wszystkiego,  

do teraz. 

Prawie poeta 
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Książkowa  

polecajka 
 
 

„Księga Małgorzaty”___ Judith Merkle Riley 
 
 

Akcja książki toczy się w XIV 

wieku w Anglii, opowiada historię 

Małgorzaty z Ashbury. Mimo że, 

książka jest długa, to jej akcja 

wciąga od samego początku.  

Na tę książkę można spojrzeć z kil-

ku perspektyw: jako historię życia  

i dokonań niezwykłej kobiety (choć 

fikcyjnej), niezależnej, silnej i nie-

zwykle inteligentnej; jako panoramę 

życia ludzi w czternastowiecz-

nej Anglii oraz jako... historię 

poniekąd miłosną. Jest to 

świetna literatura do poznania 

życia codziennego w średnio-

wieczu: o dominacji mężczyzn, 

problemach ówczesnego świa-

ta, poglądach, zwyczajach, tra-

dycjach ludzi z tej epoki. 

 

 

 „Siła nawyku” __________ Charles Duhigg 
 

Książka opisująca dlaczego 

właściwie robimy, to co ro-

bimy. Nie jest to absolutnie 

poradnik, znajdują się tam 

pojedyncze wskazówki. Ca-

ła książka opiera się na opi-

sach przebiegu badań nau-

kowych i historii z życia 

wziętych, oraz wnioskach  

z nich płynących.  
 

Skąd właściwie 

wziął się w społe-

czeństwie nawyk 

mycia zębów?  
 

Dlaczego reklamy 

są skuteczne?  
 

Co sprawia, że jedni  

regularnie uprawiają 

sport, a inni grzeją się 

na kanapie?  
 

Książka odpowiada na te pyta-

nia. Wskazuje jak powstają, 

działają, oraz jak zmieniać na-

wyki. Ukazuje też prawdę  

o kształtowaniu nawyków  

w konsumentach przez ogromne 

koncerny w celu jak najwięk-

szego zysku. Jednocześnie moż-

na dowiedzieć się co przyczynia 

się do powstawania ruchów spo-

łecznych. Książka sama w sobie 

jest fascynująca, a opowiedziane 

historie ciekawe i wciągające, ale 

też pomaga zrozumieć własne zachowania. 



18 

 

 

 „7 nawyków skutecznego nastolatka” _______ Sean Covey 
 

Sean Covey to syn Stephena Covey’a, „7 nawy-

ków skutecznego nastolatka” to wersja „7 nawy-

ków skutecznego działania” skierowana do mło-

dych ludzi.  

 

Zapewne każda osoba zainteresowana rozwojem 

osobistym słyszała o Stephenie Covey. Wersja 

Seana jest skierowana do nastolatków – język 

użyty w książce, treść, przykłady są dostosowane 

do młodych ludzi. Dodatkowo w całej książce 

jest kilkadziesiąt historii nastolatków z całego 

świata, którzy pisali do Seana. 

 

Książka ma ciekawą formę graficzną, zabawne 

obrazki, komiksy, a na koniec każdego rozdziału 

są małe kroczki do wdrożenia od razu. Całość 

oparta jest na siedmiu nawykach, są one ułożone 

kolejnością wprowadzania.  

 

Polecam czytać książkę fragmentami lub po roz-

dziale, wprowadzać zawarte wskazówki w życie 

i dopiero później czytać dalej.  

 

Nawyki omówione w książce to: 
 

Nawyk 1  Bądź proaktywny – czyli o tym jak 

wziąć życie w swoje ręce i zacząć decydować  

o swoich reakcjach na przeciwności losu. 

Nawyk 2 Zaczynaj z wizją końca – o ustalaniu celów. 

Nawyk 3  Rób najpierw to, co najważniejsze – a więc 

najpierw przygotowania do sprawdzianu z polskiego, a nie 

oglądanie serialu (to nie argument, że można go wykorzy-

stać do rozprawki!). 

Nawyk 4  Myśl w kategoriach wygrana-wygrana – 

czyli o szukaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich. 

Nawyk 5  Staraj się najpierw zrozumieć, potem być 

zrozumiany. 

Nawyk 6  Synergia – o korzyściach płynących  

ze współpracy, sposoby na tworzenie współpracy. 

Nawyk 7  Ostrzenie piły – o tym jak ważny jest odpo-

czynek i zadbanie o swoje ciało. 

 

Wszystkie zaproponowane książki znajdziecie w naszej 

szkolnej bibliotece. 
 

Polecała - Iza Kuszewska 
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Samorząd Uczniowski rozpoczął pro-
cedurę wyboru nowego Przewodni-
czącego. Aktualnie pełniący tę funk-
cję Stanisław Adamski zaprosił 
młodszych kolegów – uczniów klasy 
drugiej – do udziału w kampanii wy-
borczej. Chętnym do „powalczenia”  
o stanowisko szefa Samorządu umoż-
liwiono zaprezentowanie swojej 
kandydatury na łamach „Latawca”.   
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TRADYCJE  
BOŻONARODZENIOWE 

W CAŁEJ POLSCE 
 

 

Do Liceum Lotniczego przyjeżdżają uczniowie z całej Polski. W różnych 
zakątkach naszego kraju święta Bożego Narodzenia obchodzimy  
w zróżnicowany sposób. Ja postanowiłam zrobić mały rekonesans i do-
wiedzieć się jak Wigilię obchodzą uczniowie Lotnika.  

 
Oczywiście zaczyna się od 
tej najważniejszej i chyba 
czasami… najbardziej nie-
zręcznej tradycji, czyli dzie-
lenia się opłatkiem, a co za 
tym idzie składania życzeń 
i ten odwieczny dylemat, czy 
życzyć zdrowia, czy pienię-
dzy? Potem wszyscy siadają 
do stołu, a mistrzyni świata  
i okolic, osoba, która nie ro-
zumie co to znaczy „że nie 
jesteś głodny”, czyli BABCIA 
z jej pomocnikiem, zaczyna-
ją wnosić tony jedzenia na 
stół. Myślę, że chociaż raz  
w życiu każdy usłyszał: „nie 
jedz, to na święta” , a 2 dni 

później „Jedzcie, jedzcie bo 
się zmarnuje”.  
W poszczególnych regio-
nach kraju sytuacja na stole 
bywa urozmaicona, jednak 
najpopularniejszymi dania-
mi są: karp, pierogi ruskie, 
barszcz czerwony, różnej 
maści ryby, ciasta, kompot  
z suszu, makowiec i wiele 
innych. Potem w wielu pol-
skich domach przychodzi 
czas na śpiewanie kolęd 
oraz coś, na co wszyscy cze-
kają: prezenty! Kto nie ma-
rzy o tym, aby kolejny raz 
dostać kubek albo skarpet-
ki? Gdy już rekord w zjedze-
niu największej ilości piero-

gów został pobity, barszcz 
zjedzony, a prezenty rozda-
ne, to pora najwyższa wy-
brać się na pasterkę. I tak 
oto w rodzinnej i przyjemnej 
atmosferze wracamy z pa-
sterki i rozpoczyna się co-
roczna dyskusja o polityce, 
dzieciach, pieniądzach  
i wymiana wszelkiego ro-
dzaju kontrowersyjnych 
opinii.  
Mimo wszystko święta są 
przyjemnym czasem w roku, 
kiedy spędzamy chwile ra-
zem, cała rodzina może się 
spotkać oraz na wesoło ce-
lebrować to wyjątkowe wy-
darzenie. 

 

 
 

Pamiętajcie o świątecznych przesądach  
 

 Włożenie monety pod talerz każ-
dego domownika sprawi, że niko-
mu w rodzinie nie zabraknie go-
tówki. 

 Łuska karpia schowana w portfelu 
chroni przed kłopotami z gotówką 
w nowym roku. 

 W Wigilię nie pożycza się pienię-
dzy, aby uniknąć niebezpieczeń-
stwa utraty majątku. 

 W święta niczego się nie szyje ani 
nie naprawia, bo w przeciwnym 
razie będziemy to robić cały rok.  

Ania Horodyńska 
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Wesołych Świąt! 
 

Lotniku, lotniku, pilocie, mechaniku! 
Niech paliwa nigdy nie zabraknie 

Niech barszcz na obrus nie skapnie 
Z rodziną czas spędzajcie, kolędy zaśpiewajcie 

z polskiego i fizyki obyście zdali,  
a na LAWie długo zabawiali 

W Dęblinie jakoś dociągniemy,  
a potem do lata przeżyjemy! 

 
Cała redakcja „Latawca” życzy  

Wesołych Świąt i spokojnego, normalnego  
i Szczęśliwego Nowego Roku. 

 
 

 
 
 
 
 

Samorząd Uczniowski OLL 
składa najserdeczniejsze życzenia imieninowe  

 

Panu Dyrektorowi  

Sz.P. Andrzejowi Jaworskiemu 
 

oraz  
 

Zastępcy Dyrektora 

Sz.P.  Wiesławowi Chwaścińskiemu. 
 

Niech każdy dzień w naszej szkole będzie dla Panów  
powodem do zawodowej satysfakcji i dumy. 

Życzymy zdrowia, szczęścia i wytrwałości w realizowaniu planów,  
szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkim okresie. 

 

Wszystkiego najlepszego! 
 

W imieniu uczniów „lotnika”  
Samorząd Uczniowski OLL  

 
 

Masz pomysł na ciekawy artykuł? Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się 
z redakcją gazetki lub bezpośrednio z opiekunami i zostań współredaktorem „Latawca”. 
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