
   Wszędzie, gdzie nie spojrzę, otaczają nas zegary. Teraz, kiedy siedzę przed 
monitorem, przede mną znajduje się elektroniczny zegarek. Tarcza ze 
wskazówkami na ścianie pokazuje godzinę nad moją głową. W radiu spiker mówi, 
która godzina minęła. Tak naprawdę, wszędzie otaczają nas zegary, bo gdzie się 
nie spojrzymy, one są. Pierwszą rzeczą, którą większość z nas robi co rano, to 
wyłączenie budzika, który denerwuje dźwiękiem melodyjki i każe wstawać. 
Niektórym zegarek przypomina o tym, aby się położyć spać. W szkole dzwonek 
sygnalizuje, że rozpoczyna albo kończy się lekcja. Zegary są potrzebne, ponieważ 
dzięki nim się nie spóźniamy. 
   Odruchowo spoglądamy na ekran komórki, żeby sprawdzić, która godzina. 
Zegarek na rękę, uważany był przez chwilę za przeżytek noszony dla ozdoby, a 
ostatnio pojawiły takie urządzenia jak: „smartwatch” i „smartband”. 

Odmierzacze czasu nie zostały schrupane przez ząb czasu. Czasomierze występują w różnych formach 
i są różnego kształtu. Mniejsze i poręczniejsze to te na szafce nocnej, natomiast większe montowane są na 
kościołach, szkołach, ratuszach. Niektóre są atrakcją turystyczną, najsłynniejszy zegar na świecie to Big Ben w 
Londynie. Na cieplejszy wiosenny spacer polecam trasę „szlakiem wałeckich zegarów”, czyli spod zegara 
słonecznego przy Trójce/zegarze na Antonim – jeziorem w stronę Mikołaja – w dół aleją przy Raduniu i z 
powrotem obok szkoły zawodowej. Czy o jakimś zegarze nie wspomniałam?   Martyna Ogrodnik 
 

Poniedziałki są dłuższe od piątków  
                       Niedawno przestawialiśmy zegarki z powodu zmiany  

czasu z zimowego na letni. Zmiany czasu budzą wiele 
kontrowersji i bywają kłopotliwe. Główne argumenty za 
zmianą czasu, to lepsze wykorzystanie światła 
słonecznego i zaoszczędzenie na oświetleniu. Uważam, 
że czas jest ciekawym zjawiskiem i wcale nie mamy go 
dużo. Jak każdy wie, lekcja w szkole trwa 45 minut. 
Czasami wydaje się, że przeciąga się to w nieskończoność, 
innym razem zleci szybko. Tak samo doba – trwa 24 
godziny. Może się wydawać, że to dużo, ale kiedy musisz 
iść do szkoły, a po powrocie odrobić lekcje, umyć się i 
pójść spać, to robi się go coraz mniej i trwa jakby krócej.  

Ostatnio odbył się mecz Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. 
Niestety, mój ulubiony niemiecki klub odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów, 
ponieważ strzelił mniej bramek na wjeździe. Zaważył wynik pierwszego 

meczu. Pamiętam jak długo utrzymywał się remis, pozostawało tylko 10 minut, wystarczyło dowieźć wynik do 
końca, przetrzymać niecały kwadrans, czas się niemiłosiernie dłużył, aż nagle bramka Kyliana Mbappé 
przesądziła o przegranej Bawarczyków. Sam mam takie sytuacje, w których czas płynie wolno. To stanie w 
kolejce do kasy albo czekanie głodnym na obiad.  
 Innym razem czas mija bardzo szybko. Święta szybko zleciały, wakacje, pomimo że trwają dwa miesiące, 
to mam wrażenie, że to za krótko. Partyjka planszówki albo dobra rozgrywka w grę online też szybko mija. 
Mam nadzieję, że zły czas też minie szybko i będziemy mogli się spotkać (niebawem) w szkole.    Jan Ostrowski 

PS Pozostało niecałe 10 tygodni do wakacji!  
 
 
 
  Redakcja: Martyna, Jan, Nadia, Szymon, Blanka.  

I Ty pisz do gazetki szkolnej! Zapraszamy do współpracy. 
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Lepiej pisać ręcznie czy za pomocą klawiatury? 
W tych czasach, kiedy, na razie, niestety, nie chodzimy do szkoły i mamy zdalne nauczanie,  

do pisania używamy najczęściej klawiatury. Możemy jednak to zmienić i nauczyć się bardzo ład- 
nego pisma kaligraficznego. Kaligrafia to sztuka starannego pisania, której od początku XX wieku  
aż do lat 60. tego stulecia dzieci uczyły się obowiązkowo na języku polskim. Uprzedzając pytania –  
nie jest to łatwa i szybka technika zapisywania, lecz pięknie prezentuje się w zeszycie. Wiadomo, że  
nie od razu Kraków zbudowano, więc należy zacząć od podstaw. Sama kiedyś próbowałam nauczyć się tego 
pisma, nie było łatwo i do tej pory nie umiem zapisać wszystkich liter. Pisanie na klawiaturze nie wymaga wiele 
wysiłku, a wiadomość napisana cyfrowo dociera do adresata w mgnieniu oka. Zwykły SMS nie posiada jednak 
„tego czegoś”. Zadany sobie trud opłaci się na pewno. Odręczny list do bliskiej osoby zapisany starannym 
kaligraficznym pismem sprawi tej osobie wiele radości. Innym powodem do poznania kaligrafii może być chęć 
czytelniejszego notowania. Jeśli niektóre osoby twierdzą, że mają brzydkie pismo, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby zacząć ćwiczyć staranne pisanie. Do tego przyda się odpowiedni pisak – cienkopis, pióro, żelopis. Według 
mnie najlepiej nadają się do tego cienkopisy.  

Pandemia zmieniła świat. Płatności bezgotówkowe stały się powszechniejsze, być może od teraz w 
sklepiku szkolnym zamontowany będzie terminal płatniczy do transakcji kartą i już niczego nie będzie można 
wziąć na zeszyt. Pisanie odręczne wydaje się jeszcze bardziej staromodne, dlatego, pisząc ten artykuł na 
klawiaturze, zachęcam do przepisania go odręcznie.    Nadia Głowacka 
 
     

Pociąg do kolei  
Pierwsze linie kolejowe w Polsce zostały otwarte w 1842 roku.  

W połowie lat 40. nastąpił rozwój kolei na Dolnym Śląsku, gdzie wy- 
korzystywano ją do transportu przede wszystkim węgla kamiennego  
do Niemiec. Wyróżniamy pociągi towarowe i pasażerskie. Kolej to świetny środek 
transportu na wakacyjne podróże. Można podziwiać piękne widoki, ponieważ trasy  
kolejowe prowadzą wzdłuż morza, poprzez długie tunele, przez wysokie wiadukty oraz malownicze 
krajobrazy górskie. Osobiście, mam bardzo miłe wspomnienia z koleją, ponieważ na kolei pracował mój 
dziadek. Opowiadał mi kiedyś, że przed wojną, w oparciu o przyjeżdżające pociągi, można było regulować 
zegarki, ponieważ były punktualne i w wielu miejscach stanowiły jedyny nośnik czasu. Mile kojarzy mi się 
podróż pociągiem do Piły, Poznania i na Hel. Gdy jechałem pociągiem na Hel, widziałem nie tylko piękny 
widok na Morze Bałtyckie, ale też na i Zatokę Gdańską. Półwysep jest w większości zalesiony.  
Szymon Geppert 

 

Trzeba znać umiar. 
Uważam, że jedzenie fast foodów  
nie jest czymś złym.  

          Nazwa jedzenie śmieciowe pochodzi z angielskiego określenia junk food. To dania, które są przeważnie 
niezdrowe i nic nie warte. Zawierającą puste kalorie, czyli duże ilości cukrów i tłuszczy. Zaliczamy do nich 
popcorn, chipsy, frytki, napoje typu cola (Coca-Cola, Pepsi).  
 Zdecydowanie nie polecam odmrażanych zapiekanek, ponieważ ich skład chemiczny negatywnie 
wpływa na nasze zdrowie. Ale o pizzy mam inne zdanie. Należy ona, co prawda, do tej grupy potraw, z tą 
różnicą, że można ją przygotować ze zdrowych składników. Jeśli dodamy pełnoziarnistą mąkę, warzywa oraz 
doprawimy ziołami, to otrzymamy pyszny, pełnowartościowy posiłek.  
 We wszystkim należy zachować umiar, w jedzeniu też. Dzięki temu unikniemy  
otyłości oraz niezdrowego trybu życia. Szybkie jedzenie na mieście nie jest czymś złym,  
ale nie powinno wypierać z naszego menu zdrowszych domowych obiadków.    
Blanka Dalecka  
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