
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO 

 

W numerze 
Bezpieczny Internet Walentynki Konkurs wideo 

Dzień kobiet



Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet – czas, w którym pokazujemy ważnym nam kobietom 
jak bardzo są niezastąpione i że swoją gracją i delikatnością wprowadzają ciepło i pokój gdzie-

kolwiek się nie zjawią. Tego dnia naszym mamom, babciom czy partnerkom okazujemy wdzięczność 
i dziękujemy za to, że zawsze przy nas są. Do miłych słów i życzeń najczęściej dołączamy bukiet kwi-
atów, wino, perfumy czy kupną biżuterię. I chociaż prezent na pewno zostanie doceniony, za jakiś czas 
kwiaty zwiędną i zostaną wyrzucone, wino zostanie wypite, perfumy się skończą, a kupna biżuteria 
bywa naprawdę droga i nie każdy może sobie na nią pozwolić. Jak poradzić sobie z tym problemem? 
Czy możliwe jest podarowanie niedrogiego i „wiecznego” prezentu, który już na zawsze będzie komuś 
o nas przypominał?

Ekologiczno-ekonomicznie
czyli miłość, wdzięczność i kwiatek z papieru.

Okazuje się, że najcenniejszymi prezentami nie są 
prezenty najdroższe, a te, na które poświęciliśmy 
nasz cenny czas i przelaliśmy naszą miłość w posta-
ci pokładów kreatywności. Własnoręcznie wyko-
nane podarunki mają praktycznie same zalety – są 
zazwyczaj o wiele bardziej doceniane, wydajemy 
na nie mniej pieniędzy oraz nie wspieramy ryn-
ku masowego, co jest podejściem niezwykle świ-
adomego i ekologicznego konsumenta.

Liczy się gest (i pomysł!)Liczy się gest (i pomysł!)

Z ekonomicznego punktu widzenia, do wykonania własnoręcznego prezentu potrzebne są tylko materiały 
plastyczne, które zazwyczaj nie przewyższają kosztów kupnego odpowiednika, a na dodatek starczą nam na 
więcej niż jeden raz, co redukuje wydatki oraz zużycie rozmaitych materiałów nieulegających rozkładowi. 



Jedynym ograniczeniem jest brak pomysłów, jednak 

i ten kryzys łatwo da się zażegnać. Inspiracji zaczer-

pnąć można między innymi z różnych stron inter-

netowych, czy na przykład mediów społecznościo-

wych, takich jak Pinterest, który konceptami na 

robótki ręczne wręcz ocieka.

Jeśli tylko czujesz się na siłach, możesz spróbować się 

w rysowaniu czy malowaniu. Jeśli nie czujesz się  w 

tym wystarczająco dobrze, możesz wykorzystać po-

radniki znalezione w sieci. Oprócz szkiców i obrazów, 

bardzo dobrym pomysłem jest sztuka składania papi-

eru, jaką jest origami. Daje nam ona praktycznie nie-

ograniczone możliwości, takie jak urocze zwierzątka 

czy setki gatunków kwiatów – od tulipanów i róż, 

poprzez lilie po kwiaty kwitnącej wiśni. Najwspani-

alsze w tych roślinach jest to, że nigdy nie więdną i 

mogą cieszyć oko przez cały rok, niezależnie od se-

zonu oraz bez użycia mililitra wody. W zależności 

od pożądanego efektu, można wykonać je również z 

bibuły lub krepiny.

Origami wykorzystać można również do wykonania 

kartki okolicznościowej 3D. Odpowiednie złożenie 

i sklejeniu papieru umożliwi zrobienie elementu, 

który będzie rozkładał się wraz z otwarciem laurki. 

Trójwymiarowe prace są wyjątkowo spektakularne, a 

ich wyprodukowanie jest zazwyczaj o wiele łatwiejsze 

niż się wydaje.

Kwiat papieruKwiat papieru



Papier wcale nie jest jedynym materiałem, z którego 

mogą powstać fascynujące prezenty. Nitki, włóczki, 

muliny, kordonki, tkaniny – to wszystko także jest 

wspaniałym pomysłem jeśli chodzi o robótki ręczne. 

Niemniej jednak do pracy z takim tworzywem wy-

magane są pokaźne pokłady cierpliwości i chęci do 

nauki nowych rzeczy. Robienie na drutach może 

być dla nerwusów wysoce nieprzyjemne, stresujące i 

irytujące. Osoby wyciszone i spokojne zaś powinny 

poradzić sobie z takowym wyzwaniem. Z dzianiny 

wykonanej na drutach czy na szydełku wykrzesać 

można urocze i różnobarwne pluszaki, breloki czy 

nawet modne części garderoby.

Kanwa może być płótnem dla oryginalnych obrazów 

wyszytych kordonkiem lub muliną. Puść wodzę fan-

tazji. Opanowanie prostego haftu krzyżykowego nie 

powinno zająć Ci dłużej niż dwie godziny.

Ciekawym pomysłem są również breloki i misie z fil-

cu czy też innych materiałów. Wystarczy podstawowa 

umiejętność zszywania i wyszywania oraz odrobina 

owaty czy zwykłej waty do wypchania materiału,  co 

już zazwyczaj owocuje ciekawymi efektami. 

Robienie na szydełku czy drutach to już tak zwana 

„wyższa szkoła jazdy”, jednak dla chcącego nic trud-

nego! Na YouTube dostępne są tysiące poradników, 

które krok po kroku objaśniają kolejne etapy pracy. 

MaterialnieMaterialnie



Biżuterię również można wykonać własnoręcznie, a jest na to niezliczona ilość sposobów. Z gliny czy modeliny 

można wymodelować piękne kolczyki czy zawieszki do łańcuszka lub bransoletki. Zawieszki wykonać można 

również z żywicy epoksydowej wlanej do odpowiedniej formy. W żywicy można zatapiać prześliczne drobiaz-

gi, takie jak na przykład suszone kwiaty. Bransoletki natomiast można zapleść na przykład z muliny, wstążek i 

koralików. 

BiżuteriaBiżuteria

Jak widać do własnoręcznie wykonanych upominków 

potrzebne są jedynie chęci, czas i trochę pieniędzy. 

Co prawda, wymaga to od nas sporo pracy i cierpli-

wości, jednak dając taki podarunek, otrzymujemy 

coś w zamian – uśmiech i wdzięczność osoby ob-

darowywanej, a jest to najpiękniejszy prezent oraz 

największa satysfakcja, jakiej możemy doświadczyć. 

Tekst:Tekst:  Zuzanna Jabłońska
Oprawa graficzna:Oprawa graficzna:  Bartłomiej Ćwiklak



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczny Internet 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 

obchodzony jest z inicjatywy Komisji 

Europejskiej od 2004 roku. Początkowo 

wydarzenie to świętowały jedynie 

państwa europejskie, ale już od lat DBI 

przekracza granice Europy angażując 

państwa z całego świata. Z pełną listą 

zaangażowanych państw i instytucji oraz 

podjętymi przez nie działaniami można 

zapoznać się na stronie 

www.saferinternetday.org.  

 Organizatorem wydarzenia w Polsce od 

2005 roku jest Polskie Centrum 

Programu Safer Internet (PCPSI), które 

tworzą państwowy instytut badawczy 

NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę – realizatorzy unijnego programu 

„Łącząc Europę” (ang. Connecting 

Europe Facility - CEF). Głównym 

partnerem wydarzenia jest Fundacja  

Orange.  

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 

obchodziliśmy 9 lutego pod hasłem 

„Dzień Bezpiecznego Internetu: 

Działajmy Razem!”. 

 DBI ma na celu przede wszystkim 

inicjowanie i propagowanie działań na 

rzecz bezpiecznego dostępu dzieci  

i młodzieży do zasobów internetowych, 

zaznajomienie rodziców, nauczycieli  

i wychowawców z problematyką 

bezpieczeństwa online oraz promocję 

pozytywnego wykorzystywania 

Internetu. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, a więc w momencie 

początków istnienia sieci w Polsce, 

użytkownikami Internetu były głównie 
osoby dorosłe, stosunkowo nieliczne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykorzystujące sieć najczęściej w pracy 

zawodowej. Obecnie zaś korzystają  

z niej niemal wszyscy, używając jako 

narzędzia w pracy zawodowej oraz  

w życiu prywatnym. Dla wielu Internet 

jest miejscem, które stało się niejako 

„środowiskiem naturalnym”, a dla 

najmłodszej części społeczeństwa 

Internet istnieje „od zawsze”. Dzięki 

serwisom społecznościowym, a także 

komunikatorom, witrynom 

ułatwiającym zdobywanie wiedzy, 

serwisom rozrywkowym, dla 

współczesnych nastolatków świat 

wirtualny jest rzeczywistością 

równoległą, tak samo angażującą jak 

życie w świecie realnym. 

 Dziś w ciągu sekundy pojawia się  

w Internecie 30 GB danych, internauci 

pobierają 800 aplikacji, YouTube notuje 

108 000 odsłon, a Google 51 000 

wyszukiwań. Cyfrowy świat zmienia się 

i rośnie bardzo szybko. To środowisko, 

w którym funkcjonują współcześni 

nastolatkowie.  

Portale społecznościowe służą do 

autoprezentacji i kreowania przestrzeni 

społecznej. Umieszczane treści mają 

wzbudzać przede wszystkim 

zainteresowanie innych osób oraz 

opisywać użytkowników według 

pożądanych atrybutów.  

Profil na Facebooku stał się 

substytutem wizerunku społecznego 

kreowanego na potrzeby aktualnych 

lub potencjalnych interakcji  

społecznych. Nastolatki w ten sposób 

zaspakajają swoje potrzeby afiliacyjne 

oraz konstytuują samych siebie  

w przestrzeni społecznej. To co kilka 

dekad temu dokonywało się  

w przestrzeni szkolnej i podwórkowej, 

obecnie zostało przeniesione na 
monitor smartfona i komputera. 

obecnie zostało przeniesione na 

monitor smartfona i komputera.  

Ten świat musimy poznać!!! 

Wszystko, co udostępniamy  

w Internecie, buduje nasz wizerunek. 

Dobrze się bawiąc w gronie przyjaciół, 

rozluźniamy się i zapominamy na 

chwilę o zasadach bezpiecznego 

uczestnictwa w globalnej sieci. Jednak 

to, co wrzucimy na portale 

społecznościowe, zostaje tam na 

zawsze. 

Dzielenie się ze znajomymi zdjęciami  

z różnych spotkań i imprez 

towarzyskich jest bardzo przyjemne. 

Robią to miliony ludzi na całym świecie. 

Pamiętajmy  

o kilku ważnych zasadach, które 

zapewnią zarówno dobrą zabawę, jak  

i bezpieczeństwo.  

Czy wszystko musimy upublicznić  
w sieci? 

• Zastanów się, czy naprawdę musisz 

utrwalić na zdjęciu lub filmie każde 

wydarzenie. Może warto po prostu 

poddać się jego wyjątkowej atmosferze 

i nie rozpraszać fotografowaniem? 

Niektórzy artyści już dziś proszą swoich 

fanów o wyłączenie smartfonów 

podczas koncertów. 

 • Z rozwagą upubliczniaj swoje zdjęcia. 

Przerobienie, udostępnienie jako mem, 

pokazanie w ośmieszającym kontekście 

− to tylko kilka przykładów tego, co 
może stać się z Twoim zdjęciem. 

 • Zastanów się, czy wszystkie zdjęcia  

i filmy nadają się do publikacji. Zwróć 

uwagę, czy nie przedstawiają Ciebie lub 

Twoich znajomych w niekorzystnym 
świetle i czy nie łamią prawa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigdy nie publikuj w sieci zdjęć 

dokumentów, np. legitymacji, dowodu 

osobistego czy karty debetowej, którą 

dostałeś od rodziców. Ktoś może 

wykorzystać dane, które ujawniłeś  

i dokonać zakupów na twój koszt. Nie 

pokazuj w mediach społecznościowych 

zdjęć biletów na koncert z widocznym 

kodem kreskowym – mogą one zostać 

wykorzystane do stworzenia ich 

pirackiej kopii. 

Zwracaj uwagę na to, co Twoi znajomi 
publikują w sieci  

• Ustal z przyjaciółmi zasady 

publikowania zdjęć – pytajcie się 

nawzajem o zgodę, zanim cokolwiek 

wrzucicie do sieci.  

• Korzystaj z ustawień prywatności, 

które umożliwią Ci blokowanie zdjęć 

wstawianych przez innych lub 

zatwierdzanie tych, na których jesteś, 

zanim staną się one widoczne na 
Twoim profilu.  

• Nie zgadzaj się na upublicznianie 

zdjęć, które są dla Ciebie przykre, 

przedstawiają Cię w niekorzystnym 

świetle lub po prostu Ci się nie 

podobają. Nie wahaj się prosić autora 

fotografii lub filmu o usunięcie takiego 

materiału. 

Nie oceniaj siebie na podstawie tego, 
co inni publikują na swoich profilach 

 Nie wszystko, co widzisz w sieci jest tak 

piękne i doskonałe, jak może się 
wydawać na pierwszy rzut oka.  

• Bądź krytyczny wobec zdjęć, które 

Twoi znajomi umieszczają w sieci.  

Z dużym prawdopodobieństwem 

opublikowali jedynie starannie 
wybrane, najładniejsze ujęcia. 

Nie daj się nabrać! Media 

społecznościowe oferują szereg 

narzędzi (np. filtrów), dzięki którym  

w dowolny sposób można poprawić  
i ulepszyć każde zdjęcie.  

• Internetowe profile celebrytów  

i influencerów nie pokazują ich 

prawdziwego życia! Perfekcyjne 

wakacyjne zdjęcia i wystylizowane 

filmy są najczęściej opłaconymi 

reklamami konkretnych produktów  

i pracują nad nimi profesjonalne ekipy. 

 • Nie ulegaj presji: nie musisz mieć 

idealnego wizerunku! Zdjęcia mają 

przypominać Ci o dobrej zabawie. 

• Piękny profil z nieskazitelnymi 

zdjęciami nie świadczy o tym, że czyjeś 

życie jest bardziej udane, niż Twoje! 

Zdjęcie zawsze zostawia cyfrowe ślady  

Na podstawie zdjęć można zdobyć 

bardzo wiele informacji o Tobie, Twojej 

rodzinie i znajomych. Już sama sceneria 

ujęcia, tło, na którym pozujesz, 

zdradza, gdzie jesteś. Fotografia 

cyfrowa ujawnia jednak o wiele więcej 

i to w niewidoczny na pierwszy rzut oka 

sposób. W plikach JPG, oprócz obrazu, 

zapisywane są inne dane. Najczęściej są 

to: data i czas utworzenia pliku, typ 

użytego aparatu lub marka, model  

 i operator smartfona, którym się 

posłużyłeś oraz dokładne miejsce 

zrobienia zdjęcia. 

Źródło: NASK akademia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Życie rodzinne online i offline 

Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci  

i rodziców, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, 

podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu 

każdego człowieka, a także zachęcenie młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego 

zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu 

online i offline. Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców 

„Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”  

i przedstawienie za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasad ochrony danych 

osobowych. Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie do p. Urszuli Pietrzak-Marek, p. 

Sylwii Szafranowicz, p. Magdy Zwierzchowskiej oraz p. Pawła Wacha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walentynki 
Tradycje Walentynek sięgają czasów 

przedchrześcijańskich, w Polsce ich 

popularność zaczęła się dopiero pod 

koniec minionego stulecia. U nas także 

odprawiano miłosne obrzędy. Zgodnie 

z prastarą słowiańską tradycją pełne 

magii święto zakochanych obchodzi się 

z 21 na 22 czerwca podczas Nocy 

Kupały, zwanej także sobótką. 

Święty Walenty 

Za panowania cesarza Klaudiusza 

Gockiego mężczyźni, znużeni wojnami, 

które prowadziło cesarstwo, nie chcieli 

wstępować do wojska. Cesarz uznał, że 

przyczyną tego kryzysu są więzy 

narzeczeńskie wybranek serca czy 

małżeńskie i niechęć do opuszczania 

wybranek serca, zakazał zatem 

zaręczyn i ślubów. Walenty, biskup 

Terni, udzielał jednak zakochanym 

tajemnych ślubów, a gdy wyszło to na 

jaw, został wtrącony do więzienia. Tam 

zaprzyjaźnił się z niewidomą córką 

strażnika czy też, jak głosi 

średniowieczna legenda, zakochał się  

w niej z wzajemnością. Dziewczyna 

odzyskała wzrok, a jej rodzina, 

uznawszy to za cud, przyjęła 

chrześcijaństwo. Na wieść o tym cesarz 

rozkazał ściąć Walentego. W wieczór 

poprzedzający egzekucję przyszły 

patron zakochanych napisał do 

ukochanej pożegnalny list miłosny, 

kończąc go słowami: ”od Twojego 

Walentego”. Zmarł 14 lutego 269 lub 

270 roku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kult świętego Walentego rozwinął się 

w średniowieczu, a sprzyjała temu 

powszechna w tej epoce fascynacja 

żywotami świętych. Walentynki jako 

święto zakochanych najbardziej 

podatny grunt znalazły w Anglii  
i Francji.  

Najbardziej znanym walentynkowym 

zwyczajem jest wręczanie sobie 

nawzajem ozdobnych karteczek  

z krótkimi wierszykami czy miłosnymi 

wyznaniami. Zgodnie z tradycją 

podpisuje się je „ Twój Walenty” lub „ 

Twoja Walentynka”. W ten dzień 

zakochani obdarowują się także 

symbolicznymi upominkami – 

słodyczami, maskotkami i innymi 

drobiazgami, koniecznie  

z walentynkowym motywem: 
serduszkiem, amorkiem itp. 

Jeszcze trochę tradycji… 

Tłusty czwartek 

Mięsopusty, zapusty, 

Nie chcą państwo kapusty, 

Wolą sarny, jelenie, 

I żubrowe pieczenie. 

Ostatni czwartek karnawału 

nieprzypadkowo nazywano „tłustym”, 

upływał bowiem na objadaniu się 

zapustnymi przysmakami.  

Przy magnackich i szlacheckich stołach 

od rana raczono się mięsiwem – 

dziczyzną, pieczoną sarniną, 

kuropatwami, zającami w sosach, 

pasztetami i drobiem. Wszystkie 

potrawy suto zakrapiano szlachetnymi 

winami, węgrzynem, gdańską wódką  

i swojskimi domowymi nalewkami. 

 

Pod wiejskimi strzechami też nie 

brakowało obfitego jadła – szczodrze 

maszczonej kaszy, kapusty ze 

skwarkami, słoniny, a w bogatszych 

chatach także kiełbasy i mięsa 

gotowanego w rosole. Obowiązywała 

zasada: dużo, często i tłusto. Tłuszcz 

symbolizował dostatek, a spożywanie 

tłustych potraw miało gwarantować 

pomyślność i zapewnić, że przez cały 

rok głód nikomu nie zajrzy w oczy. 

 Dziś tłusty czwartek kojarzymy 

przede wszystkim z puszystymi 

lukrowanymi pączkami ze słodkim 

nadzieniem z konfitury. 

„ Tłusty czwartek jest dniem 

uprzywilejowanym u Polaków do 

biesiad zapustnych, na których muszą 

być u możniejszych pączki i chrust czyli 

faworki, a u ludu reczuchy, pampuchy 

itd.” – pisał Zygmunt Gloger (Rok polski 

…). 

Te słodkie specjały zadomowiły się w 

naszej karnawałowej tradycji w XVI 

wieku. 

Wcześniej zajadano się pączkami  

z ciasta chlebowego z pikantnym 

farszem z mięsa, słoniny, boczku lub 

skwarków, a przysmaki te zapijano 

wódką. 

Tradycyjnie wierzono, że jedzenie 

pączków w tłusty czwartek zapewni 

szczęście przez cały rok. 

Teksty na podstawie książki Anny 

Willman i Sylwii Chmiel: Polskie 

tradycje i obyczaje  

Przygotowały: p.  B. Marchewka,  

M. Tkaczyk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczby szczęśliwe 
Nie wiem czy wielu naszych 

czytelników słyszało o liczbach 

szczęśliwych 😊 oczywiście - 

pisząc tu o tym liczbach mam na 

myśli ich matematyczne 

własności. Zatem skąd 

wiadomo czy dana liczba jest 

szczęśliwa oto algorytm 
wyznaczania tych liczb.  

I .Wypisujemy wszystkie liczby 

naturalne od jedynki, po czym 

usuwamy co drugą (czyli 

wszystkie parzyste). Zatem 

żadna liczba parzysta nie będzie 

szczęśliwa.  

Drugą liczbą która nie została 

wykreślona jest liczba 3  i jest 

liczbą szczęśliwą 😊 

II Następnie z powstałego ciągu 

liczb wykreślamy co trzecią , co 

przedstawia rysunek II , trzecią 

liczbą która nie została 

wykreślona jest liczba 7 zatem 
jest liczbą szczęśliwą  

III W kolejnym kroku 

wykreślamy co 7mą liczbę 

naturalną spośród pozostałych 

wszystkich liczb naturalnych.  

Czwartą liczbą która nie została 

wykreślona jest 9 i jest liczbą 

szczęśliwą 😊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IV Dalej wykreślamy co 9tą 

liczbę naturalną spośród 

wszystkich pozostałych 

liczb naturalnych 

dodatnich. Piątą nie 

wykreśloną liczbą 

szczęśliwą jest 13 😊 

 

V. czy domyślasz się już co 

będzie w tym kroku .. 

dokładnie tak spośród 

pozostałych liczb 

naturalnych dodatnich 

będziemy wykreślać co 
trzynastą  

 

Proces wykreślania można 

prowadzić do 

nieskończoności, wszystkie 

liczby, które nie zostały 

wykreślone w podanym 

procesie nazywamy 

LICZBAMI SZCZĘŚLIWYMI. 

Liczb szczęśliwych jest 

nieskończenie wiele 😊 

Literatura 

https://www.matematycz

ny-

swiat.pl/2013/11/liczby-

szczesliwe.html 

Przygotowala: p. Anna 
Wieczorek 

 

https://www.matematyczny-swiat.pl/2013/11/liczby-szczesliwe.html
https://www.matematyczny-swiat.pl/2013/11/liczby-szczesliwe.html
https://www.matematyczny-swiat.pl/2013/11/liczby-szczesliwe.html
https://www.matematyczny-swiat.pl/2013/11/liczby-szczesliwe.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksowne pary 
 „Świetnie! – pomyślicie sobie – 

Wreszcie jakaś dobra rozrywka’” 

Muszę Was rozczarować nie chodzi  

o żadne rzeczy z kategorii dla 

dorosłych, lecz jedynie o kolejnych 

przejawach specyficznego humoru 

matematyków. 

   Ale najpierw przypomnijmy 

sobie troszkę informacji o liczbach 

pierwszych 😊 

Liczby pierwsze fascynują 

matematyków od co najmniej 2500 lat. 

To starożytni Grekom należy przypisać 

zasługę (bądź winę) za 

zapoczątkowanie obsesji, która nie 
osłabła przez stulecia. 

Przede wszystkim powiedzmy,  

co nazywamy liczbami pierwszymi. Są 

to szczególne liczby, które  nie dzielą się 

przez żadna inną oprócz siebie samej 

oraz 1 i występują na osi liczbowej aż 

do nieskończoności. 

Gdyby liczby miały duszę – a Pitagoras 

wierzył, że tak jest – wówczas 1 byłaby 

najbardziej nieszczęsną duszyczką, 

ponieważ nie dane jest jej wieść prym 

w najwspanialszym i najsłynniejszym 

nieskończonym ciągu liczbowym  

w matematyce. Matematyczna policja 

nie pozwala by 1 była liczbą pierwszą, 

ponieważ nie spełnia obydwu  

z wymienionych warunków. 

Ale wróćmy do meritum 😊 Widzicie 

sex po łacinie znaczy sześć. 

Matematyce mogli użyć greckiego 

słowa hex , które również oznacza 

szóstkę jak to zrobili w odniesieniu do 

heksagonu, czyli sześciokąta. Jednak 

heksowne liczby pierwsze nie 
brzmiałyby już tak zabawnie prawda ??  

Seksownymi liczbami nazywamy dwie 

kolejne liczby pierwsze które równią się 

o sześć czyli takie jak np. 23 i 29 , 31  

i 37 itp. Istnieją również seksowne 

trójki i czwórki 😊 na początku 

ubiegłego wieku lata 1901, 1907   

i 1913bstanowiły właśnie seksowną 

trójkę  podobnie jak 1987, 1993 i 1999 

pod koniec wiek. 

  Seksowna czwórka to np.  61, 

67, 73, 79, ale za mniej niż 1280 lat 

będziemy mieć seksowną czwórkę 

3301, 3307, 3313, 3319 która ozdobi 

XXXIV wiek – tylko czy wtedy 

kogokolwiek zajmować będą liczby 

pierwsze 😊 

SEKSOWNE PARY - w języku polskim są 

one określane mniej barwnie jako 
szóstkowe liczby pierwsze. 

literatura :  Fragment z książki „Proste 

jak Pi – Matematyka to bułka  
z masłem” Liz Strachan 

Przygotowala: p. Anna Wieczorek 



 

 

Konkurs video 
Konkurs wideo - okiem szkolnych 

filmowców. 
 

Uczniowie Klubu Filmowego 
„Elektrofilmowcy ZSE”, pod opieką 

nauczycieli: Magdaleny Dygały i Pawła 

Wacha, w ramach ogólnopolskiego 
konkursu wideo, przygotowali  krótką 

etiudę fabularną, dotyczącą 
przedwojennego mistrza kolarskiego 

Stanisława Kłosowicza. 
 

Konkurs pt. Zrób-My Nasz-film 
„Historie zapisane w obrazie”, 

organizowany jest przez Ośrodek 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie  
i koncentruje się na emocjach, jakie 

towarzyszą odkrywaniu tajemnic 
i wyprawom po okolicy, z której 

wywodzą się uczniowie.  
 

W rolę wybranki Stanisława Kłosowicza 
- Wandy Maślinskiej, pierwszej w 
historii Miss Radomia  

z 1932 roku, wcieliła się uczennica klasy 
2P Zuzunna Sasin.  

 
Uczniowie zaangażowani w projekt 

filmowy:  
Zuzanna Sasin kl. 2P, Adam Prątnicki kl. 

2Ti2, Jakub Rożek kl. 2Ti2. 
 

Zdjęcia do filmu kręcone były  
w Muzeum Rowerów w Radomiu. 

Konsultacja historyczna: Przemysław 
Bednarczyk. 

Trzymamy kciuki za powodzenie 
projektu i już nie możemy się doczekać 
efektu końcowego  
Przygotowala: p. Magdalena Dygała 
     
  Przygotowała: p. 

Magdalena Dygała 
 
 

 

Link do filmiku dokumentalnego: 

https://drive.google.com/file/d/1Q52

NO3YY5fqZYrGquxGrRG4vMKzyyUxn/v
iew?usp=sharing 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kłosowicz – historycznie. 
Pomoc w przygotowanie tekstu – 
Monika Adamczyk 

Każdy wyścig to wojna. Każdy wyścig to 
walka (Fabian Cancellara) 

Słowa  utytułowanego szwajcarskiego 

sportowca mogą stanowić komentarz  
do życia Stanisława Kłosowicza – 

jednego z najlepszych kolarzy 
szosowych dwudziestolecia 
międzywojennego, który walczył nie 
tylko na torze, ale zacznijmy od 
początku. 

Stanisław Kłosowicz ur. 4 marca 1906 r. 

w Krasnojarsku, od najmłodszych lat 
przejawiał zamiłowanie do sportu, już  
w wieku 22 lat wziął udział w Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich 
zorganizowanych w  1928 roku  
w Amsterdamie, a w latach 1927-
29  był trzykrotnym mistrzem Polski w 

kolarstwie górskim.  

Ówczesny dyrektor Radomskiej Fabryki 

Broni - Kazimierza Ołdakowskiego 

zauważył popyt na rowery, które stały 

się alternatywą dla transportu 

konnego. Dlatego sprowadził do 

Radomia świetnie zapowiadającego się 

młodego kolarza, by w myśl hasła  

„Polski rower na polskie drogi”, 

wypromował nowy styl życia, podbił 

serca miłośników kolarstwa i wycieczek 

rowerowych. Okazało się, że Radom 

stał się  idealnym miejscem, w którym 

Stanisław Kłosowicz mógł rozwijać  

swoją karierę, również jako trener. 

Jego największe osiągnięcie do 

zdobycie Narodowego Mistrzostwa  

i start  w Mistrzostwach Świata  
w Rzymie. 

I choć mogłoby się wydawać, że rowery 

były dla Stasia wszystkim to jednak 
wyjątkowe miejsce w jego sercu 

znalazła Wanda Maślińska – pierwsza 
miss Radomia. Nic dziwnego , bo „Dzień 

Dobry Ziemi Radomskiej” zamieścił 
obszerny artykuł, podkreślając 
niezwykłą urodę młodej kobiety: „(…) 
jest zaledwie 17 – letnim dziewczęciem 
i uosabia najczystszy typ urody polskiej. 
Szlachetnie zarysowany profil, pełna 
godność, majestatyczna niemal 
postawa i jakiś przedziwny czar i blask 
(…)”. Stanisław Kłosowicz i Wanda 
Maślińska spotkają się przypadkowo na 
balu sportowców, zakochają, biorą ślub 

w 1933 roku i  stają się ulubioną parą w 
mieście. 

Niestety ich szczęście zostaje 
dramatycznie przerwane wybuchem II 

wojny światowej. Niemcy, 
wykorzystując popularność Stanisława 

Kłosowicza, wybierają go na członka 
delegacji, będącej świadkiem 

ekshumacji zwłok polskich oficerów  
 w Katyniu. Nasz bohater jeszcze nie 
zdaje sobie sprawy, jak wysoką cenę 
przyjdzie mu za to zapłacić. 

Armia Czerwona wkracza do Radomia 

w 1945 roku. Zaczynają się represje 

wobec wrogów narodu, dlatego 

Stanisław Kłosowicz zostaje 

aresztowany przez NKWD  

w odwecie za wyjazd do Katynia  

i wywieziony na Ural, gdzie nie jako 

kolarz,  

a drwal, walczy, tym razem nie  

o puchar, a o przeżycie. Po dwóch 

latach ciężkiej pracy wraca do Radomia, 

gdzie do tragicznej śmierci jest 
prześladowany przez komunistów.  



 



 

Przygotowal: Kacper Ponęta, klasa 2P 


