
 
 
 
 Tak, i to na oczach dziesiątek widzów. Dziewiątego października 1972 roku matema-
tyk, doktor Jeff Hamilton, wygłaszał wykład z teorii prawdopodobieństwa w Warwick 
University i chciał pokazać swoim studentom wynik rzutu monetą. Wyjął z kieszeni monetę 
dwupensową i rzucił ją wysoko w powietrze. Upadłszy moneta gwałtownie zawirowała na 
krawędzi. Doktor Hamilton wspomina, że owo zaskakujące zdarzenie obserwowało 40 stu-
dentów, którzy, po chwili ciszy, zaczęli głośno klaskać. Statystycy mówią, że szansa takiego 
zdarzenia jest jeden do miliarda. 

 Nawet najostrzejsza igła wygląda tępo w porównaniu z żądłem pszczoły. Praktycznie 
nie czuć go, kiedy wbija się w skórę, gdyby nie bolesna trucizna, którą pszczoła wstrzykuje 
w ranę. Ono także nie jest jednak najostrzejszą rzeczą na świecie. Najostrzejsza jest elektro-
nowa igła skanująca tunelowego mikroskopu skaningowego. Zbudowali go w 1980 roku 
uczeni z IMB, za co w 1986 roku otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki. Igła ma średnicę zaled-
wie 0,1- milionowej milimetra- czyli kilka atomów. To dopiero jest ostre! 

 

 

 
 Ten, kto zna nowele Gottfierda Kellera pt. „Jak cię widzą, tak cię piszą”, wie, jak 
bardzo wygląd zewnętrzny człowieka wpływa na jego ocenę ze strony otoczenia. Osoba 
zawsze dobrze ubrana ma opinię człowieka sukcesu, też zaś, kto chodzi zaniedbany, uważa-
ny jest za nieudacznika. Oto kilka rad jak zawsze dobrze wyglądać: 
⇒ Poza boiskiem chętnie nosimy dziś sportowe obuwie. W pracy jest ono jednak naj-

częściej nie na miejscu. 
⇒ Dzisiejsza moda pozostawia nam dużo swobody. Dziś nikt już nie musi się dostoso-

wywać do aktualnych tendencji mody. 
⇒ Dopóki ubierasz się neutralnie, w żadnym kręgu nie narazisz się na krytykę. 
⇒ Przy wyborze stroju trzeba uwzględnić charakter miejsca. Uroczysta sala wymaga 

równie uroczystego stroju. 
⇒ Smoking i suknie wieczorową nosi się na ogół dopiero od godziny 19.00 
⇒ Galowe przedstawienie w operze albo teatralna premiera festiwalowa? Jako para 

powinniście pamiętać, że wasze ubranie musi ze sobą współgrać. 
⇒ Model uniwersalny możesz też nosić po latach. Warto, więc taki kupić. 
⇒ Dostosuj ubranie do swojej figury i wybieraj modele wygodne. 
⇒ Krawat powinien zasłaniać guziki koszuli i nie dotykać kołnierzyka. 
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       Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu dębickiego, zarówno mających na koncie publikacje dziennikarskie, jak też 
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(szczegóły na stronie: www.ol.com.pl). 

1 



W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do 
walki o stanowisko przewodniczącego SU przystąpiły cztery kandydat-

ki: Natalia Broda - uczennica klasy I L, Kornelia Kędzior- uczennica klasy II Z, Kinga Ła-
komy - uczennica klasy III J, Angelika Orzechowska - uczennica klasy I L. 
Przewodniczącą szkoły na lata 2010/2012 została wybrana Kornelia Kędzior, która uzyskała 
170 głosów- gratulujemy!!! 
Zastępczynią przewodniczącej została Angelika Orzechowska (86 głosów), 
sekretarzem Natalia Broda (77 głosy), skarbnikiem Kinga Łakomy(33 głosy). 
Oddano 422 głosy w tym 56 głosów nieważnych. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja 
wyborcza w skład której weszli uczniowie szkoły. 
Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach i zapraszamy do współpracy. 

Odbyła się powiatowa uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. 
W tym roku Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli powiatu 

dębickiego obchodzono w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. W uro-
czystościach udział wzięli przedstawiciele Parlamentu, władz wojewódzkich, Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Dębicy, władz Miasta oraz lokalnych instytucji 
i organizacji. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Bożena Zielińska i poprowadziła oficjal-
ną część uroczystego spotkania. 

Dzień Wszystkich Świętych. Święto na cześć chrześcijańskich świętych. 
Od 610 do 731 roku naszej ery święto to obchodzono 1 maja, dopiero 

Papież Grzegorz III, w 731 roku, przeniósł to święto na 1 listopada. Odwiedzamy cmentarze, aby 
ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. Jest to wyra-
zem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. 

 
 Zaduszki. W tym dniu oddajemy hołd modląc się za zmarłych. Obchody 
Święta zapoczątkował Święty Odilon w roku 998 ale dopiero w XIIw 

tradycja ta rozpowszechniła się na cały Kościół Katolicki. W Dzień Zaduszny tradycją jest cho-
dzenie na groby bliskich, palenie zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. 

 
Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto 
narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zabo-

rów, niepodległości. Po raz pierwszy ustanowiono świętem państwowym dopiero w 1937 roku. 
W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie 
rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane! Dopiero w roku 1989, 
ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest naj-
ważniejszym świętem państwowym. Z tego powodu każda polska rodzina powinna w tym dniu 
wywiesić naszą narodową flagę, jako symbol radości że jesteśmy wolnym i demokratycznym 
narodem. 

Już po raz piąty świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły. Podczas 
pobytu w szkole wysłuchaliśmy audycji słowno-muzycznej. 

Następnie udaliśmy się na  Mszę Św. Po powrocie do szkoły odbyły się uroczystości szkolne 
m.in. ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie zakończył poczęstunek papieskimi kremówkami.  
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Zbliżają się długie jesienne wieczory, a wraz z nimi więcej cza-
su na lekturę w domowych pieleszach. Aura za oknem nie 
sprzyja spacerom – wiatr, deszcz i niska temperatura zniechęca-

ją do wystawienia choćby nosa z własnych czterech ścian. Prze-
nosząc się w świat fantazji, szybko zapomnimy o szarych barwach, jakie w ostatnich 

dniach zapanowały nad światem. Przedstawiamy recenzje ciekawych książek dla młodzieży: 

♦Thriller "Gone: Zniknęli. Faza pierwsza. Niepokój" "Gone: Zniknęli. Faza pierwsza. Niepokój" "Gone: Zniknęli. Faza pierwsza. Niepokój" "Gone: Zniknęli. Faza pierwsza. Niepokój" Michaela Granta jest czę-

ścią pierwszą cyklu, który z pewnością przykuje uwagę nastoletnich czytelników na bardzo 
wiele godzin. Co by się stało, gdyby pewnego dnia zniknęli wszyscy dorośli? Czy młodzież 
jest w stanie odpowiedzialnie decydować o sobie? Czy potrafi właściwie wybierać między 
dobrem a złem? Napięcie i sporo ważnych pytań dotyczących spraw najważniejszych - to atuty 
powieści Michaela Granta. 

♦Warto zwrócić uwagę na „ Miasto popiołów" „ Miasto popiołów" „ Miasto popiołów" „ Miasto popiołów" Cassandry Clare, drugi tom świetnej opo-

wieści, w której odkrywanie przeszłości przez główną bohaterkę, poszukiwanie własnej tożsa-
mości i walka o miłość niemożliwą odgrywają kluczową rolę. To także opowieść o kłamstwie, 
które - gdy pewnego dnia zostaje ujawnione - niszczy świat młodej dziewczyny.  

♦Miłość zakazana? Niebezpieczna? Dramatyczne wydarzenia, biegnąca szybko akcja i wspa-
niały nastrój! Wszystko to znajdą czytelnicy w czterech opowieściach L.J. Smith zebranych 

w pierwszym tomie cyklu  „ Świat nocy" „ Świat nocy" „ Świat nocy" „ Świat nocy"  
♦Na koniec powieść zupełnie odmienna. Choć tu również pojawia się miłość,  „ Pamiętnik „ Pamiętnik „ Pamiętnik „ Pamiętnik 

nastolatki" nastolatki" nastolatki" nastolatki" Beaty Andrzejczuk opowiada o świecie bardzo nam bliskim, całkowicie rze-

czywistym. To po prostu świetna powieść obyczajowa dla młodych czytelniczek. Opowieść 
o zwyczajnych problemach przeciętnej nastolatki. Zabawna, miejscami wzruszająca, czasami - 
smutna. 

• Kim jest nowa przewodnicząca naszej szkoły? Wielu uczniów pewnie zadaje sobie to 
pytanie. Może opowiesz coś o sobie? 

Nazywam się Kornelia Kędzior i chodzę do Klasy II Z. Jestem zorganizowana, bardzo zaanga-
żowana w życie szkoły. Lubię poznawać nowych ludzi i zawierać przyjaźnie. 
• Co cię skłoniło do tego, aby startować w wyborach do SU? 
Przyznam, że decyzja ta była nieco spontaniczna. Miałam już od dawna kilka pomysłów, które 
chciałam w jakimś stopniu zrealizować. Pomyślałam, że można spróbować... 
Bardzo się cieszę z wygranej. 
• Jak współpracuje ci się z innymi członkami Samorządu i gronem pedagogicznym? 
Fantastycznie pracuje się z innymi ludźmi, którzy także mają jakieś perspektywy i pomysły 
dotyczące naszej szkoły. Pomagają mi i doradzają w wielu sprawach. 
• Jakie są twoje pomysły, które chciałabyś zrealizować? 
Przyznam, że jest kilka pomysłów, ale na razie nie chcę ich zdradzać, ponieważ nie wiem, czy 
uda mi się je zrealizować, ale obiecuję, że będę o to walczyć! 
• Serdecznie dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad. Życzymy ci owocnej pracy i pasm 

sukcesów ! 
Ja również dziękuję  i serdecznie wszystkich pozdrawiam! 
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