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DEBATA OKSFORDZKA

REDAKTORZY NA WARSZTATACH
My, czyli redaktorzy: Maja Irla, Paulina Kubiczek, Kacper Kuna i Bruno
Czaja 23 lutego braliśmy udział w szkoleniu z zasad debaty oksfordzkiej.
Organizatorem Powiatowej Ligi Debat Oksfordzkich było I Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie. Warsztaty prowadził pan
Grzegorz Chmiel z Tarnowskiej Ligi Debat. Uczestniczyło w nich sześć
drużyn ze szkół podstawowych.

Kacper Kuna

ŚLĄSKA SIEĆ
SZKÓŁ

DEBATUJĄCYCH

Według mnie warsztaty były
świetnie, ze względu na ich
bezpośredni, zorganizowany czas
przebiegu. 
Na pewno wszyscy dużo się
nauczyliśmy i spędziliśmy miło
czas, między innymi grając w
piłkarzyki RAAAH!~ 

Bruno

Moim zdaniem zajęcia były super,
ale inni uczestnicy powtarzali
swoją opinie i nie były różnorodne. 

Paulina

Czy wiecie, co to jest debata oksfordzka? My już wiemy. To dyskusja nad tezą. Debatują
przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, a sekretarz czuwa nad
czasem i kolejnością wypowiedzi. Każdy ma tylko 4 minuty. Drużyny mają po 4 osoby.

Czekamy już na następne spotkanie, czyli sparing.

W czasie przerw zrobiliśmy
sobie fotkę na auli liceum.

Chłopcy integrowali się z
licealnymi piłkarzykami.
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CZAS NA HERBATĘ

aJeden z najpopularniejszych napojów na świecie - herbata. Jest to napar z różnych liści, ziół i owoców.
Dawniej stosowane jako ziele lecznicze.

HERBACIANA HISTORIA
Oryginalnie pochodzi z Chin. Po raz pierwszy herbata przyjechała do Europy w pierwszej połowie XVI wieku. A
przywieźli ją Rosjanie. Natomiast do Anglii została przywieziona w 1658 przez Thomasa Garrawaya. Pierwszy
raz do Polski zawitała w 1664 z Francji. Wtedy była traktowana jako napój dla szlachty z uwagi na cenę.

Amelia Styczeń

DLA 
ZDROWIA I URODY

Herbata ułatwia oddychanie oraz
akcję serca również zmniejsza
ryzyko zachorowania na jaskrę.
Jest także stosowana jako baza do
różnych produktów kosmetycznych
między innymi toników, balsamów,
żeli i kremów.

WAŻNY UMIAR
Poza pozytywnymi są też
negatywne skutki takie jak
osłabiona pamięć, wzrost poczucia
leku.

Amelia

FILIŻANKA NAJWAŻNIEJSZA
Miłośnicy herbaty z Wielkiej
Brytanii twierdzą, że należy pić ją
tylko w filiżance. Ta prawdziwa to
tylko liściasta i parzona w
odpowiednio przygotowanej
wodzie. Herbatki ekspresowe nijak
się mają do prawdziwego,
brytyjskiego naparu.

Kacper

SIEDEMNASTA NA WYSPACH
Podobno zwyczaj picia herbaty o 17.00 zaczął się w
Wielkiej Brytanii za panowania królowej Wiktorii. Inne
źródła mówią o księżnej Annie z Bedford jako
pionierce w piciu herbaty. Tak czy inaczej, w Anglii, w
każdym domu o godzinie 17:00 serwowano herbatę,
najczęściej podawaną z ciastkami lub kanapkami od
1840 roku. W języku polskim na five o’clock tea
można powiedzieć po prostu podwieczorek.

Filip

Pewnego zimowego dnia piliśmy na lekcji herbatę. Ciepłą, dobrą, ale niekoniecznie taką,
jaką piją Anglicy.
Polska nazwa herbata to pochodząca od łac. herba thea. Pierwszy wyraz herba oznacza

zioło, a drugi – thea – pochodzi od chińskiej nazwy rośliny.
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Ta 10- złotówka
pojawiła się w
1959 roku.

Ten bilet zdawkowy o nominale 20
groszy wyemitowało Ministerstwo
Skarbu w 1924 roku.

Kopernik na banknocie 1000 zł był
trzy razy: w 1965, potem w latach
1966 - 1978 i 1975 - 1966. Każdy
trochę się różnił.

"Astronom Kopernik, czyli
rozmowa z Bogiem"

W 2017 roku
NBP

wyemitował
monetę

kolekcjonerską
o nominale 

10 zł.

Znany i ceniony dziś naukowiec oraz astronom dokonał ważnego
odkrycia dla ludzkości.

MIKOŁAJ KOPERNIK 
Ten astronom znany jest przez nas wszystkich (lub prawie wszystkich).
Odkrył, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie na odwrót. Co
ciekawe, do wykonania swoich badań nie używał lunet ani teleskopów,
ale prostych narzędzi astronomicznych. 
Oprócz nauk o kosmosie studiował również medycynę, matematykę i
prawo.

Maciek Grochowina

Kopernik miał też swój udział w wojnie Olsztyna z Krzyżakami. Negocjował z nimi w sprawie pokoju.
OD ZARAZY DO POKOJU
Tak naprawdę zajmował się badaniem przyczyny zarazy w Olsztynie. Odkrył, że jej powodem był
zanieczyszczony chleb, który często lądował na ziemi, przez co dostawały się do niego zarazki. Kopernik wpadł
na pomysł smarowania chleba masłem, przez co brud był widoczny. Ludzie byli zniechęceni do konsumowania
brudnego chleba i zaraza zaczęła powoli znikać. 

Maciek

KOPERNIK - CELEBRYTA
Kopernik jest celebrytą, bo znamy go z filmów, obrazów, utworów muzycznych, pomników, szkół ( str. 5), ulic i
pieniążków - wyemitowano ich aż osiem.

MIKOŁAJ KOPERNIK NA MONETACH I BANKNOTACH

Senat uhonorował wybitnego astronoma jako patrona roku w 550 rocznicę jego urodzin. 
W uchwale Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o
popularyzację postaci Mikołaja Kopernika. 

MIKOŁAJ KOPERNIK
patron roku                                                               1
wizyta
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WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ
Ludzie w XVI w. uważali, że Ziemia jest w centrum uwagi, Słońce i inne planety krążą wokół niej. Odkrycie
Kopernika namieszało. Wiele znanych osób, np. Marcin Luter, czyli reformator kościoła chrześcijańskiego,
skrytykował teorię Kopernika, która dopiero po latach została doceniona i uznana za słuszną.

Maciek Grochowina

By uhonorować patrona tego roku, wybraliśmy się na wirtualną wycieczkę po Polsce. Celem jej było
odnalezienie pomników Kopernika. 

POMNIKI MIKOŁAJA KOPERNIKA
Nie dotarliśmy do wszystkich, bo czas nas gonił, by wydać ten numer gazetki. Ale byliśmy w ośmiu miastach. 
Na zdjęciach od góry: Ełk, Toruń, Krosno, Frombork, a na dole: Olsztyn, Łódź, Warszawa, Kraków. 
Ten w Warszawie znamy z akcji kopernikowskiej opisanej w Kamieniach na szaniec. 

Kacper, Szymon, Maciek

Szlak Kopernikowski – szlak turystyczny, który ma prawie 300 km i prowadzi przez
miejscowości związane z jego życiem i działalnością. Na Warmii i Mazurach to 12 miast.
W województwie pomorskim 3, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim 4. 

KOPERNIK PATRONEM SZKÓŁ
Poznajecie tę fotkę? To I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie. Jest przy
ulicy o nazwisku tego astronoma i ma 120 lat.

MIKOŁAJ KOPERNIK
patron roku                                                               
1wizyta
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DZIEŃ KOBIET

O DNIU KOBIET piszemy każdego roku, gdyż to święto nie tylko niewiast dorosłych, ale
również naszych koleżanek. Chłopcy w wielu klasach oczywiście pamiętają 8 marca o
istotach płci żeńskiej i składają im życzenia. 

My również - męska część redakcji - dołączamy do nich.
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