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Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz pasma sukcesów 

i spełnienia najskrytszych marzeń 

w nadchodzącym Nowym Roku! 

 

Życzy grono redakcyjne. 
 

 

 

 

 

TAJEMNICE BOŻEGO NARODZENIA. CZYLI JAK BYŁO NAPRAWDĘ? 
 

Datowanie narodzin 

 Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia, przyjmując 

że Jezus urodził się w roku  0 A.D. to skrót łacińskiego anno 

domini, czyli „rok Pański”. Oba te określenia powstały jednak 

znacznie później. W rzeczywistości nie znamy dnia ani nawet 

miesiąca, w którym urodził się Jezus. Z całą pewnością wiemy 

natomiast, że przyszedł na świat kilka lat przed 0 A.D. 

 Wiele wieków wcześniej, w różnych częściach świata 

obchodzono rozmaite święta zimowe, zazwyczaj w czasie 

przesilenia zimowego, kiedy dzień jest najkrótszy. Ludy 

starożytne czciły Słońce i obawiał się, że tracą jego 

przychylność, gdy dni stawały się coraz krótsze. Odprawiane w 

okolicach 22 grudnia obrzędy, podczas których często rozpalano 

ogromne ogniska, śpiewano i tańczono, miały nakłonić bóstwo 

do powrotu. Również Rzymianie mieli swoje zimowe święto-

Saturnalia. Oddawali wówczas cześć bogu rolnictwa- Saturnowi. 

 W Biblii nigdzie nie znajdziemy wzmianki o dacie 

narodzin narodzin Jezusa. Jedyną nikłą wskazówką jest 

informacja, że owej nocy pasterze pilnowali owiec. Wynikałoby 

stad, że narodziny mogły mieć miejsce w cieplejszych 

miesiącach letnich, a nie w zimie. Nie znajdując w Biblii 

pomocnych informacji, chrześcijanie mogli sami zadecydować, 

kiedy chcą obchodzić narodziny Jezusa. Przez ponad dwieście 

lat od jego śmierci święto to nie miało ustalonej daty. Dopiero w 

IV wieku papież Juliusz I nakazał, aby od tej pory uroczystości 

oficjalne odbywały się 25 grudnia.. Datę tę wybrano tak, aby 

święto narodzin Jezusa nakładało się na obrzędy związane z 

zimowym przesileniem i by z czasem wyparło dawne święta 

pogańskie. 

 W roku 556 mnich Dionisios Exiguus opracował 

stosowany po dziś dzień system datowania od narodzin 

Chrystusa. Do jego obliczeń wkradł się jednak pewien błąd: 

pracowity mnich pominął cztery lata panowania cesarza 

Oktawiana, przez co przybliżona data narodzin Jezusa wypada 

kilka lat przed naszą erą .W Ewangeliach św. Mateusza i św. 

Łukasza pojawia się król Herod, który zmarł w 4 roku p.n.e. 

Niestety nie mamy więcej danych , które by można wykorzystać 

do konkretnego ustalenia roku. Większość badaczy datuje 

urodziny Jezusa między 4 i 7 roku p.n.e. 

 

Gwiazda betlejemska  

 Według św. Mateusza nad Betlejem świeciła gwiazda, 

zaznaczając miejsce, gdzie narodził się Jezus. Astronomowie 

postanowili zbadać, o jaką gwiazdę mogło chodzić. Zwyczajna 

gwiazda nie zwróciłaby niczyjej uwagi. Jedną z możliwości jest 

zatem kometa. Słynna kometa Halleya ukazała się na niebie w 

roku 12 p.n.e., czyli znacznie wcześniej. 

 W Chinach z kolei w roku 5 p.n.e. astronomowie 

obserwowali „gwiazdę-miotłę”- kometę, która ogonem omiatała 

nieboskłon. Zniknęła im z oczu dopiero po 70 dniach, co 
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mogłoby sugerować, że była kometą o dużej jasności. Długi 

okres jej widzialności mógł także pomóc Trzem Królom lub 

Mędrcom ze Wschodu, w ich długiej wędrówce do Betlejem. 

 Teoria ta ma niestety kilka luk. Po pierwsze, jeżeli 

gwiazda betlejemska prezentowała się aż tak okazale, to 

dlaczego nie ma o niej wzmianki u św. Łukasza? Po drugie, 

Mędrcy, najprawdopodobniej kapłani perscy, zajmowali się 

jedynie ruchami Słońca, Księżyca, gwiazd i planet. Podobnie jak 

autorzy dzisiejszych horoskopów obserwowali znaki Zodiaku 

oraz położnie planet, aby przepowiadać przyszłość. Znacznie 

ciekawsze byłoby dla nich zjawisko, które zaszło w  7 roku 

p.n.e.- koniunkcja Jowisza i Saturna. Od maja do grudnia owego 

roku planety te zbliżyły się do siebie trzykrotnie, co zdarza się 

raz na 139 lat. 

 To tylko jedna z wielu teorii wysuwanych przez 

astronomów. W rzeczywistości nikt nie wie, czym była gwiazda 

betlejemska, ani czy naprawdę istniała.  

  

Pierwsze prezenty 

Trzej Mędrcy są uwikłani w inną zagadkę związaną z Bożym 

Narodzeniem. Każdy złożył Dzieciątku podarunek. Złoto- jeden 

z darów- jest powszechnie znane i tak samo cenione dziś jak w 

czasach antycznych. Kadzidło i mirra za to mogą wydawać się 

nam nieco dziwnym prezentem. 

 Jedno i drugie jest żywicą, lepką substancją 

otrzymywaną z kilku gatunków drzew, rosnących w Afryce 

północno-wschodniej i w Arabii. Od ponad 5000 lat zbiera się je 

i używa ich jako rzadkich i kosztownych składników wonności i 

 kadzideł. Wierzono również w ich właściwości lecznicze. 

Rzymianin Celsus, autor największej encyklopedii medycznej 

swoich czasów, zalecał stosowanie mieszaniny żywic, jaką jest 

kadzidło na rany i przeciwko krwotokom, a także jako antidotum 

w przypadkach zatrucia cykutą. Z sumeryjskich napisów sprzed 

4000 lat dowiadujemy się, ze mirra leczyła bolące zęby i była 

stosowana jako środek odrobaczający; starożytni Grecy 

natomiast używali jej jako środka przeciwko stanom zapalnym 

jamy ustnej, leczyli nia żeby, oczy oraz łagodzili kaszel. 

 Współcześni naukowcy odkryli, że dary Trzech 

Mędrców mają szansę zastosowanie w medycynie dzisiejszych 

czasów. Obydwie kompozycje żywic mają właściwości 

odkażające, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. Zawarte w 

nich olejki działają rozkurczająco na drogi oddechowe, przez co 

łagodzą stany zapalne płuc, a być może także łagodne postacie 

astmy. Ciekawe jest również to, że mirra zawiera substancje 

chemiczne obniżające poziom cholesterolu we krwi i być może 

pomocne przy odchudzaniu. 

 

Trudno orzec, czy kiedykolwiek znajdziemy odpowiedź na 

pytania związane z narodzinami Jezusa. W miarę postępu nauki i 

techniki coraz lepiej i z coraz większa dokładnością będziemy 

poznawać przeszłość. Nie wiadomo jednak, czy uda nam się ją 

w pełni odtworzyć. 

 

                                                                                                                                                                       

Magdalena Pyjor II Ch 

                                                                                                                                        

CO O PŁATKU ŚNIEGU POWIE CHEMIK

  

„Nie oswaja ze sobą, tylko przytłacza szarością. Lecz wystarczy 

kilka śnieżynek lecących w dół niczym to, co ma człowieka 

zbawić, by wydobyć z jego serca ciepły powiew w owe mroźne 

wieczory.” 

          Czy zastanawialiście się kiedykolwiek dlaczego śnieg 

tworzy taką aurę magii i niezwykłości. Gdzie tkwi sens tego 

wszystkiego.            

                      W 1904 roku szwedzki matematyk Helge von 

Koch skonstruował dziwną figurę, która z wyglądu 

przypomina płatek śniegu. Aby skonstruować taką figurę 

rysujemy trójkąt równoboczny o długości boku np. 1. Każdy 

bok trójkąta dzielimy na trzy równe części i doklejamy do 

części środkowej, trójkąt równoboczny o boku trzy razy 

krótszym. Z trójkąta powstała 12 boczna gwiazda. Każdy jej 

bok ma długość równą 1/3. Każdy bok gwiazdy dzielimy 

znowu na trzy równe części i do części środkowej doklejamy 

trójkąt równoboczny o boku trzy razy krótszym niż 

poprzednio. Otrzymamy 48 boczną gwiazdę o długości boku 

1/9. W kolejnych krokach postępujemy podobnie jak 

poprzednio. W trzecim kroku powstanie gwiazdka, która ma 

3 * 4
3
 jednakowej długości boków. Rysunek poniżej 

pokazuje gwiazdkę po 5 krokach konstrukcji. Gwiazdka ta 

ma 3 * 4
5
, czyli 3072 boki. Konstrukcję tę możemy 

powtarzać dowolnie wiele razy. Z powodu ograniczonej 

rozdzielczości ekranu oraz oka następne obrazki nie będą się 

już wiele różniły od tego co zobaczyliśmy po 5 krokach. Co 

się dalej będzie działo możemy już sobie tylko wyobrażać. A 

jak będzie wyglądała taka 'graniczna' gwiazda po wykonaniu 

nieskończenie wielu kroków? Okazuje się, że jest to figura o 

trudnych do wyobrażenia własnościach. Nazywamy ją  

płatkiem śniegu, a jej brzeg krzywą Kocha. W 1905 roku 

włoski matematyk Ernesto Cesaro zachwycony wewnętrzną 

nieskończonością krzywej Kocha napisał o niej: 

Gdyby była obdarzona życiem, można by się jej 

pozbyć tylko niszcząc ją w całości. W przeciwnym 

razie odżywałaby znowu i znowu, z głębi swych 

trójkątów, tak jak czyni to życie we Wszechświecie. 

Jak wiadomo śnieg to rodzaj opadu 

atmosferycznego złożonego z kryształków lodowych 

(śnieżynek) o różnorodnych kształtach związanych 

z warunkami powstania (głównie termiczno-

wilgotnościowymi). Podstawową postacią kryształków 

śniegu jest gwiazdka sześcioramienna, na której w niskich 

temperaturach dochodzi do intensywnej sublimacji i 

powstania rozgałęzionych blaszek, gwiazdek o niezwykle 

urozmaiconych ornamentach. 

Wszyscy wiemy, że zarówno woda, jak i tafla lodu 

są przezroczyste. Skoro tak jest, to dlaczego śnieg jest 

srebrzyście biały, a nie przezroczysty?  

Malutkie pojedyncze kryształki wody - śnieżynki - są 

wprawdzie przezroczyste, ale w śniegu pomiędzy luźno 

ułożonymi płatkami znajduje się sporo powietrza. Światło 

padające na grubą pokrywę śniegu ulega odbiciu na granicy 



  

między poszczególnymi kryształkami, a powietrzem już w 

górnych warstwach śniegu. Po odbiciu biegnie ono głównie 

ku powierzchni śniegu, ale już we wszystkich możliwych 

kierunkach, ulega dalszym odbiciom, zmienia kierunek itd. 

Mówiąc obrazowo, zanim pojedynczemu promieniowi 

światła uda się opuścić warstwę śniegu, musi się on dobrze 

"napracować" i przebyć w niej stosunkowo długą drogę, 

oświetlając kolejne kryształki. Właśnie dlatego gruba 

warstwa śniegu wydaje się być oślepiająco biała. Wystarczy 

jednak poczekać na odwilż. Wówczas poszczególne płatki 

śniegu zlepiają się, śnieg nie jest już taki puszysty, powietrza 

w nim nie zostaje zbyt wiele i zamiast srebrzystej bieli, 

widzimy barwę biało-szarą.   

    Rafał Kurczab II Ch

 

A CO O PŁATKACH ŚNIEGU POWIE POETA
 

Pisali o nich i nadal pisze wielu poetów. Jak według nich wyglądają?  Z czym im się kojarzą? Jak oni „zdefiniują” płatek śniegu? 

Oto kilka wierszy, które dadzą odpowiedź. 

 
„Płatki śniegu” 

Pada śnieg 

puszyste białe piórka 

Anielskie skrzydełka 

Pokrojone na kawałki 

 

Pada śnieg 

Fragmenty ludzkich uczuć 

ludzkich nadziei 

rozerwane na części 

 

Pada śnieg 

biały święty puch 

delikatny i ciepły 

sypki, srebrny, anielski włos 

Miłość i Wiara 

 

...który z nich pada dzisiaj? 

 

„Płatki śniegu" 

Delikatnie opada 

jeden po drugim. 

Subtelnie unoszące się w górze, 

kolejne jak białe aniołów, 

ogłaszają, ze skończyła się jesień. 

 

„Płatki śniegu” 

Miliony drobnych 

różyczek z lodu 

wbija się we mnie 

bez zapowiedzi 

bez uprzednich 

słów ani gestów 

po czym miejsce 

uderzenia łagodzi 

kroplą wody 

 

„Płatek śniegu” 

Był piękny, wielki. 

Nagle poczuł, że spada. 

Nie zdążył zawołać: "żegnajcie"!. 

Błyszczał w promieniach słońca 

prześwitującego przez chmury, 

wraz ze swoimi przyjaciółmi tańczył 

walca, 

wirował z nimi po niebie 

widział ziemię 

już jej dotykał 

spadał na piękny ciepły kwiat 

poczuł że topnieje 

zginął w objęciach 

ostatniej róży lata 

 

„Śnieżyca” 

Padają płatki śniegu, 

Padają w sen na ziemię... 

Komuź to do noclegu 

To puchu sypią brzemię? 

 

Padają płatki białe, 

Padają całe roje, 

Bezsilne i omdlałe 

Jak ciche myśli moje. 

 

Wiatr chwyta je i żenię, 

I w oddal z nimi płynie 

Po pustej nieskończenie 

Zimowych pól równinie. 

 

Czyli je niesie w biegu 

W dal, kędy szczęście drzemie? 

Padają płatki śniegu, 

Padają w sen na ziemię... 

 

Płatki śniegu cicho uderzają o szybę 

Ciągle próbując przebić się przez nią 

Lecz ich starania są z góry skazane 

Na niepowodzenie 

 

Te płatki są jak uczucia 

Które próbują się dostać do naszego 

serca 

Pukają, cierpliwie czekając 

Lecz nikt nie chce ich wpuścić 

 

W końcu więc odchodzą 

Zapomniane, niezauważone 

Jak te drobiny śniegu 

Krople deszczu odchodzące w 

zapomnienie 

 

Zatrzymaj się więc i zaproś 

Uczucie miłości do twojego serca 

Spraw, żeby choć jeden płatek śniegu 

Przedostał się przez szybę... 

 

"Łza" 

płatki śniegu 

szybują z wiatrem 

osiadają na 

naszych duszach 

duszach rozgrzanych 

płonących 

      a z oczu płyna łzy 

nic nie mów 

      to tylko roztopiony 

      śnieżnobiały 

      pyłek 

 

„Nad Latarnią” 

Nad latarnią  

płatki śniegu -  

białe baletnice  

Wiatr w gałęziach  

gra walca  

Unieść się  

zatracić w szczęściu  

nie zwlekać  

czar pryśnie  

osiądzie kroplą  

na policzku ... 



  

 

 

 

KULTURA NIEUCZCIWOŚCI 

 

Rocznie jest pisanych tysiące prac wieńczących kilka lat 

studiowania, niektórzy studenci idą na skróty, i nie tylko oni: 

oszustwa zdarzają się także naukowym sławom. To może 

oburzać, ale prawda jest taka, że żyjemy w kulturze 

plagiatu. 

Ściąganie i przepisywanie zaczyna się, bowiem już 

w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Najpierw to są 

przyjacielskie przysługi: daje się zeszyt koledze, aby 

przepisał zapomniane zadanie lub uzupełnił te, z którymi nie 

umiał sobie poradzić. Z biegiem lat ten proceder przeobraża 

się w rodzaj, handlu. Świadczy się przysługę za przysługę. 

W gimnazjach i szkołach średnich uczniowie odkrywają 

świat bryków - sprzedawanych oficjalnie w księgarniach 

zbiorów opracowań lektur, z gotowymi wypracowaniami. 

Po kilku latach obcowania z kulturą ściągania i 

plagiatowania, ułatwianie sobie pracy intelektualnej na różne 

sposoby wchodzi w krew. Nic więc dziwnego, że rynek 

szybko zareagował na społeczne potrzeby. W Internecie bez 

problemu można znaleźć kontakt z osobami, które piszą 

prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie za 

pieniądze. Niektórzy wręcz się z tego utrzymują. W tej 

grupie ludzi bywają już tak bezczelne osoby, że swoje oferty 

wywieszają na tablicach ogłoszeń w uczelniach. 

„Nie męcz się. Daruj sobie czarną robotę. Mogę za 

ciebie napisać pracę magisterską. Zadzwoń tylko pod nu-

mer:..." - Tego typu ogłoszenie przed kilku miesiącami 

wisiało w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. 

Rzecz w tym, że taki proceder trudno ścigać, bo 

kontakt poprzez telefon komórkowy bardzo łatwo zerwać i 

trudno jednoznacznie namierzyć taką osobę. Poza tym takich 

działań się prawie nie praktykuje. Rzecznik policji nie 

pamięta, aby kogoś ścigano za to, że schwytano go na 

pisaniu prac na zamówienie. Stąd być może interes, rozwija 

się dobrze. 

Są i tacy, co utrzymują się z pisania prac 

końcowych. Fachowcy potrafią je, przygotować w ciągu 

kilku tygodni. Potem student, który ją kupił, musi się tylko 

dobrze z nią zapoznać, aby podczas obrony pracy nie 

odkryto, że nie wie, o czym pisał. Są jednak i inne przykłady 

ułatwiania pracy studentom. W niektórych uczelniach – to 

taka tajemnica poliszynela - promotorzy przychodzą na 

seminaria z pracami napisanymi przez poprzednie roczniki 

studentów. (...) 

- Niekiedy prace inżynierskie okazują się na tyle 

twórcze i podejmujące rzadkie tematy, że kolejne prace 

mogą stanowić twórcze nawiązanie. Wtedy Czasem jednak 

te nawiązania mogą być zbyt daleko idące. Wtedy wręcz 

powstaje prawdopodobieństwo popełnienia plagiatu lub 

nawet kradzieży intelektualnej. Z tego względu na wielu 

uczelniach od pewnego czasu studenci muszą podpisywać, 

oświadczenia, czy zgadzają się na udostępnianie ich prac 

młodszym rocznikom. 

Bardzo długo o plagiatach i różnych oszustwach 

intelektualnych milczano. To czasem wiązało się z tym, że 

promotorzy nie chcieli studentom łamać życia. 

W ostatnich latach wątpliwości pojawia się, jednak 

coraz więcej. To zresztą nie tylko polska specyfika. Na 

świecie jest podobnie. Nic, więc dziwnego, że w USA, gdzie 

najwcześniej rozwinął się system elektronicznej wymiany 

informacji, najszybciej zdano sobie sprawę, że trzeba 

przeciwstawić się rozwijającemu się procederowi plagiatów. 

Tam też, więc powstał system elektronicznego wykrywania 

plagiatów, który uruchomiono wskutek połączenia 

technologii informatycznych i stosownych rozwiązań 

prawnych, wynikających z obowiązku sprawdzania pod tym 

względem prac dyplomowych. 

Komputerowy program jednak nie rozstrzyga, czy mamy do 

czynienia z plagiatem. On tylko wskazuje podobieństwa 

między tekstami. To ludzie dopiero muszą stwierdzić, czy w 

porównanych i wytypowanych tekstach zachodzi 

prawdopodobieństwo plagiatu. Serwis ma także ten feler, że 

bada tylko te teksty, które istnieją w zasobach internetowych 

w postaci elektronicznej. Nie bada natomiast tekstów 

zapisanych na papierze, a tych jest przecież wiele więcej. 

Zatem wielu plagiatorów może jeszcze długo spać spokojnie. 

 

Tekst powstał na podstawie artykułu z gazety:”Głos 

szczeciński” nr294. 

 

Autor: OK. 

 

TEORIA POLOWANIA NA LWY

METODY MATEMATYCZNE 

1. Geometrii inwersyjnej. W ustalonym punkcie sawanny 

ustawiamy klatkę, wchodzimy i zamykamy się w środku. 

Następnie przekształcamy przestrzeń Przez inwersję 

względem klatki, w rezultacie, czego lew znajduje się w 

środku, a my na zewnątrz. 

2. Bolzano-Weiestrassa. Rozcinamy sawannę prostą z 

północy na południe. Lew znajduje się w części 



  

wschodniej lub zachodniej. Załóżmy, że miejsce ma drugi 

przypadek. Cześć zachodnią tniemy prostą z zachodu na 

wschód. Lew jest w części południowej. Przypuśćmy, że 

lew jest w części południowej rozcinamy ją prostą idącą z 

południa na północ. Interując ten proces za do 

nieskończoności, przy każdym kroku przeciągamy solidną 

siatkę wzdłuż rozgraniczającej prostej. Powierzchnia 

uzyskiwanych kolejno pól dąży do zera, tak ze w końcu 

lew zostanie otoczony w klatce dowolnie małych 

rozmiarów.  

3. Topologiczna I. Zauważmy, że sawanna jest zbiorem 

zwartym, więc zawiera wszędzie gęsty zbiór punktów. 

Wybieramy ciąg zbieżny do miejsca, w którym przebywa 

lew. Następnie, posuwając się od punku do punktu nie 

zapominając o koniecznym wyposażeniu, skradamy się w 

stronę lwa. 

4. Topologiczna II. Przekształcamy sawannę w przestrzeń 

czterowymiarową. Można przeprowadzić taką ciągłą 

deformację tej przestrzeni, by po powrocie do przestrzeni 

trójwymiarowej lew okazał się zawiązany w węzeł. W 

takiej sytuacji lew jest bezsilny. 

5. Cauchy`ego. Rozpatrujemy lwa jak funkcje analityczną 

współrzędnych f(x) i policzymy całkę, 

1 ( )

2
c

f x

i x   

gdzie C jest krzywą ograniczającą pustynie, a γ punktem, w 

którym znajduje się klatka. Po obliczeniu f(γ) dostajemy lwa w 

klatce. 

 

 

METODY FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ 

6. Aktywacyjna. Bombardujemy sawannę wolnymi 

neutronami. Promieniotwórczość wnętrza lwa zainicjuje 

proces samorzutnego rozpadu. Wystarczy poczekać 

dostatecznie długo, by lew przestał stawiać jakikolwiek 

opór. 

7. Termodynamiczna. Przez pustynie przeciągamy 

półprzepuszczalną błonę, która przepuszcza wszystko z 

wyjątkiem lwa. 

 

METODY FIZYKI TEORETYCZNEJ 

8. Diraca. Zauważmy, że dzikie lwy na sawannie są 

wielkościami nieobserwowalnymi. Stąd wniosek, że 

wszystkie obserwowalne lwy na sawannie są oswojone. 

Złapanie oswojonego lwa pozostawiamy czytelnikowi w 

charakterze ćwiczenia. 

9. Schrödingera. Istnieje dodatnie różne od zera 

prawdopodobieństwo, że lew sam znajdzie się w klatce. 

Pozostaje tylko spokojnie siedzieć i czekać. 

10. Fizyka jądrowej, Umieśćmy w klatce oswojonego lwa i 

poddajmy go przekształceniu operatorem Majoramy. Jeśli 

chcieliśmy złapać lwa, a złapaliśmy lwicę, stosujemy 

operator Haisenberga, zamieniający spiny. 

 

METODA INFORMATYCZNA 

11. Naciśnij Ctrl+Alt+Del.Jeśli nie pomaga, naciśnij 

jeszcze raz. 

 

ZASADY GRY W BASEBALL 
 

Pełny tekst przepisów gry w baseball 

BOISKO DO GRY  

 Boisko do gry ma kształt ćwiartki koła o nieco 

spłaszczonym łuku. Dzieli się na pole wewnętrzne i zapole. 

Wewnętrzne pole gry stanowi wpisany w głównym 

narożniku boiska kwadrat. Jego narożniki, oznaczone 

specjalnymi poduszkami (najczęściej wykonanymi z gąbki), 

wyznaczają istotne punkty boiska. Główny narożnik u 

zbiegu linii bocznych boiska nosi nazwę "mety domowej" 

(home base), a następne licząc w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara to mety: pierwsza, druga i trzecia. 

Linie łączące bazy (równolegle do boków kwadratu) są 

liniami metowymi. Mniej więcej w środku kwadratu 

znajduje się meta miotacza. Bezpośrednio do pola 

wewnętrznego przylega za pole ograniczone przedłużonymi 

liniami bocznymi i na luku linia Home-Run. Wszystkie mety 

znajdują się na jednym poziomie, jedynie stanowisko 

miotacza znajduje się na wzniesieniu kilkanaście 

centymetrów powyżej poziomu boiska.  

PAŁKA  

Może być drewniana lub metalowa. ma kształt walca 

szerszego z jednego końca o maksymalnej średnicy 6,8 cm i 

maksymalnej długości 106 cm Prawdziwa baseballowa pałka 

służy jedynie do odbijania niżej opisanej piłki (a nie głowy). 

PIŁKA  

Jest to kula o obwodzie ok. 23 cm i wadze 140 - 150 gramów 

Jej środek wykonany z korka lub gumy pokryty jest wieloma 

warstwami specjalnej różnokolorowej przędzy Całość 

pokryta jest zaszytymi za pomocą 216 szwów dwoma 

kawałkami białej skory bawolej. 

ZAWODNICY  

W grze po przeciwnych stronach biorą udział dwa zespoły w 

dziewięcioosobowych składach W zależności od tego czy 

dana drużyna jest strona atakująca czy broniąca, jej 

zawodnicy grają w dwóch różnych ustawieniach. Zawodnicy 

drużyny broniącej występują na następujących pozycjach: 

gracze polowi - łapacz (na bazie domowej), miotacz (na 

bazie miotacza), pierwszobazowy, drugobazowy, 

trzeciobazowy, łącznik; gracze zapolowi - prawozapolowy, 

środkowozapolowy oraz lewozapolowy. W drużynie 

atakującej na początku gra pałkarz oraz biegacze. 

Maksymalnie na boisku może być czterech graczy drużyny 

atakującej  

 

Pałkarz  

Każdy gracz drużyny atakującej zobowiązany jest stać się 

pałkarzem Pałkarz zajmuje stanowisko w pobliżu mety 

domowej. Po wykonaniu prawidłowego odbicia pałkarz staje 

http://free.polbox.pl/p/piok/przepisy.zip


  

się biegaczem. Pałkarz zostaje wyeliminowany 

(wyautowany) z gry po trzech nieudanych próbach dobrze 

narzuconej piłki lub, gdy odbita przez niego piłka będzie 

wyłapana przez któregokolwiek z obrońców bezpośrednio z 

powietrza. Zawodnicy drużyny atakującej zajmują 

stanowisko pałkarza zgodnie z ustalona wcześniej i 

obowiązująca cały mecz kolejnością  

Biegacz  

Biegaczem jest zawodnik, który po odbiciu piłki i 

odrzuceniu pałki rozpoczyna bieg do pierwszej mety. Gdy 

piłka jest w grze biegacz może zdobywać kolejne mety aż do 

zamknięcia pełnego obiegu pola wewnętrznego, za co jego 

drużyna otrzymuje punkt. W pewnych okolicznościach 

biegacz może otrzymać metę "za darmo". Biegacz może być 

wyeliminowany z gry. Obrońcy nie mogą go jednak 

wyautować w sytuacji, gdy dowolna częścią ciała dotyka 

poduszki mety. Biegacz miedzy metami musi poruszać się w 

specjalnym wyznaczonym do tego korytarzyku o szerokości 

ok. 90 cm z każdej strony linii łączącej mety.  

Miotacz  

Zawodnik obrony, który wykonuje narzuty w kierunku mety 

domowej i swojego partnera z drużyny - łapacza Miotacz 

zajmuje stanowisko przy mecie miotacza, której musi 

dotykać przynajmniej jedna stopa. Stojąc przodem do mety 

domowej musi wykonać narzut w jej kierunku, gdy stoi 

natomiast do niej bokiem może wykonać również rzut w 

kierunku mety pierwszej lub trzeciej. Nieprawidłowe 

wykonanie przez miotacza narzutu karane jest przyznanie 

wszystkim biegaczom kolejnej mety "za darmo". 

Miotaczowi przed każda zmianą przysługuje prawo do 

wykonania kilku próbnych narzutów (maksymalnie 8).  

Łapacz  

Zawodnik obrony zajmujący pozycje w głównym narożniku 

boiska (przy mecie domowej) wyłapujący narzucane przez 

miotacza piłki  

PRZEBIEG GRY 

Mecz składa się z 9 części zwanych zmianami i nie jest 

ograniczony czasem. W każdej zmianie drużyny na przemian 

są w formacji ataku i obrony. Punkty zdobywać można 

jedynie grając w ataku. Mecz rozpoczyna miotacz - 

zawodnik obrony, narzucając piłkę do łapacza, swojego 

partnera z obrony. W bezpośrednim sąsiedztwie łapacza 

zajmuje pozycje pałkarz - zawodnik drużyny atakującej Jego 

zadaniem jest odbić narzucana przez miotacza piłkę, co daje 

mu prawo do podjęcia próby obiegnięcia wewnętrznego pola 

gry. Za wykonanie przez niego pełnego obiegu jego drużyna 

otrzymuje punkt. W osiągnięciu tego celu napastnikom 

przeszkadzają zawodnicy obrony, którzy dążą do 

wyeliminowania z gry - wyautowania - atakujących 

zawodników. Autować można na cztery podstawowe 

sposoby:  

Aut na strajki  

Wyeliminowanie z gry pałkarza po trzeciej nieudanej próbie 

odbicia przez niego dobrze narzuconej piłki Miotacz ma 

prawo do trzech niecelnych narzutów, czwarty spowoduje 

przyznanie pałkarzowi pierwszej mety "za darmo".  

Aut na pierwszej mecie  

Po odbiciu piłki pałkarz staje się biegaczem i próbuje dobiec 

do pierwszej mety zanim dotrze tam podana do obrońcy 

pierwszometowego piłka. Jeżeli piłka znajdzie się w 

posiadaniu obrońcy wcześniej niż biegacz dotknie pierwszej 

mety - biegacz zostaje wyautowany.  

Aut z powietrza  

Pałkarz jest wyautowany, gdy odbita przez niego piłkę złapie 

którykolwiek z obrońców nie dopuszczając do jej upadku na 

ziemie.  

Aut miedzy metami  

Zawodnik formacji ataku jest bezpieczny ( nie można go 

wyautować ) jedynie wtedy , gdy dowolna częścią ciała 

dotyka on poduszki mety. Gdy opuszcza metę podejmując 

próbę zdobycia kolejnej, będący w posiadaniu piłki obrońca 

dotykając go, eliminuje z gry. 

Atakujący zawodnik po zdobyciu mety może poprzestać na 

tym lub podjąć na własne ryzyko próbę zdobycia kolejnej 

mety. Jeżeli drużyna obrońców wyautuje z gry trzech 

napastników sama uzyskuje prawo do gry w ataku, a tym 

samym zdobywania punktów, nastąpi, bowiem wtedy 

zamiana ról. Dotychczasowi obrońcy będą atakować, a 

bronić się będzie drużyna, która po trzech autach utrąciła 

prawo do gry w ataku. Mecz kończy się po dziewięciu 

zmianach, pod warunkiem jednak, ze nie uzyskano remisu. 

Jeśli wystąpi taki przypadek mecz zostaje wydłużony o jedną 

lub więcej zmian aż do uzyskania przez jedną z drużyn 

przewagi. 
Triki baseball-owe 
 

 
 

Szybka piłka: Trzymać piłkę końcami 

palców, w sposób, jaki 

zademonstrowano na rysunku. 

Następnie wykonać rzut z nad głowy, 

z dużym zamachem. Piłka powinna 

dostać rotacji wstecznej, czyli będzie 

miała tendencje do wznoszenia. Zazwyczaj w ten sposób 

rzucają zawodnicy zza pola, gdyż zwiększa to zasięg.  

 

Curveball: Należy umieścić piłkę 

miedzy kciukiem a palcem 

wskazującym oraz przekręcić 

nadgarstek w lewo(patrz rysunek). W 

momencie rzutu przekręcić 

nadgarstek w prawo. Piłka lekko 

opadająca i skręcająca 

 w lewo. 

 

Screwball: Należy umieścić piłkę 

miedzy kciukiem a palcem 

wskazującym, oraz przekręcić 

nadgarstek w prawo (patrz rysunek). 

Podczas rzutu wykonać ruch 

nadgarstka w lewo. Piłka lekko 



  

opadająca I skręcająca w prawo.  

 

 

 

Slider: Umieścić piłkę miedzy palcem 

wskazującym a kciukiem, nadgarstek 

przekręcamy o 90 stopni(patrz 

rysunek). Piłka powinna zakręcić 

trochę dół i w lewo. 

Sposób ten nie powinni stosować 

zawodnicy zbyt często przed ukończeniem 18 roku życia 

(niektórzy zawodnicy twierdza że nawet przed 21) ze 

względu na częste kontuzje łokcia i przedramienia.  

 

Dodatkowe informacje: 

 

Jedna ważna różnica pomiędzy piłką szybka, piłką 

zakręcającą, piłką ślizgającą się a piłką, która obraca się 

wzdłuż jakiegoś gwintu? Jest tylko kierunek, w którym piłka 

się obraca. Innymi ważnymi czynnikami są szybkość oraz 

stopień obracania. Ogólnie rzecz biorąc piłka rzucona z 

obrotem będzie zakręcać w tym samym kierunku, co przód 

piłki. Jeśli piłka zakręca z góry do środka będzie 

ona,,nurkować” w boisko(,,piach bejsbolowy”). Jeśli zakręca 

z lewej do prawej przeleci nad boiskiem w okolicach 3ciej 

 bazy. Im większy jest współczynnik obrotu tym więcej razy 

piłka zakręci nad torem. Jeżeli wiatr pada na przód piłki to 

prawdopodobnie spadnie ona trochę wyżej niż to było 

zamierzone. Newton odkrył 300 lat temu ze dla każdej akcji 

jest równa reakcja. Wiec, jeśli obracająca się piłka wypycha 

powietrze w dół to powietrze wypycha ja do góry w 

odpowiedzi. Piłka rzucona ze wstecznym obrotem zostanie 

wiec podniesiona do góry. W najlepszej lidze piłka 

obracająca się może wirować (obrócić  się) o171 cali od linii, 

w której została rzucona. Nad boiskiem odchylenie od linii 

rzutu zwiększa się wraz z dystansem. Wychodzi wiec na to 

ze piłki obracające się obracają się najwięcej w ostatniej 

ćwiartce lotu. Biorąc pod uwagę ze mniej czasu zabiera piłce 

ta podroż (15 metrów)  niż trzaśniecie biczem, pałkarze 

musza rozpocząć rozmach zanim piłka pokaże jak bardzo się 

obraca! ( Piłki obracające się są bardzo ciężkie do 

odbicia).  Rzucona piłka zakręcona zaczyna zakręcać 

dopiero 15 stóp przed zawodnikiem ją odbijającym – to 

około 1/6 sekundy przed uderzeniem, a wzięcie zamachu i 

uderzenie zajmuje 1/5 sekundy. 

      

 Tomasz Nytko TM II rok

 
 

Z Mojej Półki 
Autor: Robina Cooka 

Tytuł: Uprowadzenie 

 

Dorobek powieściowy Robina Cooka stanowi bardzo obszerną i imponującą literacką półeczkę. Bynajmniej to 

jeden z powodów, dla których sięgnąłam po „Uprowadzenie”. Na pozór spoglądając na okładkę spodziewałam się 

zupełnie czegoś innego; ufoludków ze skośnymi oczami, latających talerzy, eksperymentów genetycznych itd. A tu 

przysłowiowy „zonk”! Kotek okazał się jednak bardzo „przyjemny”, wręcz zadziwiający. „Uprowadzenie” 

znakomicie łączy elementy fantastyczne z naukowymi faktami, którymi autor posługuję się do stworzenia 

powieściowego świata i potwierdzenia jego prawdziwości w oczach czytelnika. Fakty naukowe są tak powiązane z 

fantastyką, iż istnienie każdego szczegółu w powieści, nawet najbardziej dla nas nierealnego wydaje się być 

niezaprzeczalne. Czy to możliwe?  Grupka geologów zajmujących się wierceniami dna oceanu natrafia na coś, o 

czym nikt nigdy nie śnił. Wielkie odkrycie staje się źródłem wielkiej wiedzy, szczęścia, ale i przyczyną tragedii z nieodwracalnymi 

skutkami dla bohaterów. Aż kusi, aby wspomnieć coś więcej, lecz pogwałcenia żelaznej zasady w recenzji: „recenzja to nie streszczenie”. 

Książka bardzo wciąga, czyta się ją jednym tchem, co będzie dalej, co dalej...??? . Zwroty akcji są nieprzewidywalne uwieńczone 

fenomenalnym zakończeniem. Ponad 350 stron z pewnością was nie znudzi. Dobrze stworzona fabuła, nastrój grozy i niekończące się 

niespodzianki przykują uwagę każdego z was.  Zapraszam do lektury.   

Czytałeś lub czytałaś jakąś ciekawą książkę i chcesz się z nami tym podzielić - napisz do Nas na adres e-mailowy: 

dlugosz@autograf.pl 

 

Małe zadanko... 

 

Matka jest o 21 lat starsza od swojego dziecka. Za 6 lat dziecko będzie 5 

razy młodsze od matki. Pytanie gdzie jest ojciec? 

Wskazówka: ta zadanie nie jest tak trudne, na jakie wygląda. Ułóż i rozwiąż 

układ równań z dwiema niewiadomymi i przeanalizuj rozwiązanie pod 

kątem tego, gdzie teraz może się znajdować ojciec.  

Ciekawe, co? Jednak żeby było śmiesznie rozwiązanie tego zadania jest jak 



  

najbardziej realne! Zapraszam do rozwiązywania! (rozwiązanie podane na końcu humoru) 

 

Dlaczego mężczyźni wolą blondynki? 

Na to pytanie – odpowiedz jest prosta. Jak wiadomo, jasne włosy i niebieskie oczy są 

produktem recesywnych(?) genów, a zatem mężczyzna, który wybiera sobie jako 

partnerkę niebieskooką blondynkę, może być pewien, że w ich potomstwie będą 

dominować jego własne geny.  

Gdybyśmy przed baranem postawili wiadra: z wodą i z alkoholem, to czego się 

napije baran? - pyta prelegent usiłujący różnymi przykładami przekonać słuchaczy, 

że picie alkoholu jest szkodliwe. 

- Wody! - odkrzykują słuchacze. 

- Tak! A dlaczego?! 

- Bo baran!  

Jakie są różnice pomiędzy studentem, żołnierzem i filozofem, jeśli chodzi o seks? 

-student - ma czym, ma z kim, nie ma gdzie... 

-żołnierz - ma czym, ma gdzie, nie ma z kim... 

-filozof - ma czym, ma gdzie, ma z kim, tylko po co?  

Student poszedł zdawać egzamin, ale niewiele umiał. W końcu zniecierpliwiony profesor 

zadał pytanie: 

- Ile żarówek jest w tym pokoju? 

- 10 - odpowiedział po chwili zdezorientowany student. 

- Niestety, 11 - powiedział profesor wyciągając żarówkę z kieszeni i wpisał do indeksu 

bańkę. 

Student poszedł zdawać drugi raz. Gdy padło pytanie o żarówki, po chwili zastanowienia 

odpowiedział: 

- 11. 

Na co profesor: 

- Ja nie mam w kieszeni żarówki. 

- Ale ja mam, panie profesorze... 

Rozwiązanie wcześniejszego zadanka 
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Chętnych do współpracy z nami prosimy o kontakt na adres e-mailowy : dlugosz@autograf.pl lub 

kontaktować się z Agnieszką Karpiel z III roku chemii stosowanej. Czekamy również na propozycje 

dotyczące gazetki. 
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