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„Jeśli ktoś czeka aż będzie 
gotów- to będzie czekał przez 
całe życie”- John Flanagan

Wielkim krokiem nadchodzi 
czas wakacji- dużo rzeczy jest 
już za nami, a jeszcze więcej 
dopiero może się zdarzyć. Po 
roku spędzonym w 
„Wyspianie”, udowodniłam 
sobie i innym, że wiele jest 
możliwe, jeśli tylko człowiek 
w siebie wierzy i ma przy sobie 
odpowiednich ludzi, którzy 
zawsze pomogą . Jednak w 
niektórych aspektach życia 
ciągle jeszcze nie osiągnęłam 
swojego celu, ale nie 
zamierzam się  poddawać. 

Uważam, że lepiej jest 
żałować, iż się coś zrobiło niż 
żałować, że nie podjęło się 
żadnych starań 
aby osiągnąć sukces. 
I chociaż nie raz w naszym 
życiu pojawią się przeszkody 
to pamiętajmy, że są one tylko 
po to aby je pokonać 
i aby mieć świadomość, 
że jesteśmy na tyle silni 
by poradzić sobie z każdą 
trudnością. Nie rezygnujmy z 
czegoś lub kogoś, tylko 
dlatego, że przez chwilę coś 
nam nie wychodzi. Czasami 
musi być źle, aby potem mogło 
być dobrze.

Prawdziwego uczucia nigdy się 
nie zabije, ono zawsze wyjdzie 
na wierzch. 

Tak samo nie zabije 
się swoich marzeń, 
jeśli o czymś marzymy
róbmy wszystko 
aby nasze marzenia 
przerodziły się 
w rzeczywistość.  
Nigdy nie będzie 
odpowiedniego momentu, 
aby coś zmienić, 
więc dlatego trzeba 
zacząć od zaraz!

A więc realizujmy swoje 
marzenia, osiągajmy 
sukcesy i cieszmy się 
życiem. Wszystkim 
czytelnikom życzę udanych 
wakacji- bawcie się i 
szalejcie 
(tylko z głową).

Pozdrawiam Niewiadoma
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Z ŻYCIA SZKOŁY

100 LAT TRADYCJI

W  dniach  21-22
kwietnia  br.  społeczność  II
Liceum  Ogólnokształcące  
im.  Stanisława  Wyspiańskiego
w  Będzinie  wraz
z  absolwentami  i  gośćmi
świętowała  jubileusz  100-lecia
istnienia.     
Z  pewnością  nie  będzie
przesadą twierdzenie, że szkoła
była  i  jest  jedną  z  najbardziej
rozpoznawalnych ikon Będzina.
Można  powiedzieć,  że  jest
„figurą  długiego  trwania”,  
bo  istnieje  od  stu  lat.  I  choć  
w starciu z historią wychodziła
często  poturbowana,  to  nadal
jest,  czasami  wbrew
wszystkiemu.  Gdyby  mury
mogły  mówić,  to  zapewne
opowiedziałyby  niejedną
historię. Wątki, ludzie i ich losy
tworzą  tkaninę,  do  której  my
mamy  okazję  i  szczęście
dołączyć  swoją  nić.  
A  więc  tkamy  nasz  gobelin  
z  historią  w  tle.  

A  dokonywane  odkrycia
nieustannie nas zadziwiają.

Początek  szkoły
związany jest z 1917 rokiem
kiedy  z  inicjatywy  grupy
idealistów założono
żydowskie gimnazjum
„Jawne”.  Miało  ono  swoją
siedzibę  w  kamienicy
Żmigroda przy  ul.  Kołłątaja
45. Na stanowisko dyrektora
gimnazjum  powołano  dra
filologii,  Noacha   Brauna,
biegłego  w  12  językach.
W latach 1923-28 placówką
kierował  dr  Fajwel
Wiederman  –  nauczyciel
łaciny.  Były  uczeń
gimnazjum,  Motek  Hampel,
tak  wspomina  okoliczności
powstania żydowskiej szkoły
średniej  w  Będzinie:
"...w tych dziwnych czasach,
kiedy  ludzie  głodowali,
brakowało  ubrań,  a  dobrej
jakości  buty  były  luksusem
oraz kiedy różne choroby nie
omijały  żadnego  domu,
znaleźli się „ludzie książki"
i  "ludzie  świata"  chętni  do
wsparcia  młodego
żydowskiego  pokolenia
z  myślą  o  jego  duchowym
rozwoju
i przyszłości”.

 W pierwszych latach
funkcjonowania  placówka
znajdowała  się  w  trudnej
sytuacji  finansowej.  Bogate,
zasymilowane  rodziny
żydowskie  nieświadome
istnienia  gimnazjum  nadal
posyłały  swoje  dzieci  do
szkół  nieżydowskich,  
ale  posiadających  prawa

publiczne.  Niewielka  liczba
uczniów  szkoły  przekładała
się oczywiście na jej dochody.
W  tej  sytuacji Rada
Nadzorcza szkoły
postanowiła uchronić
placówkę przed
nieuchronnym  zamknięciem  
i  opodatkowała  się
przeznaczając  pieniądze  na
cele  szkolne.  Szkoła w 1928
r. otrzymała  uprawnienia
koedukacyjne;  dzięki  temu
powoli  wzrastała  liczba
uczniów. W tym samym roku
opiekę  nad szkołą
powierzono Szymonowi
Fürstenbergowi, znanemu
filantropowi. Fürstenberg
obiecał  zbudować  nowy
gmach. Tak też się stało i rok
szkolny  1929/  1930
rozpoczynano  w  nowym
budynku.   Nazwa  szkoły
"Jawne"  w  podzięce  swemu
fundatorowi została oficjalnie
zmieniona  na  Koedukacyjne
Gimnazjum  im.
Szymonostwa Fürstenbergów.
Otworzono  nie  tylko  szkołę,
ale  przede wszystkim
nowoczesny zakład
wychowawczo-oświatowy
odpowiadający światowym
tendencjom  pedagogicznym.
Oprócz  przestronnych  sal
klasowych urządzono
laboratoria, salę
gimnastyczną, boiska, ogród  
i łaźnię. Budynek był jednym
z  najpiękniejszych
żydowskich  zakładów
nauczania w Polsce. 

Przełożyło  się  to
oczywiście  na  frekwencję,
która wzrosła niemal
trzykrotnie i szybko
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przekroczyła liczbę 500
uczniów. Pochodzili  oni  nie
tylko  z  Będzina,  ale  z  terenu
całego Zagłębia,  Górnego
Śląska oraz dalszych
miejscowości.
Wyposażenie  gabinetów
w najnowocześniejsze
przyrządy pozwalało  na
stosowanie  nowoczesnych
metod  nauczania.
O  pedagogiczno-naukowym
poziomie szkoły świadczy fakt,
że w maju  1935 r.  państwowe
władze  szkolnictwa  przyznały
jej  prawa  gimnazjum
państwowego, czyli  szkoły
kategorii  „A”.  Był  to  jedyny
„ośrodek  nauki”
w  województwie  kieleckim,
posiadający  te  najwyższe
uprawnienia.  Dyrektorem
szkoły został dr Dawid Einhorn
‒  znany  pedagog,  autor  wielu
prac  naukowych, któremu
szkoła niewątpliwie zawdzięcza
wzrost  poziomu nauczania.
Jędrzejewiczowską reforma
szkolnictwa  zmusiła  szkołę  do
przekształceń.  Powstała  więc
sześcioklasowa  szkoła
podstawowa,  gimnazjum  
i  liceum.  Władze przyznały
placówce prawo utworzenia aż
trzech  typów  dwuletnich
liceów:  humanistycznego,
przyrodniczego     
i  fizyczno-matematycznego.  
W  roku  szkolnym  1937/38
otwarto liceum humanistyczne  
i  przyrodnicze  kategorii  „A”.
Plany w stosunku do placówki
zostały  przerwane  przez  II
wojnę światową.

Kolejny  rozdział  w  dziejach
szkoły otwarł się w roku 1945.
Wówczas  w  budynku
przedwojennego  Gimnazjum  i

Liceum  imienia
Szymonostwa
Fürstenbergów otwarto
Państwowe Gimnazjum
Żeńskie.  Dyrektorką  szkoły
została  Maria Jarosowa.
Gimnazjum było
przeznaczone
dla  uczennic  niezamożnych,
które z powodu złej sytuacji
finansowej  rodziców  nie
mogły  uczęszczać  do  szkół
prywatnych.  Zapisy
do nowej szkoły ogłoszono 1
maja  1945  roku,  a  naukę
rozpoczęto  4  maja.  W
pierwszym dniu  zgłosiło  się
120  osób,  do  końca  roku
liczba uczennic sięgnęła 400.
W  budynku  obecnie
zajmowanym  przez  II
Liceum  Ogólnokształcące
przeznaczono
na  potrzeby  szkoły
początkowo  dwie  sale.
Pozostałe  pomieszczenia
gmachu  zajmował  Sąd
Grodzki, Urząd Hipoteczny  
i  Związek  Rzemieślników.
Początkowo lekcje odbywały
się  na  trzy zmiany.
Korzystano także  z  dwu sal
w  pobliskim  Domu
Katolickim.  Gdy  pogoda  na
to  pozwalała,  lekcje
odbywały się także
w ogródku szkolnym. W tym
okresie  najważniejszym
zadaniem było  uzyskanie
więcej  sal  na  potrzeby
szkoły.  Proces  ten

postępował  stopniowo.  W
szkole
z  biegiem  czasu  otwarto
stołówkę  oraz  bibliotekę,  
w  dużej  mierze  dzięki
pomocy  rodziców  uczennic.
Uczennice angażowały się 

w  prace  społeczne  
nad  uporządkowaniem
terenów,  które  uległy
zniszczeniu  w  czasie  wojny,
organizowały  zbiórki
pieniędzy  na  odbudowę
zamku  będzińskiego,  akcje
charytatywne  na  rzecz  osób
wymagających  pomocy,
domów  dziecka  i  domów
opieki społecznej.

Rok  1945/1946  był  bardzo
owocnym rokiem szkolnym  
i jednocześnie zaskakującym.
Na  miejsce  dyrektor
Jarosowej  przybył  nowy
dyrektor  –  Bronisław  Rola.
Zmiany nie ominęły też grona
pedagogicznego. Rok szkolny
1947/1948  rozpoczął  się
dopiero  18  września,
co  spowodowane  było
remontem  szkoły.  Placówka
uzyskała  nową  nazwę  –
Szkoła  Ogólnokształcąca
Żeńska  Stopnia  Licealnego.
W następnym roku szkolnym
dokonano  reorganizacji  klas:
III klasy to IX, I to X, a II  
do  XI,  przybyły  dwie  klasy:
VIII  i  IX.  W  sumie  
w  czternastu  klasach  uczyło
się  400  uczennic.  Istotnym
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wydarzeniem  była,  pierwsza  
od  1945  roku,  matura.  Mury
szkolne opuściło 35 osób: 14 

z klasy humanistycznej i 21 

z  przyrodniczej.  Od  początku
istnienia placówki  bardzo
aktywnie działał  w  szkole
Szkolny Klub  Sportowy.
Tradycją były  też  wyjazdy
na  obozy  zimowe,  na  których
uczono jazdy na nartach. Przez
kilka  lat  obozy  te  były
organizowane  w  Wiśle,  potem
w Ustroniu.

Pod  koniec  lat  czterdziestych
szkoła,  podobnie  jak  inne,
została  włączona  w  proces
przemian  ustrojowych
w  Polsce.  Coraz  częściej
organizowano uroczystości 

z  okazji  kolejnych  rocznic
rewolucji  październikowej,
Święta  Pracy,  świąt
państwowych.  Uczniowie  brali
udział
w  czynach  społecznych,  na
terenie  szkoły  działały  liczne
organizacje młodzieżowe.

W 1954 roku nastąpiła kolejna
zmiana  nazwy  szkoły  na  II
Liceum  Ogólnokształcące
im. Hanki Sawickiej. 

Przełom polityczny  w  roku
1989  postawił  przed  szkołą
problem zmiany  patrona.
Na  początku  lat
dziewięćdziesiątych
zdecydowano  o  rezygnacji  
z  imienia  Hanki  Sawickiej.

30 marca 1994 roku decyzją
Kuratora  Oświaty  szkole
nadano  imię  Stanisława
Wyspiańskiego.  Wybór
patrona  nastąpił  w  drodze
ogólnokszkolnego
referendum.  Oficjalna
uroczystość  nadania  imienia
odbyła się 26 listopada 1994
roku.  Poświęcono  sztandar
szkoły  ufundowany
z darowizn firm i  zakładów
pracy.  Zaproszeni  goście
mieli  okazję  obejrzeć  
na  deskach  Teatru  Dzieci
Zagłębia  sztukę  „Wesele”
wystawioną  przez  uczniów
liceum. Odsłonięto 

też  tablicę  poświęconą
patronowi.  Lata
dziewięćdziesiąte to również
okres  rozwoju  szkoły.
Regularnie  odbywają  się  
w szkole wizyty młodzieży  
z  Izraela.  Charakterystyczną
cechą szkoły  są wystawiane
kilka  razy do  roku
przedstawienia na  scenie
Teatru  Dzieci  Zagłębia.
Szkoła  uczestniczy  i  osiąga
sukcesy  w programach
edukacyjnych,  konkursach  
i  olimpiadach,  organizuje
spotkania  z politykami,
ludźmi nauki i kultury.

Małgorzata Hat
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OKO  W  OKO Z
OSOBOWOŚCIĄ

Historia przy kawie.

Ostatnimi czasy miałam okazję
porozmawiać z panem Adamem
Szydłowskim, działaczem
społecznym, niezwykle
zaangażowanym
w  upowszechnianie  i  ochronę
kultury,  właścicielem
i  pomysłodawcą  Cafe
Jerozolima.  A jest to naprawdę
wyjątkowe  miejsce,  uroku
dodaje  mu  wystrój.  Zdjęcia,
pamiątki  rodzinne  to  tylko
część  wielkiej  kolekcji
zbieranej przez 30 lat. Z pozoru
więc zwykła kawiarenka, niesie
ze  sobą  spory  bagaż
doświadczeń,  wspomnień  
i  historii.  By  je zobaczyć
potrzeba  tylko  odrobiny
wyobraźni.
Z  panem  Adamem
Szydłowskim  rozmawia
Martyna Dzrąszcz:

Dlaczego  stworzył  Pan  Cafe
Jerozolima?
Adam  Szydłowski: Cafe
Jerozolima  powstało  w  mojej
głowie  już  parę  lat  temu.  
A  dlaczego  stworzyłem?
Dlatego,  że  chciałem stworzyć
po raz  pierwszy żywy pomnik
dla  Żydów  Będzina  a  nie
kolejne  miejsce  pamięci,
kolejne  miejsce  płaczu.
Miejsce, gdzie nie tylko będzie
się  mówiło  na  temat
Holokaustu,  ale  także  miejsce,
gdzie wszyscy będziemy mogli
pośmiać  się,  napić  się  kawy,
zjeść ciastko. Ale w atmosferze
Będzina  czyli  Będzina  do1939
roku. Gdzie dwie społeczności  

i  żydowska  i  polska  żyły
obok siebie a nawet czasami
razem. 
Czyli  stworzył  pan  taki
wehikuł czasu ?
A.S.  Jest to swoisty wehikuł
czasu,  który  ma  stworzyć
atmosferę  domu,  a  przy
okazji  dać  osobom,  które
odwiedzają to miejsce,  duża
dawkę historii.
Czy  uważa  Pan,  że  dzięki
Cafe  Jerozolima  osoby
młodsze  dowiedzą  się
więcej  na temat
żydowskich korzeni
Będzina?
A.S. Zainteresowanie u ludzi
młodych  ukazuje  się  przy
okazji  lekcji  języka
hebrajskiego,  które  są  tu
organizowane czy koncertów
albo  eventów,  które  się
dzieją  wokół  Dni  Kultury
Żydowskiej.
Kiedy takie Dni są?
A.S. Zawsze  w  drugim
tygodniu  września.  Jeśli
popatrzymy  na  przekrój
wiekowy  to  rzeczywiście
można  powiedzieć,
że  największą  grupę  osób
odwiedzających  stanowią
ludzie  w  średnim  wieku,
starsi i później osoby młode.
Ale  nie  można  powiedzieć,
że  młodych  osób  w  ogóle  
nie  ma.  Przychodzą  i  nie
tylko na koncerty, ale i przy
okazji  walentynek  albo
normalnie, żeby się spotkać.
Musze  powiedzieć,
że częściej przychodzą panie
niż  panowie.  Ale  może  
to  wynika  z  tego,  że
dziewczyny  lubią  sobie  też
trochę  poplotkować.  Przy
kawie i dobrej muzyce

Jakie  jest  pana  ulubione
miejsce  w  Będzinie
związane z Żydami?
A.S.  Hmm.  Trudne  Pytanie.
Trudne  pytanie,  bo  tych
miejsc  szczególnych  jest
bardzo wiele. Natomiast takie
najbardziej  bliskie  mnie,
które  odkryłem   to  Dom
Modlitwy  Mizrachi,
oprowadzam  tam  wycieczki,
opowiadam,  jak  odkryłem  
to  miejsce,  jak  ono  wiele
znaczyło,  kiedy  rozpoczęły
się  prace  renowacyjne.
Dzisiaj  Dom  Mizrachi  jest
częścią  Muzeum  Zagłębia.
To  jest  miejce,  w  którym,
jak  już  jestem  w  środku,
to  czuję  się  jak  u  siebie.
Znam każdy centymetr, każdy
kamyczek.  Drugie  ważne  
dla mnie miejsce ze względu
na jego magię to  oczywiście
cmentarz  na  Podzamczu.
Jedyny  zachowany  cmentarz
z  tego  okresu.  Odkrywam  
go raz za razem, kiedy siadam
pomiędzy  macewami  z  XIX
lub XX wieku.
My  mamy  Rutkę  Laskier
jako  taką  naszą  Anne
Frank. Co mógłby mi Pan o
niej powiedzieć?
A.S.  Trudno  powiedzieć  
w kilku zdaniach na temat jej
i  jej  pamiętnika.  Ona  się
wymknęła swoją historią i 22
tłumaczeniami  książki.
Wyprzedziła  i  Polskę  
i Europę. Jest znana na całym
świecie, także dzięki filmowi,
który  BBC,  zacna  telewizja
brytyjska,  nakręciła.  Co  ja
mogę  powiedzieć?  14-letnia
dziewczyna,  Polka  o
żydowskich korzeniach,
mieszkająca tutaj w Będzinie,
chodziła  do   Fürstenberga.
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Dziewczynka pisząca na teranie
getta  pamiętnik,  świadomie
podejmuje  decyzję,  niestety
ginie  w  krematorium  
w  Auschwitz.  Mamy  po  niej
spuściznę w postaci pamiętnika,
gdzie  pisze  o  problemie
dojrzewania  w  trudnych
warunkach  wojennych  ale  też
kreśli sceny okrucieństwa. 
Gdyby  Pan  mógł  wysłać
wiadomość  Żydom  z  czasów
holokaustu, jak by brzmiała ?
A.S. Gdybym  miał  taką
możliwość,  doradzałbym  żeby
kto  może  zapisywał  się  
na  roboty  do  Niemiec,  to  jest
taka  przewrotność  historii.
Rutka  w  swoich  pamiętnikach
pisze,  że  można  wiele
wycierpieć, wiele przeżyć byle
nie  jechać  na  roboty  
do  Niemiec.  A historia,  którą
my  poznaliśmy,  pokazała,  że,
gdy w 45 roku wojna dobiegła
końca,  to  największa  część
Żydów  która  przeżyła
holocaust,  to  właśnie  były
osoby,  które  wyjechały  na
roboty  do  Niemiec.  Więc
gdybym  miał  napisać
wiadomość,  to  napisałbym
,,Moi drodzy przyjaciele Żydzi,
nie  bójcie  się  robót.  
Jeśli  możecie  w  jakiś  sposób
zmniejszyć  tragedię  swojego
narodu  i  możecie  uniknąć
deportacji  i  likwidacji  to  ja
wam zalecam: jedźcie na roboty
do Niemiec.

7



NAUKA

Matematyka  sprawia
wrażenie  trudnej,  lecz  gdy
bardziej  się nią zainteresujemy
okaże  się  być  nie  tak
skomplikowaną  jakby  się  nam
wydało! 

Przykładem  mogą  być
równania  diofantyczne.  Sama
nazwa budzi  strach,  lecz  są  to
tylko  zwykłe  równania  
z  dwoma niewiadomymi,  czyli
łatwizna.   

Równaniem  diofantycznym
nazywamy  każde  równanie,
którego  rozwiązań  szukamy
w zbiorze liczb naturalnych (N)
lub  całkowitych(C).
Pamiętajmy,  że  każda  liczba
naturalna  jest  także  liczbą
całkowitą.

Nazwa  tego  typu  równań
pochodzi  od  greckiego
matematyka  Diofantosa,  który
żył  w III wieku  n.e.
w Aleksandrii. 

Z  najprostszymi  z nich
mieliście  już  okazję się
„zaprzyjaźnić”  w szkole
podstawowej.
Są to równania liniowe stopnia
pierwszego postaci:

a1x + a2y = b,

gdzie  a1,  a2,  bsą liczbami
całkowitymi  i  szukane
rozwiązania  (x,y)  także
są liczbami całkowitymi.

Zauważcie, że dla a1≠0 ia2=0
mamy  równanie  doskonale
nam znane:

a1x=b.

Takie równanie ma
rozwiązanie w  liczbach
całkowitych, gdy  liczba
b dzieli  się  bez reszty  przez
a1. W matematycznym języku
zapisujemy  ten  fakt
następująco:

Równanie  a1x=b ma
rozwiązanie  w zbiorze  liczb
całkowitych,  wtedy  i  tylko
wtedy
gdya1 dzieli bi wówczas

x=
b
a1

.

Dość  teorii,  przejdźmy  do
praktyki.  Rozważmy
równanie dobrze nam znane
z  klasy  1  szkoły
podstawowej:

6x=12, oczywiście 6 dzieli 12 oraz

x=
12
6

=2.

Gdy  a1,a2≠  0  dostajemy
równanie postaci:

a1x + a2y = b.

Kiedy  takie  równanie  ma
rozwiązanie?
Jeśli  zastosować
rozumowanie  powyżej,  to
można  przyjąć,  że takie
równanie  ma  rozwiązanie,
gdy a1 dzieli b i a2 dzieli b.

Zauważmy jednak,
że równanie:

4x + 6y = 10

ma rozwiązanie np.:  x= 10  
i  y = (−5), pomimo, iż 4 i 6
nie są dzielnikami 10.

Jaki  zatem  warunek  muszą
spełniać  współczynniki
takiego  równania,  aby  miało
ono rozwiązanie? Mówi nam
o  tym  następujące
twierdzenie:
Równanie diofantyczne

ax + by = c
ma rozwiązanie wtedy i tylko
wtedy, gdy  d dzieli  c, gdzie  
d =  NWD(a,  b)  (d jest
największym  wspólnym
dzielnikiem  liczb  a i  b).
Ponadto  jeśli  (xo,  yo)  jest
pewnym  rozwiązaniem  tego
równania,  to wszystkie  inne
rozwiązania mają postać:

{x=x0+
b
d
t ,t C

y= y0−
a
d
t , t C

Rozważmy równania: 

2x + 6y = 3, NWD(2, 6) = 2
i  2  nie  dzieli  3,  zatem
równanie nie ma rozwiązania
w zbiorze liczb całkowitych.

3x + 5y = 11, NWD(3, 5) = 1
i  1  dzieli  11,  czyli  równanie
ma  rozwiązanie.  Wiemy,  że
istnieją takie liczby całkowite
x,  y,  że
NWD(3, 5) = 3x + 5y = 1.

Korzystając  z  algorytmu
Euklidesa mamy:

1) 5=31+2 (dzielimy
z resztą liczbę 5 przez
3)

2) 3=21+1 (dzielimy
z resztą liczbę 3 przez
2)

3) 2=12+0  (dzielimy
z resztą liczbę 2 przez
1)
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Algorytm  wykonujemy  do
momentu  otrzymania  reszty
równej zero.

Z  równania  2)  wyznaczamy
liczbę  1.  Po  odwróceniu
algorytmu  Euklidesa  czyli  po
przeniesieniu  iloczynu  21  
i  liczby  3  na  prawą  stronę
równania otrzymujemy:

(*) 1=3 – 21

Z  równania  1)  wyznaczamy
liczbę 2,  podstawiamy do (*)  
i otrzymujemy (**):

2=5 – 31

(**) 1=3 – (5 – 31)1

(**) 1=3 – 5+3

(**) 1=6 – 5

Po przedstawieniu liczb 
6 i (– 5)w postaci 3x + 5y

otrzymujemy:

(**) 1=32+5(–1)

Mnożąc obustronnie równość 
(**) przez 11 otrzymujemy:

(***) 111=3211+5(–1)11

(***) 11=322+5(–11)

Otrzymaliśmy rozwiązanie
równania:   3x +  5y =  11,
zatem xo=22 i yo=–11

Ostatecznie: 

{ x=22+5t ,t ∈ C
y=−11−3 t , t∈ C

Gdzie  możemy  stosować
równania  diofantyczne?  Oto
przykład takiego problemu:

Ile biletów po 3zł i 5zł  można
kupić  za  149zł,  jeśli  należy
wydać wszystkie pieniądze?

Niech x będzie liczbą biletów 
po 3zł, a y liczbą biletów 

po 5zł. Wówczas treść 
naszego zadania możemy 
opisać równaniem:

3x + 5y = 149

Zauważmy,  że
NWD(5, 3) = 1 oraz 1 dzieli
149,  zatem równanie  to  ma
rozwiązanie.

Przejdźmy  do  wyznaczenia
xo i  yo,  korzystając  
z powyższego przykładu:

5=31+2

3=21+1

2=21+0

1 = 3 – 21

1= 3 – (5 –31)

1= 3 – 5+3

1=6–5

1=32 + 5(– 1)/149

149=3298+5(–149)

Zatem  rozwiązaniem
wyjściowego  równania  jest
para xo = 298 i yo = (−149)

Wszystkie  rozwiązania  są
więc postaci:

(****) { x=298+5 t
y=−149−3 t

W  tym  przypadku  musimy
odrzucić rozwiązania
ujemne,  bo  przecież  nie
możemy  kupić  ujemnej
liczby biletów!, czyli dobrać
takie  t,  aby  x,  y>  0.
Spełnione  muszą  być
jednocześnie  następujące
nierówności:

298+5t>0     i    – 149 – 3t>
0

5t> (–298) /:5– 3t> 149 /:(–
3)

t > (–59,6)t< (– 49,(6))

A zatem −59≤  t ≤−50
. W przedziale tym mieści się 
10 liczb całkowitych, a zatem
bilety można kupić na 10 
różnych sposobów. Poniższa 
tabela przedstawia 
rozwiązania, wystarczy 
podstawić za t wartości dane 
w tabeli do rozwiązania 
(****):

t x y

-59 3 28

-58 8 25

-57 13 22

-56 18 19

-55 23 16

-54 28 13

-53 33 10

-52 38 7

-51 43 4

-50 48 1

Widzicie jakie to proste!!! 

Na  koniec  zagadka.  Wiemy,
że  twórcą  omawianych
równań  był  Diofantos.
Rozwiązując  zagadkę
dowiecie  się  ile  lat  żył.  
Oto ona:

1
6

 życia zajęła mu

młodość,

potem po 
1

12
 życia

wyrosła mu broda,

następnie po 
1
7

 życia

ożenił się,
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po 5 latach urodził mu się syn,
syn żył połowę krócej od ojca,

ojciec zmarł 4 lata po synu.

POWODZENIA!!!

Weronika Sochocka (klasa 1a)

Literatura: 

W. Sierpiński,  250  zadań  z
elementarnej  teorii  liczb,
Biblioteczka Matematyczna 17,
PZWS, Warszawa 1987
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Fuerteventura (Silny 
wiatr/Wielka Przygoda) - 
Moje miejsce na Ziemi.

Każdy z nas ma swoje małe, 
magiczne miejsce, do którego 
chętnie wraca lub chętnie by 
wrócił. 
Mija dokładnie pół roku odkąd 
wróciłam z najpiękniejszego 
(jak dla mnie)  miejsca na 
świecie- wyspy Fuerteventura. 
Mój wyjazd do tego miejsca był 
spontaniczny, parę godzin przed 
wyjazdem tata przyszedł 
do mojego pokoju i powiedział -
„Pakuj się, wybieraj hotel 
i powiedz wszystkim, że przez 
najbliższy tydzień będziesz 
nieobecna, masz 3h, o 20;00 
wyjeżdżamy ponieważ wylot 
jest z Warszawy, dzwoniłem do 
gościa z blablacar zawiezie 
nas.”- te słowa były najlepszą 
rzeczą, o której wtedy 
marzyłam. Zdziwiona 
i szczęśliwa, że marzenie się 
spełnia, spakowałam się w 
mniej niż 3h, czego skutkiem 
było to, że na cały tydzień 
zabrałam jedną wieczorową 
sukienkę i jedną parę szpilek. O 
godzinie 20;00 siedziałam już w 
samochodzie nieznanego mi 
wcześniej pana, 
który bezpiecznie dowiózł mnie 
i moich rodziców na lotnisko. 
Lot na Fuerte trwający ok. 5h 
20min, minął mi bardzo szybko. 
Z deszczowej i zimnej Polski 
wylądowałam 
na lotnisku Aeropuerto de 
Fuerteventura, które położone 
jest tuż nad oceanem. Z lotniska 
czekała nas jeszcze ponad 
godzinna podróż do hotelu – 
SBH Club Paraiso Playa (który 
bardzo polecam). 
Po przyjeździe do hotelu moi 

rodzice postanowili zapoznać 
się z innymi turystami. 
A ja szybko ruszyłam w 
poszukiwaniu animatorów, z 
którymi szybko nawiązałam 
dobry kontakt. Tak minął 
pierwszy dzień. Następne 3 
dni wykorzystywaliśmy na 
zwiedzanie takich 
turystycznych miejscowości 
jak Costa Calma- miasteczka
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turystycznego z licznymi 
barami, restauracjami i 
dobrze rozwiniętą bazą 
noclegową. Znajdują się tu 
również zaciszne zatoki i 
plaże pozwalające odpocząć 
z dala od turystycznego 
zgiełku. Raj dla miłośników 
surfingu, ze względu na silne 
wiatry występujące w okresie 
letnim oraz znajdujące się tu 
ośrodki i wypożyczalnie 
surfingowe., Zwiedziliśmy 
także małą wioskę rybacką 
- Morro Jable z
charakterystyczną latarnią
morską, czy też
najsłynniejszą plaże Playa de
Sotavento de Jandia. Kolejne
dni spędzaliśmy w hotelu
rodzice - opalając się, a ja
bawiąc się z animatorami ( z
niektórymi do dziś utrzymuję
kontakt) i mam nadzieję, że
kiedyś ponownie wrócę do
miejsca, w którym zostało
moje serce, i że spotkam się z
cudownymi ludźmi, których
poznałam i zdążyłam bardzo
polubić .



ROZDZIAŁ II
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Kącik Literacki

Okropny ból głowy i złe 
samopoczucie spowodowały, że 
się obudziłem. Na moje 
nieszczęście musiałem spać na 
kanapie bo doszedł do tego ból 
pleców. Ciężko było mi się 
rozbudzić i otworzyć zaspane, 
pijane jeszcze do tej pory oczy. 

- Główka boli, hmm? - spytała 
się z głupim uśmiechem na 
twarzy na co ja pokazałem jej 
środkowy palec, a następnie 
schowałem się pod kocem
słysząc jak blondynka  szuka 
szklanki specjalnie obijając 
nimi o siebie, by wywołać u 
mnie jeszcze większy ból 
głowy.
- Annabel ,,przysięgam, że jak 
nie przestaniesz to zaraz zlecisz 
z szóstego piętra - jęknąłem 
niezadowolony spoglądając w
jej stronę.  

Hudson ponownie się 
zaśmiała przypatrując mi  się- 
o co ci chodzi? - uniosłem 
brew nie mając pojęcia, co ją 
tak bawi.
- Już nie mogę nawet  na 
ciebie patrzeć? Może jesteś 
moim natchnieniem do 
kolejnego rozdziału? - 
gdybym w to jeszcze wierzył. 
Blondynka nie potrafiła 
udawać. Posłałem jej 
znaczące spojrzenie 
świadczące o tym, że 
naprawdę zaraz wyląduje za 
oknem. W końcu zaczęła iść 
w moją stronę
- Nie tylko ja mam niesforne 
włosy - stwierdziła siadając 
na brzegu kanapy, po czym 
przeczesała moje włosy 
kilkakrotnie, by ułożyły się 
tak jak ona 
chciała.Westchnąłem ciężko i 
odchyliłem głowę w tył. Czy 
nawet będąc na kacu 
wszystko musi mi ją 
przypominać? Zacząłem 
bardzo głęboko oddychać, by 
nie spowodować u siebie 
znienawidzonego stanu. 
Przełknąłem głośno ślinę i 
otwierając powieki 
rozejrzałem się po swoim 
mieszkaniu. Pustka. Cisza. 
Musiałem się upić gdzieś w 
barze, bo na moim stoliku nie 
było nawet żadnego 
kieliszka, a gdy spojrzałem w 
stronę kuchni nic nie 
świadczyło o tym, by ktoś tu 
był i pił ze mną. Ciężko było 
mi się podnieść, jednak kiedy 
udało mi się w końcu to 
zrobić, natychmiast 

skierowałem się do 
łazienki,żeby  przemyć 
twarz zimną wodą. Nie 
spoglądałem w lustro bo 
wiedziałem, że o,prócz 
osoby której się wstydzę, 
ujrzę również ślady błędu, 
który popełniłem w nocy. 
Moja twarz wręcz 
potrzebowała tego chłodu. 
Chwyciłem po chwili  
ręcznik i miękkim 
materiałem delikatnie 
osuszyłem skórę. Oparłem 
się dłońmi o brzeg 
umywalki i niepewnie 
uniosłem głowę w górę, by 
móc na siebie spojrzeć. 
Moje źrenice natychmiast 
się powiększyły,a moje 
wargi lekko rozchyliły w 
niedowierzaniu.
- Rozumiem, że bycie 
artystką prowadzi do bycia 
bałaganiarą - zaśmiałem się 
otwierając jej szafę, w 
której panował istny chaos 
- ale czasem mogłabyś 
ładnie powiesić te 
koszulki- westchnąłem 
zrezygnowany.- Nikt poza 
mną  nie zagląda do szafy - 
wzruszyła ramieniem 
gryząc jabłko - nie wiem w 
czym widzisz problem 
Calum - wywróciła oczami 
ale widziałem po jej 
twarzy, że musiała 
przyznać mi rację i miała 
ochotę posprzątać ,ale nie 
zrobi tego przy mnie.
- Wybacz, jednak bo 
właśnie ktoś zajrzał - 
powiedziałem po czym 
uniosłem brew widząc 
jedną jedyną 



pamiętam. W mojej głowie 
nawet nie utkwiło to, że 
musiałem wchodzić w takim 
stanie po schodach na szóste 
piętro. Po pewnej chwili 
chwyciłem za swoją 
przygotowaną kawę i upiłem 
dużego łyka. Spojrzałem na 
tą koszulkę i nawet jakbym 
chciał się doszukać czegoś co 
świadczyłoby o tym, że to 
nie jest ta koszulka, to nie 
miało szans. Wszystko się 
zgadzało. Bałem się, że w 
swoim mieszkaniu odnajdę 
jeszcze coś co przyprpwadzi 
mnie o zawał. Łyk za łykiem, 
aż w końcu opróżniłem 
kubek. Chowając go do 
zmywarki  skierowałem się 
do sypialni. Szczerze mogę 
wyznać, że od jakiś 3 dni tam 
nie przebywałem bo po pracy 
rzucałem się po prostu na 
kanapę nagle zasypiając , 
totalnie na kacu. Ujrzawszy 
swoją sypialnie jak zawsze 
moją uwagę przykuł obraz 
namalowany przez 
blondynkę.- Nie musiałaś 
tego robić - odparłem 
podziwiając obraz, który 
Annabel dla mnie 
namalowała. Jak to określiła, 
był to prezent z okazji mojej 
przeprowadzki. Wszystko 
leżało w pudłach tylko obraz 
wisiał nad moim łóżkiem, 
perfekcyjnie się prezentując.- 
Musi być coś co będzie ci 
przypominać o twojej 
przyjaciółce, która jest 
najwybitniejszą artystką i 
powala na kolana każdego  - 
zaśmiała się cicho kładąc 
dłonie na biodrach i zerkając 
to mnie to na swoje dzieło.
- Znając ciebie siedziałaś nad 
nim po nocach, wiesz jak 
tego nie lubię - uniosłem 

brew spoglądając na nią. 
Zawsze szanowałem jej pracę 
natomiast potępiałem jej  
nocny tryb życia, chodziła 
zmęczona ale szczęśliwa.
- Już nie gadaj tylko się ciesz 
- pokręciła głową 
rozbawiona, a następnie 
przeniosła wzrok na pudła - 
pomóc ci z tym?

Uśmiechnąłem się bardzo 
delikatnie na tą myśl, jednak  
nie trwało to długo, bo 
natychmiast po tym znów 
ogarnęło mnie nieswoje 
uczucie przez całą tą sytuację 
jak i koszulkę. Potrzebowałem 
się przebrać, potrzebowałem 
długiej kąpieli. Nie mogę 
codziennie myśleć o tym 
wszystkim, nie chcę 
zwariować, bo są momenty 
kiedy jestem tego bliski. 
Nadmierne myślenie nie jest 
dobre. Wyciągnąłem z 
komody szare dresy oraz 
granatową koszulkę z jakimś 
nadrukiem. Rozejrzałem się 
jeszcze chwilę po sypialni i 
wzdychając wyszedłem. Ciszę 
przerwał dzwonek do drzwi. 
Zmarszczyłem brwi, nie 
wiedząc kto  i czego może 
chcieć ode mnie. 
Przywdziałem  uśmiech na 
twarz, otworzyłem drzwi 
drzwi i ujrzałem w progu  
Spencer  Hastings, moją 
ulubioną sąsiadkę, pogodną, 
dwudziestosiedmioletnia 
kobietę o brązowych, długich 
włosach. Jej mieszkanie 
znajdowało się naprzeciw 
mojego i kiedy tylko ją 
spotykałem na mojej malował  
się szeroki uśmiech.- Dzień 
dobry Spencer - powiedziałem 
przyjaźnie, przyjrzawszy się 
jej  coś niepokoiło mnie w 
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rzecz, która była tutaj ładnie 
ułożona wręcz nawet 
schowana w głębi mebla. 
Chwyciłem za czarną 
koszulkę, która po rozłożeniu 
okazała się być 'szczęśliwą 
koszulką' - opowiadała mi o 
niej kiedy to mając ją na sobie 
zdobyła drugie miejsce za 
napisanie krótkiej powieści o 
tematyce tragicznej
- Mi już przyniosła szczęście, 
czas na ciebie - posłała mi 
ciepły uśmiech ale szybko 
zareagowałem na te słowa i 
pokręciłem przecząco głową.
- Annabel to jest twoja 
koszulka, nawet nie 
powinienem jej dotykać - 
westchnąłem i składając ją 
ładnie schowałem na swoje 
miejsce do szafy .Od tego 
momentu nigdy nie widziałem 
tej koszulki, a teraz byłem w 
nią ubrany. Moje serce zaczęło 
szybciej bić. To z pewnością 
nie były przywidzenia czy 
moja wyobraźnia bo 
przetarłem oczy kilkakrotnie 
by móc się upewnić. Dlaczego 
i jakim cudem do cholery 
jestem w to ubrany? 
Wyszedłem natychmiast z 
łazienki kierując się do 
kuchni. W momencie kiedy 
ujrzałem tą koszulkę mój kac 
jakby zniknął. Mój organizm 
potrzebował kofeiny. Nie 
ukrywam,dłonie mi się trzęsły. 
To nie było coś normalnego,a  
tym bardziej po pięciu latach i 
po mojej nocnej wyprawie do 
bodajże baru. Oparłem się o 
blat i krzyżując ręce na klatce 
zacząłem się zastanawiać. Nie 
pamiętam nic od momentu 
kiedy zderzyłem się z tą 
kobietą. Totalnie nic nie 



 jej wyrazie twarzy - co cię do 
mnie sprowadza? - otworzyłem 
szerzej drzwi, by weszła, jednak 
pokręciła przecząco 
głową ,jakby to miała być tylko 
i wyłącznie szybka wymiana 
informacji.
- Witaj, Calum - odparła i od 
razu przeszła do sedna - musisz 
mnie ostrzegać przed tymi 
swoimi imprezami - uniosła 
brew, a ja przechyliłem głowę 
w bok zastanawiając się, bo nie 
muszę dodawać, że nic nie 
pamiętam, co jak sądzę   
Hastings podejrzewa - twoja 
przyjaciółka musiała sobie 
pomylić drzwi, bo wierz mi - 
spojrzała na swoje drzwi ale 
szybko wróciła wzrokiem do 
mnie - pod numerem 73 nie 
mieszka Hood tylko Hastings. 
- Wybacz, że zapytam, ale o 
jakiej przyjaciółce mowa? - nie 
potrafiłem zaśmiać się by 
rozładować napiętą atmosferę 
czy coś w tym stylu  - z tego co 
wiem to samotnie wybrałem się 
do baru - skrzyżowałem ręce na 
piersiach,a kobieta zaśmiała się 
pod nosem- Może i samotnie 
stąd wyszedłeś ale na pewno 
nie samotnie wróciłeś - 
wzruszyła ramionami - Calum, 
z chęcią bym ci powiedziała o 
jaką przyjaciółkę, chodzi ale 
niestety sama nie wiem, kto to 
dokładnie był - westchnęła i 
przeczesała delikatnie dłonią  
włosy - była 4 nad ranem, a tą 
próbą dostania się do mojego 
mieszkania wyrwała mnie ze 
snu. Byłam rozespana, musisz 
mi wybaczyć - okej to robi się 
coraz gorsze, bo okazuje się, że 
jednak sam tutaj nie trafiłem, a 
co najgorsze w moich myślach 
była tylko Hudson

- Tak czy siak dziękuje za 
informację i przepraszam za 
przyjaciółkę, mam nadzieję, 
że nie ma wyrządziła 
żadnych  szkód - zerknąłem 
na drzwi sąsiadki, które 
wydawały się być w 
porządku. Kobieta pokręciła 
głową i posłała mi uśmiech.
- Nie martw się, nic nie 
zostało uszkodzone ,po 
prostu chciałam byś wiedział, 
że budzenie mnie o 4 nad 
ranem nie jest dobrym 
pomysłem - mruknęła bo coś 
ją męczyło, to było widać - 
nie będę ci już przeszkadzać, 
miło było porozmawiać - 
posłała mi jednak ,jeden ze 
swoich uśmiechów i 
skierowała się do swojego 
mieszkania. Pomachałem jej 
delikatnie a zamknąwszy 
oparłem się o nie plecami. To 
było coraz bardziej 
pokręcone, a ja nie 
wiedziałem co o tym 
wszystkim myśleć. 

Tamara Boroń
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