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WYDARZENIA 

Po tym jak książki papierowe zostały powoli wypchnięte z rynku przez książki 

hologramowe działające na zasadzie interaktywnego obrazu zawieszonego w 

powietrzu, papierowe powieści stały się tak drogie, że nabywa się je dziś po 

kilka tysięcy bitcoinów, a ceny wciąż rosną. Przez najbliższe dwa tygodnie (od 

01.02 do 14.02.2118) trwać będą targi książek papierowych. Targi te będą 

tradycyjnie przeznaczone dla muzealników i kolekcjonerów.    

W ramach targów odbędzie się też pokaz ekranizacji starych książek.  

A.M.R 

ŻYCIE MIASTA 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA 

  Masz już dość sprzątania, 

prania i innych prac domowych? 

 Oto coś dla ciebie! Nowoczesny 

android do obowiązków 

domowych! 

W sprzedaży od 15 grudnia. 

Cena to tylko 4500 ₿ 

 

 W sprzedaży od 15 grudnia. 

 

Naukowcy znaleźli rozwiązanie na 

problem korków i smogu. Korki uliczne 

rozwiąże tak zwany Osobisty 

Poduszkowiec dla każdego mieszkańca 

Krakowa. Jest to rodzaj deskorolki, która 

unosi się dwa metry nad ziemią na 

poduszce powietrznej. Urządzenie to 

zostało wymyślone 60 lat temu przez 

krakowską wynalazczynię, inżynier 

Katarzynę Łybarzyp. Niestety, ta genialna 

krakuska nie żyje od kilku już lat, przez co 

nie możemy jej podziękować osobiście. 

Oprócz poduszkowca stworzyła ona też 

wiele innych wynalazków, między innymi 

roboty, droidy i wiele innych sprzętów. 

Problem smogu rozwiązać ma ,,Filtr 

Powietrza” 

Filtr wciąga zanieczyszczone powietrze i po 

pięciu minutach wypuszcza je już 

oczyszczone. Zanieczyszczenia pobierane z 

powietrza są przetwarzane na prąd 

elektryczny, za pomocą którego działa ten 

filtr. Wynalazła go Nina Czefiliw, która 

wyjechała na konferencję naukową do 

Kambodży, gdzie została porwana i ślad po 

niej zaginął. 

Władze miasta Krakowa wyznaczyły nagrodę 

za pomoc w odnalezieniu pani Czefiliw. 

Cena detaliczna poduszkowca wynosić 

ma 3510 ₿ a filtra   8900 ₿. 

 

Maria A. Golara 

REKLAMA 

Co powiesz na wyprzedaż? Tniemy 

ceny? 

Już teraz w Expres-Expert tniemy 

ceny! Zniżki i rabaty nawet do 70% ! 

NISKIE CENY 
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REWELACJA OŚWIATOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWA WALUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedawno w krakowskich szkołach 

podręczniki i zeszyty zastąpiono 

nowoczesnymi urządzeniami. 

Komputery zamontowane w klasach 

będą służyć jako podręczniki i zeszyty 

jednocześnie. Stwierdzono też, że 

należy zmniejszyć liczbę dni szkolnych, 

ale za to zwiększyć liczbę lekcji 

odbywanych jednego dnia. 

Wprowadzono też zasadę, że od 

czwartej klasy wymagane będą trzy 

języki, w tym obowiązkowo chiński. 

Postanowiono też, że uczniowie nie 

będą musieli kupować ,,Osobistych 

Poduszkowców” * ponieważ szkoły                                                            

*patrz ,,Życie miasta” 

zostaną wyposażone we własne, które 

będą wypożyczane uczniom. Oficjalne 

został zaakceptowany nowy program 

oświatowy (więcej w kolejnym numerze). 

Krakowska kurator oświaty, Marta 

Siumałek, jest w sporze z Ministrem 

Edukacji w kwestii dodatkowej godziny 

lekcyjnej o historii miasta i regionu. 

„Jestem oburzona faktem, że nasze dzieci 

uczą się o syrence warszawskiej a nie o 

pięknie ich rodzinnego miasta”, mówiła 

kurator Siumałek podczas rozmowy z 

naszym reporterem. 

 

 

A.M. Raloga  

 

 

 

 

 

 

Po tym jak zrezygnowano z euro, w 

Polsce zaczęto korzystać z nowej waluty, 

a mianowicie bitcoinów. Wiele krajów 

europejskich postanowiło wprowadzić tę 

do niedawna jeszcze kryptowalutę 

zamiast swoich własnych walut. Bitcoiny 

wprowadziły już: Niemcy, Francja, 

Belgia, Polska i kilka innych krajów. Są 

też kraje biedniejsze, takie jak Włochy, 

Hiszpania i Portugalia, które nie 

wprowadziły jeszcze bitcoina. Niedawno 

w Krakowie odbyła się rządowa 

konferencja, podczas której 

poinformowano o zmianie waluty. Już od 

dawna mówiło się o wymianie waluty, 

jednak dopiero od pół roku działają 

bitcoiny. Postanowiono, że debata 

odbędzie się w Krakowie, ponieważ to w 

tym mieście narodził się ten pomysł. Na 

ten pomysł wpadł znany      

 

ekonomista Teofil Ligtak, rektor 

Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie. ,,Skoro inne kraje wprowadziły 

nową walutę, to my też możemy. Bitcoin 

jest tak popularny, że dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego trzeba wprowadzić go do 

obiegu.” powiedział profesor Ligtak 

podczas konferencji prasowej. 

 

 

 

 

 

A.Garola 
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LISTY OD CZYTELNIKÓW 

Droga Redakcjo!  

Nazywam się Filip Napoga Kos i jestem wiernym czytelnikiem Waszej gazety, lecz w poprzednim numerze 

zobaczyłem błędy. Nie mam o to pretensji, bo sam pracuję w innej gazecie i wiem, że zdarzają się czasem 

błędy redakcyjne. Tak więc chciałbym prosić o więcej uwagi. Bardzo podobał mi się artykuł o książce 

,,Przed stu laty” Piotra Chowamskiego o życiu sto lat temu i o tym jak ludzie wyobrażali sobie przyszłość. 

Recenzja była bardzo dobrze napisana. Szczególnie rozbawiło mnie przekonanie, że nie będziemy mieli 

palców u stóp. Mam nadzieje, że kolejne artykuły będą tak samo dobre.  

Filip Napoga 

  

Droga Redakcjo! 

Nazywam się Milena Okowisicz i od niedawna czytam Waszą gazetę. Piszę, ponieważ chciałam 

powiedzieć, że Wasza gazet jest najlepsza ze wszystkich, które dotychczas czytałam. Najbardziej podoba 

mi się sposób dostarczania gazety. Sprzedawanie ich jako książek hologramowych i udostępnianie ich 

internetowo jest świetnym pomysłem. Porady też są znakomite.  

Milena Okowisicz 

 

Dziękujemy za przysłanie listów 

 

KONKURS 

Wyślij pod numer tel. 55577403 numer nagrody i odpowiedź 

1) 1000000 ₿ 

2) Osobisty Poduszkowiec 

3) Filtr powietrza 

 

-D -Z -I -E -N -K -M -E -

J -S  

10 pierwszych osób, które SMS-em wyślą poprawną odpowiedź, otrzyma wybrane nagrody. 

Powodzenia!  
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KONKURS DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW 

,,KRAKÓW NASZYCH PRZODKÓW” 

 

 

Zadanie konkursowe polega na tym, aby napisać opowiadanie o tym jak wyglądał Kraków 

100 lat temu z punktu widzenia ucznia lub studenta. Organizator w szczególności liczy na prace 

uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz pozaszkolnych ośrodków kultury z 

terenu całej Polski, a także studentów. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i odczytane podczas Targów Książek Papierowych. 

Prace z podpisami autorów prosimy wysyłać pod nr 55577403 do 19 listopada. Powodzenia! 

Premiera nowej książki Doroty Król- Dorsz pt. „Mój PIES, życie i JA” 

Wstałam rano i patrzę. Na co? Na psa oczywiście! Jak se leży i liże moje czyste 

skarpety. Na spacer bym poszła z piesą, ale mi się nie chce. Idę dalej spać czyli 

kolejny produktywnie spędzony poranek. Obie jesteśmy zadowolone. Działa. 

Polecam. 

Nowa książka znanej autorki bestselerów dla młodzieży i dorosłych już w krótce doczeka się ekranizacji. 

Wzruszająca historia, która, jak powiedziała znana recenzentka Maria Gotgętek (przyjaciółka autorki), „Pokazuje 

miłość zwierząt wobec ludzi i w drugą stronę”. Dorota na pytania odpowiedziała:  „Tak ta historia jest prawdziwa. 

Tak nie zmyśliłam jej. Tak to jest historia mojego życia”. W filmie w rolę głównej bohaterki wcielić się  ma znana 

aktorka Nadzieja Percka. Wszyscy oczekujemy kolejnej książki najlepszej pisarki naszego pokolenia.  

 

 

 

Autor: Antonina Rogala, 11 lat  

 


