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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Koniec wakacji ... W czasie tych 
dwóch miesięcy wypoczęliśmy oraz 
zregenerowaliśmy siły do zdobywania 
nowej dawki wiedzy. Mam nadzieję, że 
nowe znajomości oraz wakacyjne 
przygody na zawsze zostaną w naszych 
sercach. Abyśmy będąc dorośli, 
wspominali te historie ze wzruszeniem. 
 Nowy rok szkolny zapowiada się 
wspaniale! Co dwa miesiące będziecie 
mogli zaczerpnąć informacji oraz 
ciekawostek z gazetki szkolnej „Prze-
świetlacz”. 
 W tym wydaniu dowiemy się 
ciekawych infor macji  o pracy 
nauczyciela. Zaczerpniemy dużo 
ciekawostek historycznych. Znajdą się 
również sposoby na efektywną naukę … 
i wiele, wiele innych. 
Życzę miłego czytania! 
 
 

Natalia Wójcik – redaktor naczelna 
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Wywiad z emerytowanym nauczycielem -  
panią Stefanią Kuna 

 
 Witamy serdecznie! Daria Dutka, 
Mikołaj Pyrcioch i Kinga Zielińska, jesteśmy 
redaktorami szkolnej gazety „Prześwietlacz” 
Czy moglibyśmy przeprowadzić z Panią 
wywiad? 
 

S.K.: Oczywiście, bardzo chętnie.  
 

D.D.: Czy odnalazła się pani na emeryturze?  
 

S.K.: Moje przejście na emeryturę było 
przemyślane. Przez pierwsze lata wspomnienia 
wracały pierwszego września. Nie pozostałam 
jednak w domu, pracuję w Zarządzie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, utrzymuję kontakt 
z uczniami, staram się spędzać czas aktywnie. 
 

M.P.: Czy tęskni pani za szkołą? 
 

S.K.: Za szkołą nie tęsknię, ale z sentymentem 
wchodzę w progi tego budynku, spotykając 
uśmiechniętą panią Dyrektor i nauczycieli - 
wprawdzie młodszych, ale zawsze serdecznych. 
  

K.Z.: Czy nie brakuje pani kontaktu 
z dziećmi? 
 

S.K.: Po przejściu na emeryturę, przez wszystkie 
lata mam kontakt z młodzieżą licealną 
i studentami. Pomagam im w nauce języka 
rosyjskiego, bo jeszcze są tacy, którzy uczą się tego 
języka.  
 

D.D.: Czy chciałaby pani wrócić do szkoły?  
 

S.K.: Do pracy w szkole po długiej przerwie 
powrót jest niemożliwy. Zmieniło się bardzo 
dużo w nauczaniu, ocenianiu itp. Nauczyciel musi 
ciągle się dokształcać, a przerwa w pracy to 
uniemożliwia.  
 

M.P.: Czy poprawiły się warunki pracy 
nauczycieli? 
 

S.K.: Obecnie nauczyciele mają znacznie lepsze 
warunki pracy. Postęp w technice temu służy.  
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Mają dostęp do nowoczesnego sprzętu i metod pracy- 
czego my nie mieliśmy. Sami wykonywaliśmy 
potrzebne nam pomoce naukowe. Diametralnie 
zmienił się budynek i obejście szkoły. Zaczynałam 
pracę w budynku, gdzie przeciekał dach - miski stały 
w klasach, do których z sufitu kapała woda. Przez 
stare okna gwizdał wiatr. Na korytarzach stały 
wieszaki na ubrania - nie było szatni. Jeżeli 
porównamy obecne warunki - mamy jasność.  
 

K.Z.: Czy uważa pani, że nauczyciele są 
odpowiednio doceniani finansowo?  
 

S.K.: Środowisko nauczycielskie to ludzie bardzo 
dobrze wykształceni,  dokształcający się 
systematycznie, więc powinni otrzymać odpowiednio 
godne wynagrodzenie, czego obecnie im brakuje.  
 

D.D.: Pracując w szkole, uczyła pani języka 
rosyjskiego. Czy uważa pani, że język ten 
powinien wrócić do programu nauczania? 
 

S.K.: Ucząc j. rosyjskiego i j. polskiego wiedziałam, że 
mam wykonać swoją pracę solidnie, wyposażyć 
uczniów w wiedzę i to starałam się robić. Czy ten 
język wrócić do szkoły? - nie mnie to oceniać. 
Uważam jednak, że znajomość kilku różnych języków 
zwiększa szanse młodych ludzi na dobrą pracę 
i wynagrodzenie.  
 

M.P.: Jak pani wspomina młodzież z tamtych lat?  
 

S.K.: Młodzież w Zagórzanach w moim mniemaniu 
zawsze była dobrze wychowana, dbali o to rodzice, 
szkoła i kościół. Na wycieczkach w dużych miastach- 
Sopot, Gdynia, Warszawa - zadawano nam 
opiekunom pytania - Skąd przyjechała tak dobrze 
wychowana młodzież?- to było bardzo budujące. 
Zdarzały się oczywiście sytuacje trudne, bo bunt to 
cecha młodości, ale zawsze można było je pozytwnie 
rozstrzygnąć. 



 75 lat temu doszło do wybuchu powstania 
warszawskiego, dokładnie dnia 1 sierpnia 1944 
roku o godzinie 17.00. Jedną z przyczyn powstania 
była klęska planu „Burza”. Polegał on na włączeniu 
się żołnierzy Armii Krajowej do wyzwalania II 
Rzeczypospolitej. Niestety pomysł ten nie został 
zrealizowany. Oficerów uwięziono, a żołnierzy 
przyłączono do armii Sowietów. Klęska planu 
„Burza” uświadomiła dowódcom Państwa 
Podziemnego powagę sytuacji. Sądzili oni, że Józef 
Stalin nie będzie brutalnie wymierzał kary 
żołnierzom w stolicy. 31 lipca generał Tadeusz 
Komorowski dostał błędną informacje o napaści 
czołgów radzieckich na Warszawę. Po tym 
wydarzeniu wydał rozkaz o rozpoczęciu powstania 
w Warszawie. Niemców zdziwiła ilość powstańców. 
W pierwszych dniach bitwy Polacy rozpoczęli 
opanowywanie niektórych dzielnic Warszawy. 
Niemcy natomiast ataki lotnicze. Hitler zarządził, 
aby zniszczyć całą stolicę. Dzięki samolotom, 
czołgom i artylerii III Rzesza zaczęła panować nad 
powstańcami. Ostatnim podbitym miejscem przez 
AK było Śródmieście. Niestety z powodu braku 
nowych aliantów, małej ilości amunicji, żywności 
i leków, generał Komorowski podjął decyzję 
o kapitulacji. Walkę utrzymywano przez 63 dni. 
Niemcy wysiedlali ludność Warszawy oraz burzyli 
zabytki. Podczas powstania zginęło około 18 
tysięcy Polaków. 
  

Natalia Wójcik 
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K.Z.: Czy popiera pani strajki? 
 

S.K.: Nauczyciele są świadomi reform 
wprowadzanych w oświacie. Zawsze leży im na 
sercu dobro dzieci i młodzieży. Uczestnicząc 
w strajkach, sprzeciwiają się temu co złe, więc 
popieram ich postępowanie i uważam, że powinni 
głośno o tym mówić społeczeństwu. 
 
D.D.: Czy jest pani w stanie porównać 
młodzież z tamtych lat do dzisiejszej 
młodzieży np. zachowaniem?  
 
S.K.: Jak już mówiłam, wcześniej i obecnie 
młodzież z Zagórzanach była i jest dobrze 
wychowana i kulturalna. Obecnie może bardziej 
kreatywna, otwarta w kontaktach, co umożliwia im 
internet. Współczesna młodzież to fantastyczni 
ludzie, którzy mają wiele mocnych cech 
i umiejętności. 
 
D.D., M.P., K.Z.: Serdecznie dziękujemy pani 
za przeprowadzony wywiad. Mamy nadzieję, że 
nie zanudziliśmy pani naszymi pytaniami.  
 
S.K.: Ja również dziękuję. 
 

 
Daria Dutka 

Mikołaj Pyrcioch  
Kinga Zielińska 

75 rocznica wybuchu  
powstania warszawskiego  



 W czwartek 26 września 2019 roku odbyły 
się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Szansą 
na zdobycie głosów koleżanek i kolegów były 
prezentacje swoich programów przez 
poszczególnych kandydatów. Klasy IV-VIII wzięły 
udział w tajnym głosowaniu między sześcioma 
kandydatami: Darią Dutką (kl. VIII), Jakubem 
Lewińskim (kl. VIII), Maciejem Pyznarem (kl. 
VII), Mikołajem Pyrciochem (kl. VI), Aleksandrą 
Wołkowicz (kl. V) oraz Amelią Wędrychowicz (kl. 
V). Nad prawidłowym przebiegiem czuwała 
Komisja Wyborcza w składzie: Dawid Orłowski, 
Kinga Zielińska i Miłosz Grabowski. 
Przewodniczącą szkoły z dużą przewagą liczebną 
została Daria Dutka, zastępcą Jakub Lewiński, 
natomiast członkami zarządu zostali pozostali 
kandydaci: Maciej Pyznar, Mikołaj Pyrcioch, 
Aleksandra  Wołkowicz  oraz  Amel ia 
Wędrychowicz. Serdecznie gratulujemy zwycięzcą.  
 

Kinga Zielińska 
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Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego 2019 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 Był to piękny, słoneczny, a zarazem ciekawy 
dzień, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. Wszyscy, 
bardzo podekscytowani zebrali się przy kościele 
i czekali na rozpoczęcie mszy świętej. Nasz nowy 
ksiądz wygłosił piękne kazanie, które miało na celu 
zmotywować nas do nauki i pomóc w pokonywaniu 
trudności w życiu. Następnie wyruszyliśmy w stronę 
szkoły. Tam czekało na nas przedstawienie, 
wykonane przez czwartą klasę. Zanim zostało ono 
zaprezentowane, głos zabrała nasza Pani Dyrektor. 
Gorąco przywitała pierwszoklasistów, którzy byli 
trochę nieśmiali, ale z pewnością nie mogli doczekać 
się pierwszych zajęć. Pokaz dodatkowo wzbudził 
w nich pozytywne emocje, ponieważ pokazywał, że 
po roku wytężonej pracy, czekają na nich błogie 
wakacje. By tak było, musimy integrować się 
z przyjaciółmi. Okazuje się to być bardzo istotne. 
Jednak jeszcze ważniejszy jest fakt, że w tym roku 
przypada 75 rocznica powstania warszawskiego. 
Z tej racji obejrzeliśmy film, który przedstawiał 
sytuację w Polsce, 1 sierpnia 1944 roku. Sposób 
wykonania prezentacji, jak i profesjonalny montaż, 
wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Po 
uroczystym rozpoczęciu wszyscy uczniowie rozeszli 
się do swoich klas, gdzie czekali na nich 
wychowawcy. Przedstawili nam plan zajęć i omówili 
czego od nas oczekują w najbliższym roku 
szkolnym. Panie podzieliły się z nami kilkoma 
ciekawymi historiami z wakacji. Po tym całym dniu 
z uśmiechem wyruszyliśmy do domów i czekaliśmy 
z niecierpliwością na nadchodzący dzień. 
 

Jakub Lewiński 

Dzień Chłopaka 

Dzień chłopaka jest to święto obchodzone przez 
nastolatków 30 września. W naszej szkole, jak co 
roku, w ten dzień świętowaliśmy Dzień Chłopaka. 
Tego  dnia dziewczyny wręczyły małe upominki 
oraz złożyły życzenia kolegom z klasy. Chłopaki 
bardzo ucieszyli się z prezentów, które otrzymali. 
Wśród otrzymanych prezentów znalazły się: kubki, 
majtki, słodycze, perfumy oraz breloki. Najbardziej 
spodobały im się słodycze. 
 

Daria Dutka 



 Film ,,Ready Player One” opowiada 
o nastoletnim graczu Wade Owen, jest on 
zwykłym graczem w świecie OASIS - grze, 
w której możesz być kim chcesz. 
Wade Owen, tak jak reszta graczy, próbuje zdobyć 
EGG przedmiot pozwalający mieć władzę nad całą 
grą i robić z nią, co tylko chce. Na jego drodze 
stają szóstki - pionki korporacji IOI, która chce 
przejąć władzę nad cała grą tylko dla siebie. 
 Film ,,Ready Player One” to bardzo dobra 
produkcja posiadająca dużo nawiązań do innych 
filmów czy gier. Na przykład „Sposób Na 
Blondynkę” i „Powrót do Przyszłości”. „Ready 
Player One” powinien spodobać się każdemu 
graczowi, który lubi bardzo rozbudowaną mapę. 
Film, który został utworzony na podstawie gry, jest 
średnio oceniany na około 7 gwiazdek.  
 

Patryk Ćwikowski 
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 Każdy z nas marzy o tym, aby szybko 
przyswoić wiedzę, której uczy się w szkole. 
Zwłaszcza, gdy ma pasje i zainteresowania, 
zupełnie nie związane z nauką. Podam wam kilka 
sposobów, które mogą przyczynić się do 
efektywnej nauki. 
 Po pierwsze ucz się na bieżąco. Po każdej 

lekcji w domu przynajmniej kilka razy 
przeczytaj to, co twoim zdaniem było 
najważniejsze na zajęciach, a na pewno coś Ci 
zostanie w głowie. 

 Z własnego doświadczenia wiem, że nie 
warto uczyć się wszystkich przedmiotów od 
razu. Nawet małe przerwy pomiędzy nauką, 
mogą okazać się zbawienne dla naszego 
mózgu, który nie jest w stanie od razu przyjąć 
tak wielu informacji. Podczas takich przerw 
najlepiej zjeść orzechy, które są nie tylko 
smaczne, ale przede wszystkim wspomagają 
pracę mózgu i pomagają szybciej przyswoić 
wiedzę. 

 Powinniśmy również zastanowić się, który ze 
zmysłów jest u nas dominujący i wykorzystać 
go. Wzrokowcy, np. powinni podkreślać 
informacje w książkach, co skutkowałoby 
szybszym przyswojeniem tekstu. Według 
naukowców muzyka jest mobilizująca dla 
mózgu, dlatego jeśli nie rozprasza Cię 
podczas nauki, to ją włącz. 

 Dobrze by było, gdybyśmy potraktowali 
naukę trochę jako zabawę i uczyli się nie 
z przymusu, ale chęci zdobycia wiedzy. 

 

Martyna Machowska 

Sposoby na efektywną naukę 

Świat gier 

Dnia 27.09.2019 roku odbyły się gminne zawody 
piłki nożnej w kategorii wiekowej chłopców 
rocznika 2007 i młodszych. Miały one miejsce na 
stadionie w Zagórzanach. W zawodach brało 
udział dziewięć szkół z Gminy Gorlice. Najlepszą 
drużyną okazała się szkoła podstawowa 
w Kobylance, II miejsce zajęła Ropica Polska, 
a nasza drużyna uplasowała się na III miejscu. 
W składzie wystąpili: Mikołaj Pyrcioch, Piotr 
Ryba, Miłosz Grabowski, Gabriel Kucharczyk, 
Mateusz Kucharczyk, Marcin Uszko, Antoni 
Ciapaj i nasz znakomity bramkarz, który wybronił 
rzut karny o trzecie miejsce - Miłosz Pruchnicki. 
Tę znakomitą drużynę do trzeciego miejsca 
doprowadził pan Ryszard Jamro. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Mikołaj Pyrcioch 

Zawody piłki nożnej 



Zawody na zagórzańskim boisku 

 Dnia 23.09.2019 roku (poniedziałek) odbyły 
się zawody biegów sztafetowych na dystansach 800 
metrów klas 4-6 i 1000 metrów dla klas 7-8. Zawody 
te miały miejsce na stadionie w Zagórzanach. Naszym 
trenerem jak i opiekunem był pan Ryszard Jamro.  
W rywalizacji brały udział szkoły podstawowe w: 
Kobylance,  
Ropicy,  
Dominikowicach,  
Stróżówce,  
Szymbarku, 
Bystrej,  
Klęczanach, 
Kwiatonowicach 
Zawody rozpoczęły się kategorią wiekową chłopców 
grupy starszej. Już po drugiej  zmianie prowadziła 
szkoła w Zagórzanach. Wszystko pokazywało na jej 
zwycięstwo, lecz ostatecznie zakończyła te zawody na 
miejscu trzecim. Następną kategorią wiekową były 
dziewczęta starsze. Niestety szkoła w Zagórzanach nie 
uczestniczyła w biegach. Z kolei wystartowali chłopcy 
młodsi. Już od pierwszej zmiany utrzymywali się na 
najwyższym miejscu. Jednak ostatecznie te zawody  
zakończyliśmy na drugim miejscu. Czasem tak bywa. 
Czekamy do wtorku - ruszamy na zawody powiatowe. 
Ostatnią kategorią były dziewczęta młodsze, które od 
samego początku do końca utrzymywały się na 
najwyższym miejscu. Tak też zakończyły te zawody 
i wraz z chłopcami młodszymi pojadą na zawody 
powiatowe, które odbędą się na stadionie GKS w 
Gorlicach. 
 

Mikołaj Pyrcioch 
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Dzień Nauczyciela 

 Dzień nauczyciela, czyli tak naprawdę 
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 
kwietnia 1972 roku. Obecnie w Polsce 
obchodzony jest 14 października. Upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 
(w skrócie KEN), która została utworzona 
z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm 
Rozbiorowy. Potocznie ten dzień nadal zwany 
jest Dniem Nauczyciela. 
 W Zagórzanach święto to, w tym roku, 
zbiegło się z 55 leciem powstania szkoły, a więc 
świętowaliśmy tym bardziej uroczyście. Obchody 
tego wyjątkowego dnia zaczęliśmy o godzinie 8:00 
uroczystą mszą w kościele parafialnym. Następnie 
pieszo przewędrowaliśmy do budynku szkoły, 
gdzie na wszystkich zgromadzonych czekała 
przepiękna akademia przygotowana przez 
uczniów klasy VIII oraz VII. Oparta była na 
motywie budowania trwałej konstrukcji, jaką jest 
człowiek. Wyjątkowość temu dniu dodawały 
piosenki wykonywane przez chór. Głos przejęły 
pierwszaki, które krótkim przedstawieniem 
poprosiły o włączenie ich do społeczności 
szkolnej. Następnie p. dyrektor wręczyła nagrody 
najbardziej wyróżniającym się w pracy 
nauczycielom. Po części artystycznej rozdane 
zostały kwiaty dla nauczycieli, a następnie 
wszyscy uczniowie udali się do domów. To był 
naprawdę interesujący dzień. 
 

Kinga Zielińska 



 

 Dnia 15 października 2019 roku cała 
społeczność szkolna wybrała się na IV Rajd 
Szkolny. W tym roku udaliśmy się do Folusza. O 
godzinie 8.45 byliśmy umówieni na zbiórkę. 
Zostaliśmy policzeni oraz zapoznaliśmy się 
z regulaminem. Wszystkich uczniów przydzielono 
do różnych grup, którymi opiekowali się 
nauczyciele. Wsiedliśmy do autokarów i ruszyliśmy 
do  m ie j sca  rozpoczęc i a  ra jdu .  Po 
kilkunastominutowej podróży, wysiedliśmy 
z busów i rozpoczęliśmy wyprawę. Spacerowaliśmy 
po lesie, co jakiś czas robiąc przerwę na 
odpoczynek. Pogoda była przepiękna, świeciło 
słońce oraz wiał przyjemny wiatr, dlatego 
z przyjemnością oglądaliśmy naturę. Podziwialiśmy 
drzewa, które były ozdobione: pomarańczowymi, 
brązowymi i żółtymi liśćmi. Las wyglądał 
cudownie. Głównym celem wycieczki był ''Diabli 
kamień''. Jest on ogromnym, szarym głazem. Gdy 
go zobaczyliśmy, obejrzeliśmy go z każdej strony. 
''Diabli kamień'' wywołał na mnie duże wrażenie. 
Wyglądał zadziwiająco na tle lasu. Po kilku 
godzinach spacerowania doszliśmy do polany. 
Znajdował się tam plac zabaw oraz boisko do 
siatkówki. Wszyscy uczestnicy rajdu zjedli pyszny 
obiad, przygotowany przez panie kucharki. Posiłek 
składał się z hamburgera, soku, batona oraz 
gruszki. Następnie mieliśmy czas na zajęcia 
sportowe. Mogliśmy pobawić się oraz zagrać 
w różne gry. Graliśmy w siatkówkę, bawiliśmy się 
na placu zabaw oraz rozmawialiśmy. Na koniec 
wsiedliśmy do autobusów i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Zagórzan.  
 Moim zdaniem wycieczka ta była cudowna. 
Zwiedziliśmy nowe miejsce. Mogliśmy obcować 
z naturą. Takie wycieczki raz na jakiś czas są 
dobrym pomysłem, zamiast lekcji w szkole. 
Zawsze nauczymy się czegoś nowego o przyrodzie 
w praktyce. Mam nadzieję, że takich rajdów będzie 
więcej. 

Natalia Wójcik 

IV Rajd Szkolny 
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Dom tonie w czerni i pomarańczy, 
pan kościotrup z duchem tańczy, 

śmierć u progu wita gości, 
wszędzie pełno sztucznych kości. 

  

Pająków,skorpionów cała gromada, 
nietoperz do lotu skrzydła rozkłada, 

zły wilkołak z czarownicą, 
na miotle do księżyca lecą. 

  

Głowa z dyni światłem świeci, 
gdzieś się skryły nasze dzieci, 

słyszę głosy,trzaski,odgłosy sapania, 
z mroku jakiś potwór się wyłania... 

  

straszne zombie-to mój syn 
krzyczy: happy Halloween! 

  

Natalia Wójcik 
 

W noc Halloween strzeż się, 
Amulet swój miej. 

Gdy ducha zobaczysz to czym prędzej wiej. 
I dynię pocałuj, bo dynia to znak, 

Że Ty z duchami jesteś za pan brat!  
 

Oliwia Ćwikowska 
 

Duch to podstępna postać  
Oj, przydałoby się go wychłostać. 

Lecz nie można tego zrobić 
Więc duch i tak będzie cię gonić. 

Cmentarzy pełno na świecie 
Mniej mają ochotę straszyć w lecie. 

Nie mają ciała, 
Bo robaki zrobiły im ała. 

 

Jakub Lewiński 
 
Źródło - https://www.prezenty-i-zyczenia.pl/zyczenia/
halloween-2019-wiersze-i-wierszyki-na-halloween/2z1regb  

 Halloween to święto obchodzone 
najhuczniej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie i Irlandii. Głównym symbolem 
święta jest wydrążona i podświetlona od środka 
dynia z wyszczerbionymi zębami. Innymi 
popularnymi symbolami są: duchy, demony, 
zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki, 
nietoperze i czarne koty. Małe dzieci często 
przebierają się w straszne stroje. Następnie 
odwiedzają swoich sąsiadów i witają ich typowym 
zdaniem: "Cukierek, albo psikus". Zazwyczaj każdy 
wybiera "cukierek" i częstuje przybyłych gości 
słodkościami. 
Dokładna historia Halloween nie jest znana. Może 
nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców 
i nasion (Pomony), albo celtyckie święto na 
powitanie zimy. Według tej drugiej historii, 
Halloween wywodzi się z obchodzonego 
w Europie północnej święta z okazji końca jesieni 
a początku zimy, znanego w krajach irlandzkich 
jako Samhain („koniec lata”), walijskich jako Nos 
Galan Gaeaf(„wieczór zimowy”), anglosaskich 
jako Bloodmonath („krwawy miesiąc”), nordyckich 
jako „zimowe noce”. Z jednej strony był to czas 
radowania się minionymi zbiorami oraz powrotem 
bliskich do domów, z drugiej strony pojawiało się 
wyobrażenie zimy – czas zmagań z głodem, 
chłodem i niedostatkiem światła słonecznego. 
Powszechnie ustalone Halloween kojarzone jest ze 
świętem zmarłych – w rzeczywistości, zarówno 
poganie jak i wcześni chrześcijanie upamiętniali 
zmarłych wiosną – między marcem a majem. 
 

Mikołaj Burkot 
 

Duchy, strzygi i upiory 

Dziś harcują, toczą spory. 

Kogo tu dziś upolują, 

Komu figla zaserwują. 

Duchów tych się trzeba bać, 

Nie wiesz, co się może stać! 

Julia Brzezoń 
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Halloween  



Zamek w Malborku 
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 Zamek Malborku 
leży na prawym brzegu 
Nogatu. W  latach 1457–
1772 był rezydencją 
królów Polski. Plan jego 
budowy obmyślano już 

w 1278 roku, wtedy  zaczęto zbieranie budulca.  
Prawdopodobnie budowę rozpoczęto w 1280 
roku. W  1774 roku po przejęciu zamku przez 
Prusów zaczęto przebudowywać zamek, co 
doprowadziło do wielkich zniszczeń, wyburzono 
wszystkie okna i zniszczono większość gotyckich 
sklepień. Największe straty zamek odniósł od  
1801 do 1804 roku, gdyż na rozkaz Fryderyka 
Wilhelma III zaczęto go przebudowywać na 
magazyny wojskowe. Po tych wszystkich 
modyfikacjach nastąpiła zmiana postrzegania 
wartości zamku. Zabytek był solidnie zniszczony 
podczas II wojny światowej, więc zaczęto myśleć 
nad jego rozbiórką. Sytuacja się jednak zmieniła 
i postanowiono zamek odbudować. Próbowano 
przywrócić mu kształt z okresu średniowiecza, 
usuwając przy tym błędne konstrukcje stworzone 
przez Prusów. Na zamku do teraz są prowadzone 
prace remontowe. W 1994 uznano go za pomnik 
historii. Średni czas zwiedzania zamku 
z przewodnikiem wynosi od 3 do 4 godzin. 

Gabriela Hebrajska 

 Samochody waży się na kilogramy, 
odmierza w litrach, ale prawdziwą miarę klasy auta 
pokazuje to, co ma pod maską. Bywały w historii 
auta szybsze niż samoloty! Krótko, ale były. 
Jednym z tych czasowych najszybszych 
samochodów jest BUGATTI CHIRON, który 
nieco zmodyfikowany przekroczył barierę 300 mil 
na godzinę, a dokładnie 304mil  (490KM/H). 
Chiron wyciągnął tę prędkość na torze Ehra 
Lessien w Niemczech liczącym długość 9km. 
Informacje o silniku Bugatti Chiron:  
a) Silnik  - W16 
b) 8.0 L pojemności 
c) 1500 KM (Koni Mechanicznych) 
Moc silnika niepotwierdzona- 
d) V-max 490,484 km/h 

Cena sprzedaży Bugatti Chiron z 2019r.: 
19.000.000 PLN!!! 

 

Wygląd Bugatti Chiron: 
wnętrze: 

zewnątrz:  

 
 
 
 
 

Bartosz Woźniak 

Najszybszy samochód świata 



 Koty należą do ssaków. Są większości 
drapieżnikami i mięsożercami. Prawie wszystkie 
kociaki żyją samotnie, potrafią się wspinać i są 
bardzo zwinne. Kotki różnią się zachowaniem 
i wyglądem, dlatego zostały podzielone na rasy. 
Niektóre mają sierść krótkowłosą lub długowłosą, 
jeszcze inne cętkowaną albo pręgowaną. 
 

Najpopularniejsze koty to : 
-brytyjskie 
-perskie 
-syberyjskie 
-syjamskie 
-bengalskie 
-Maine Coon 
-egzotyczne 
Jednak  najsłynniejszą rasą jet kot domowy. 
 

 
Koty długowłose' 

 Jednym z kotów długowłosych jest 
N e b e l u n g .  M a 
półdługie, lśniące 
futro. Jest to typowy 
kot salonowy.  
I n n y m  t a k i m 
przedstawicielem jest 
kot perski. Ma gęstą sierść o różnych barwach. 
 

 
Koty krótkowłose 

 Do kotów krótkowłosych należy na 
przykład Australian mist. To wesoły pełen 
temperamentu kot. 
Innym kotkiem, który 
ma krótką sierść, jest 
kot syjamski. Posiada 
muskularne ciało oraz 
długie nogi i szyję. 
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Nasi ulubieńcy - koty 

Koty Inteligentne' 
 Koty to bardzo inteligentne stworzenia. 
Potrafią przetwarzać więcej informacji niż pies 
domowy. 
Do najinteligentniejszych kotów należą:  
- Nebelung 
-Kot jawajski 
-Kot egipski Mau 
-Kot syjamski 
-Kot hawański 
-Devon Rex 
-Rex kornwalijski 
-Kot orientalny 
 

Mieszańce 
 Wiele kotków przechodzi rozmaite 
mutacje, wpływające na ich wygląd zewnętrzny. 
Do mieszańców należą między innymi : 
-Manks 
-Amerykański bobtail 
-Japoński bobtail 
-Devon Rex 
-Amerykański wirehair 
-Amerykański curl 
-La Perm 
 -Pixie - Bob 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Środulska 
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Piosenki na wrzesień 
 

Rita Ora ,,Let you Love me” 
Shawn Mendes ,,Treat You Better” 
One Direction ,,Drag Me Down” 
Maroon 5 ,,Girls Like You” 
Imagine Dragons ,,Beliver” 
Melanie Martinez ,,Mad Hatter” 
Ronnie Ferrari ,,Ona by tak chciała” 
Demi Lovato, Cher Lloyd ,,Really Don't Care” 
 

Piosenki na październik 
 

Sia ,,Cheap Thrils” 
Daj To Głośniej ,,Mama ostrzegała” 
KaeN ft. Cheeba, WdoWa ,,Zbyt Wiele” 
Miły Pan ,,Królowa” 
El Profesor ,,Bella Ciao” 
Selena Gomez ,,Back To You” 
Cecilia Krull ,,My Life is going on” 
Alan Walker ,,The Spectre” 
 

 Warto posłuchać tych piosenek, ponieważ 
są one naprawdę „fajne” i idealnie sprawdzą się 
na długie, ponure, jesienne wieczory :) 
 

Kinga Zielińska 

Co warto posłuchać? 

„Jak ukraść Księżyc?” - jest to film familijny. 
Główny bohater - Gru, planuje zostać najlepszym 
złoczyńcą na Ziemi. Z armią Minionków oraz 
z pomącą swego przyjaciela - doktora 
Nikczemniuka, opracowują plan kradzieży 
Księżyca. Jego założenia popsują niektóre osoby, 
między innymi trzy urocze dziewczynki: Margo, 
Edith i Agnes... Nie maja one rodziców i szukają 
nowych opiekunów. Gru, chociaż nie powinien, 
zaczyna zadawać się i  piekować dziewczynami. 
Spędzają dużo czasu i zaczynają dobrze czuć się w 
swoim towarzystwie. Ta znajomość może 
pokrzyżować plany kradzieży Księżyca... Czy tak się 
stanie? Czy Gru zaadoptuje: Margo, Edith i Agnes? 
O tym musicie się sami przekonać. Serdecznie 
polecam film ''Jak ukraść Księżyc?''. Mówi on o 
przyjaźni oraz w jaki sposób może zmienić 
drugiego człowieka. Czasem wystarczy kilka osób, 
abyśmy się zmienili. 
 

„Epoka lodowcowa 5” - jest to film familijny. 
Akcja rozgrywa się w erze dinozaurów. Główni 
bohaterowie - rodzina mamutów wraz 
z przyjaciółmi próbuje rozwikłać zagadkę 
spadających meteorytów, które niszczą ich miejsce 
zamieszkania. Maniek z Elą oraz ich córka 
Brzoskwinka i jej narzeczonym Julianem wyruszają 
w pełną przygód wyprawę. Towarzyszą im 
oczywiście najlepsi przyjaciele: rodzeństwo oposów, 
leniwiec Sid z babcią, łasica - Back oraz tygrys 
Diego. Bohaterowie odnajdują miejsce rozbicia 
meteorytu. Znajdują w nim nowy świat, 
zamieszkany przez inne zwierzęta, które nie zdają 
sobie sprawy z niebezpieczeństwa deszczu 
meteorytów. Lama - przywódca mieszkańców 
meteorytu zarządza pomoc w wyrzuceniu kamieni 
magnetycznych do wulkanu, aby uratować Ziemię. 
Czy to się im uda? Czy przeżyją? Aby odpowiedzieć 
na te pytania, polecam film ''Epoka lodowcowa 5''. 
Cała przygoda przyozdobiona jest miłością, jaką 
darzy się rodzina pomimo sytuacji i miejsca, 
w jakim się znajduje. 

Natalia Wójcik 

Co warto obejrzeć? 

Rozwiąż krzyżówkę!!! 
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A to ciekawe … ???  

 Najlepszy przyjaciel - berneński pies pasterski 
pochodzi ze Szwajcarii. Jest on bardzo duży, jego waga 
wynosi od 40 do 60kg. Wzrost suczki od 58 do 66cm, 
pies od 64 do 70cm. Włochaty kumpel  jest bardzo 
miły, łagodny, przyjazny i towarzyski. Lubi długie 
i częste zabawy, potrzebuje dużo ruchu, uwielbia 
zabawy na śniegu. Nie jest agresywny i posiada instynkt 
stróża, nadaje się do pilnowania zwierząt. Średni wiek 
przyjaciela wynosi od 6 do 8 lat. Ten pies nie przepada 
za wysokimi temperaturami, podczas upału lubi częste 
kąpiele. Czworonoga trzeba czesać co najmniej dwa 
razy w tygodniu. Psina bardzo przywiązuje się do 
swojego właściciela, potrzebuje kontaktu, nie powinno 
się go zostawiać samego przez dłuższy czas.  

 

Wady: 
- dość drogi 
w utrzymaniu 
(musi jeść suchą 
karmę) 
- pies żyje krótko. 
 

Zalety: 
- zwierzę jest 
bardzo rodzinne 
- bardzo przyjazne 
- lubi uczyć się 
nowych sztuczek 
- nadaje się na 
stróża  
 

Wiktoria Kuk 

 Wrzosy rosną 
prawie w całej 
Europie i przyległych 
do niej obszarach Azji 
i Afryki.  Kwitną od 
sierpnia do końca 
września .  Wrzos 

rośnie w różnych zbiorowiskach roślinnych i w 
różnych warunkach wilgotnościowych. Zawsze 
rośnie na glebach kwaśnych i ubogich. Jest 
wykorzystywany jako roślina miododajna 
i lecznicza. Jest też uprawiany jako roślina 
ozdobna. Mamy dużo odmian tego kwiatu. 
Różnią się one formą wzrostu, barwą kwiatów 
i liści, terminami kwitnienia. Wrzos może mieć 
kolor fioletowy, żółty, różowy, biały. Najczęściej 
wrzosy osiągają od 20 do 30 centymetrów  
wysokości. Są one łatwe w uprawie. 
 

Co oznacza kwiat wrzosu? 
• Powodzenie 
• Niezależność 
 •Szczęście. 
Kwiat białego wrzosu nosi symbol  szczęścia, 
czystości, wiary i nadziei. 
Możesz podarować go, aby wysłać komuś  
pozytywne, dobre życzenia, a także wsparcie. 
 

Symbolika kwiatu wrzosu 
Wrzosowy kwiat zawsze ma silną symbolikę 
w historii. Mieszkańcy Szkocji wierzą, że ten 
kwiat jest symbolem ochrony. Przez to nosili 
kwiaty wrzosu w kieszeniach lub w torbach. 
W ten sposób rzekomo zapewniali sobie 
ochronę przed złymi rzeczami i negatywną 
energią. 
 

Oliwia Kamińska 


