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Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. 

Program szkoły promującej zdrowie zakłada podejmowanie 

działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jest 

stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego 

zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich 

uczniów i pracowników szkoły. Szkoła promująca zdrowie - to 

szkoła , która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające 

dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi 

psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu 

przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. 

W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, 

uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się żyć zdrowiej i 

tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań 

promujących prawidłowy styl życia. Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z 

założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i 

priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicję 

SzPZ. 

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, 

że: 

Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z 

innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym 

społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. 

Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują. 

Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do 

życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. 

Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia. 

Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia. 

Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. 

Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych. 

Szkoły Promujące Zdrowie tworzą ogólnopolską sieć. Obecnie w Polsce jest około 3000 placówek w 

sieci SzPZ , w województwie dolnośląskim około 135. 

W tym roku szkolnym również nasza placówka przystąpiła do Programu SzPZ. Liczymy na owocną 

współpracę całej społeczności. Jeśli uda nam się wypracować wymagane standardy mamy szansę wpisać 

się do rejestru i mamy zamiar ubiegać się o krajowy certyfikat SzPZ, który jest nadawany przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

PAMIĘTAJ!!! 

„Zdrowie to wielkie słowo. Obejmuje nie tylko ciało, ale także umysł i 

ducha; … A nie tylko dzisiejszy ból czy przyjemność, ale całe istnienie i 

światopogląd człowieka”. /James H. West/ 

Ten, kto ma zdrowie, ma nadzieję; a kto ma nadzieję, ma wszystko. 

Przysłowie arabskie 

Szkolny koordynator programu:  B. Nowak  
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W sobotę, 15 października, grupa 12 dzieci z 

SP3, wraz z katechetkami, chętnymi nauczycielami i 

rodzicami, wyruszyła autobusem (razem 43 osoby) do 

Legnicy. Były z nami  Skautki Europy, wieloletni 

miłośnicy pielgrzymowania, zarówno z Bogatyni jak i 

że Zgorzelca, oraz ks. dziekan Ryszard Trzósło i ks. 

wikary Łukasz Świerniak. Przeszliśmy 15 km do 

Legnickiego Pola do Bazyliki św. Jadwigi, gdzie 

odbyła się uroczysta Msza Św. Radość z wędrówki 

pozostała na długo, a spełnienia intencji, z którymi 

wędrowaliśmy oczekujemy. 

 

 

 

 

 

19 października klasa 6a i 6c była na 

wycieczce. Podziwialiśmy piękne widoki, w 

drodze było wiele rozmów, które rozwijały 

relacje i integrowały grupę. Pogoda też nam 

dopisała. Mimo trudów wędrówki

( zrobiliśmy w tym dniu 14 km), zmęczenia, 

wszyscy wróciliśmy do domów szczęśliwi. 

Dziękujemy Rodzicom, którzy byli z nami i 

pomagali. 

 

 

 

20 października grupa pełnych energii uczniów posadziła 

rośliny. Wiosną roślinki zakwitną, będą ozdobą i będą 

przyciągać owady zapylajace. W przyszłym tygodniu 

dosadzimy również drzewa owocowe starych odmian. 

Zostały już przygotowane miejsca. Dziękujemy Panu 

Piotrowi za pomoc. Dziękujemy członkom stowarzyszenia 

za towarzystwo i doradzanie. Dziękujemy uczniom za 

radość. Poniżej fotorelacja. 

Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bogatyńskiej Trójki i Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. 
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Epilog Pieszej Legnickiej Pielgrzymki 

Szrenica zdobyta! 

Tradycyjny Owocowy Sad 



21 października w naszej szkole Samorząd Uczniowski 

zorganizował Dzień w Kapciach. Każdy mógł tego dnia 

zaprezentować najbardziej odjechane kapcie, jakie tylko znalazł.  

Aż miło było popatrzeć na ten festiwal kolorowego obuwia 

domowego. Były kapcie puszki, zwierzęce głowy i zwykłe 

klapeczki. 

 

 

 

22 października 2022 roku rozegrane zostały VII 

Świdnickie Marsze na Orientację, będące jednocześnie 

VIII rundą Pucharu Dolnego Śląska 2022. Dodatkowo 

impreza ta zaliczana była do Pucharu Polski Młodzieży 

2022. Zawody odbywały się w Sulistrowicach, u stóp 

Ślęży. Po rozegraniu dwóch etapów reprezentanci z 

naszej szkoły zdobyli następujące miejsca: 

w kategorii TD: 

VII miejsce – drużyna w składzie: Nadia Kadzewicz (kl. 

8c) i Julia Tryc (kl. 8d) 

XI miejsce – drużyna w składzie: Maja Siemaszko (kl. 5a) i Zuzanna Zielewska (kl. 5a) 

XVIII miejsce – drużyna w składzie: Karol Dragan (kl. 4c) i Andrzej Uber (kl. 4c) 

 w kategorii TM:  

VII miejsce – startujący „solo” Jakub Dragan (kl. 8e) 

IX miejsce – drużyna w składzie: Zofia Mrygoń (kl. 8e) i Tristan Temporale (kl. 8b) 

W tej edycji Pucharu prowadzona była również klasyfikacja drużynowa, w której wszyscy nasi 

reprezentanci startujący w barwach MKKT „Tramp” Bogatynia zdobyli 2️ miejsce, ustępując tylko 

drużynie gospodarzy, dzięki czemu wywalczyli Puchar Starosty Świdnickiego. Gratulujemy! 

 

 

 

 

25 października 2022 r. braliśmy udział w III 

Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji 

bicia rekordu w liczbie  osób czytających na przerwie 

pt. „Przerwa na czytanie".  Wydarzenie odbyło się 

w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska 

czyta dzieciom”. Wszyscy dobrze się bawili, 

przynieśliśmy z domu mnóstwo książek, a jeszcze 

więcej wypożyczyli z biblioteki! 
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ORIENTOWALI SIĘ U STÓP ŚLĘŻY 

Czytamy… 



W piątek, 28 października, w naszej szkole odbyło się kilka ciekawych akcji. 

Jedną z nich były kolejne prace w ogrodnicze w ramach projektu "Tradycyjny 

Owocowy Sad Trójkowy" Grupa niezawodnych uczniów i członkowie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bogatyńskiej Trójki posadzili kolejne drzewka 

owocowe. Tym razem posadzono stare odmiany jabłoni, grusz oraz śliw. W 

ogrodzie mamy teraz między innymi gruszę konferencję, gruszę Williama, 

jabłoń kosztelę, śliwę węgierkę i kilka innych drzewek. Uczniowie dosadzili 

kilka roślinek miododajnych oraz rozstawili kompostownik. Na terenie szkoły 

mamy już trzy. 

 

 

Piątek 28 października 

klasa 5c spędziła w ZOO w Zittau. Dzieci 

zaplanowane miały tam warsztaty o pingwinach. 

Zapoznały się nie tylko z tymi ciekawymi 

zwierzątkami podczas prelekcji, ale również je 

karmiły, uczestniczyły w zabawie transportowania 

jajka niczym pingwin. Był czas na posiłek, zabawy 

sprawnościowe na placach zabaw i oczywiście spacer po 

ZOO. Bliski kontakt ze zwierzętami, a szczególnie z 

papugami, małpkami, kozami wszystkim się podobał. 

Dzieci zadowolone wróciły do domu. Opiekę 

nad nimi sprawowały panie: Sylwia Pająk i 

Agnieszka Pluta. 

 

 

 

 

Z kolei w sobotę – 29 października w centrum handlowym PLAZA w Zgorzelcu odbył się finał 

konkursu "Autyzm to takie coś...", organizowanego przez Fundacja "Autilio" , w którym uczniowie z 

naszej szkoły wzięli udział. W konkursie brało udział aż 147 

uczestników, był on podzielony na trzy kategorię wiekowe. 

Miło nam powiadomić, że nasze dwie uczennice zajęły w 

swojej kategorii wiekowej miejsca w ścisłej czołówce: 

Laura Dziurska zajęła I miejsce    

Julia Wadelska zajęła II miejsce  

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom z naszej szkoły, 

Wam także należą się wielkie brawa: Kasia Janas, Patryk 

Muszyński, Marcin Poznański, Zuzanna Górzna, Wiktoria 

Szuszkiewicz, Oliwia Tobijańska, Filip Kłusak, Michał 

Drewniacki, Sebastian Proch. Pracę naszych uczniów można 

będzie podziwiać przez cały listopad w PLAZIE 

Zwyciężczyniom gratulujemy! 
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Już od kilku lat, zawsze w czasie Święta Zmarłych nasi uczniowie, 

nauczyciele i rodzice kwestują na rzecz ratowania polskich nekropolii na 

Kresach oraz pomocy dla Polaków, zamieszkałych przede wszystkim na 

Ukrainie. Czas wojny, to czas kiedy nasi Rodacy z dużą nadzieją 

potrzebują i oczekują naszego wsparcia. W tym roku nasza akcja również 

udała się znakomicie! Akcji dowodziła jak zawsze pani pedagog - 

Leokadia Kołodyńska-Zysk. 

 

 

8 listopada 2022 r. w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu odbył się, pod patronatem 

honorowym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, I Powiatowy Konkurs Piosenki 

Patriotycznej. Celem tego wydarzenia było wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy 

aktywności artystycznej oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa 

kraju. Do konkursu przystąpiło 13 solistów oraz 7 zespołów ze szkół 

podstawowych Powiatu Zgorzeleckiego. Każdy uczestnik prezentował 

jeden utwór patriotyczny, który niezależna komisja oceniała pod 

względem doboru repertuaru, możliwości wokalnych oraz własnej 

interpretacji utworu. Naszą szkołę reprezentowała Nikola Gwóźdź. Po 

wysłuchaniu dwudziestu prezentacji komisja wyłoniła zwycięzców. W 

kategorii piosenka solowa Nikola zajęła 3 miejsce. 

Nagrodzeni otrzymali pamiątkową statuetkę, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Edukacji i Nauki panią Marzenę Machałek, PGE GiEK 

SA. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz DPFA EUROPRYMUS w Zgorzelcu. Nikolę do konkursu 

przygotował p. Stanisław Nowak. Gratulujemy sukcesu! 

 

 

W tym roku celebrowaliśmy 104 rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę. W naszej szkole świętowaliśmy ten 

wyjątkowy dzień  w czwartek – 10 listopada. 

Odświętnie ubrani, z wpiętymi kotylionami, uczestniczyliśmy w 

koncercie pieśni patriotycznych. Było podniośle i wyjątkowo…  

Nauczyciele wraz z uczniami 

przygotowali  wiele działań, które 

przypominały nam o tym ważnym 

dniu. Były wiersze, niezwykły i 

przejmujący taniec z szarfami w 

wykonaniu uczennic z klasy 6b oraz  

piękny śpiew. 

O godz. 11:11 spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w akcji 

#SzkołaDoHymnu. Zaśpiewaliśmy wspólnie 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.  Na 

zakończenie utworzyliśmy  ,,żywą flagę” podczas trwania utworu ,,Mury” w 

wykonaniu Nikoli Gwóźdź. 

 Było wzniośle, patetycznie, pięknie i patriotycznie! 
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Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. 

Święto Niepodległości w Trójce 



 

 

 

5 listopada 2022 roku rozegrana została IX – Finałowa już Runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na 

Orientację 2022, czyli Ogólnopolskie Marsze na Orientację „O statuetkę gołębiarki”. Zawody odbyły się na 

terenie malowniczego, nadbobrzańskiego miasteczka Wleń, nad okolicą którego wznosi się zamek Wleń (Lenno).  

Każdy zespół miał do przejścia 3 etapy dzienne. 

Nasi reprezentanci zajęli następujące lokaty: 

• w kategorii TD: 

III miejsce – drużyna w składzie: Julia Tryc (kl. 8d), Mateusz 

Niechwiej (SP Opolno) i Jakub Stojek (SP Opolno) 

XIII miejsce – drużyna w składzie: Maja Siemaszko (kl. 5a) i 

Zuzanna Zielewska (kl. 5a) 

XXI miejsce – drużyna w składzie: Lena Hurlak (kl. 5c), Iga 

Bartków (kl. 6c) i Aleksander Olech (kl. 5a) 

• w kategorii TM: 

VII miejsce – drużyna w składzie: Jakub Dragan (kl. 8e) i Kacper 

Wolkiewicz (kl. 8e). 

Nie sposób nie wspomnieć, że występująca w nazwie marszów 

postać gołębiarki związana jest z Pomnikiem Gołębiarki, który 

wzniesiono na wleńskim rynku z okazji 700-lecia założenia miasta 

w 1914 roku. W ten sposób upamiętniono tradycję gołębich targów, 

które od czasów średniowiecznych odbywały się w każdą środę 

popielcową w tym mieście.  Zachęcamy również do zwiedzania 

zamku Wleń (Lenno), który od 2018 roku jest pod opieką 

Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie” oraz 

Stowarzyszenia Gildia Przewodników Sudeckich. Dzięki temu – po 

kilku latach ograniczenia dostępności zamku ze względu na prace 

zabezpieczające – obiekt udostępniony jest do zwiedzania 

codziennie. 

Przed nami kilkumiesięczna przerwa, bo kolejny wyjazd na marsze dopiero wiosną 2023 roku. 

 

Blog Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni informuje: 

 

W konkursie plastycznym dla klas II-IV pt. "Straszne książki, czyli wiedźmy, wilki i inne potwory” zwyciężyli: 

1 miejsce  -  Wiktoria Zwierzyńska - klasa 4c 

2 miejsce  - Adrianna Miszkiewicz - klasa 2b 

3 miejsce  - Emilia Ociepka - klasa 3c 

3 miejsce  - Andrzej Uber - klasa 4c 

Wyróżnienia otrzymali: Lena Garbicz - klasa 3a, Wiktoria Podstawczuk - klasa 3c, Maja Młynarczyk - klasa 2c, 

Tymon Senetra - klasa 4a 

GRATULACJE! 

Wystawa zwycięskich prac w bibliotece. Zapraszamy! 

http://bibliotekasp3.blogspot.com/ 
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Orientowali się … 

http://bibliotekasp3.blogspot.com/


 

 

 

 

 

16 listopada odbył się kiermasz zorganizowany przez SU. Kiermasz zaliczamy do 

baaardzo udanych. Ciasto, babeczki i pizza rozeszły się błyskawicznie! Dziękujemy 

wszystkim uczniom, ich rodzicom i opiekunom za przygotowanie smakołyków. 

Cieszymy się niezmiernie z tak wysokiej frekwencji na kiermaszu. O kolejnej takiej akcji 

na pewno poinformujemy. 

To był przepyszny dzień w naszej szkole… 

 

 

2 listopada 2022 r. odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogatynia Szkół Podstawowych klas VII-VIII w 

Piłce Nożnej. Turniej rozegrany został w Szkole Podstawowej w Porajowie. Wzięły w nim udział cztery szkoły: 

SP3 Bogatynia,  SP Porajów,  SP5 Bogatynia i  SP Opolno Zdrój. 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Czarniecki, 

Tymon Czekański, Michał Drewniacki, Karol Gowin, Hubert 

Kubica, Miłosz Skorupa, Kacper Szajerka, Wiktor Żądeł. 

Opiekunem był pan Piotr Kupczyk. 

System rozgrywek "każdy z każdym" gwarantował wszystkim 

drużynom rozegranie trzech spotkań. Nasi chłopcy poradzili sobie 

doskonale i zostali zwycięzcami całego turnieju!  Brawo! 

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i słodkie 

przekąski, ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Bogatyni. 

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła wygrała NAGRODĘ GŁÓWNĄ w Wielkiej Szkolnej 

Loterii akcji Lidla „Szkoły Pełne Talentów”.  Do naszej placówki trafi wyposażenie pracowni informatycznej na 

kwotę 250 000 zł. 

Dziękujemy za każdego #talenciaka  - to właśnie on przyniósł nam szczęście w loterii. 

Nasza radość nie ma końca! 

 

 

 

 

 

Ale się działo… Było ciasteczko, zdrowo i andrzejkowo. 

Społeczność szkolna dopisała  Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bogatyńskiej Trójki dziękuje wszystkim zaangażowanym w tą 

andrzejkową akcję. 
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Kiermasz… słodkości 

ZŁOTO DLA NASZYCH PIŁKARZY 

            Radość, radość, radość… 

Andrzejki w Trójce 



 

 

 

 

Wawel to wzgórze na Pomoście Krakowskim w Krakowie, znajduje się na nim Zamek Królewski i bazylika św. 

Stanisława i św. Wacława. Wawel leży na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Lublina i Sandomierza do Tyńca. 

W 1978 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.   Zwiedzającym w dzisiejszych czasach są 

udostępnione: 

na zamku: 

 

 reprezentacyjne komnaty królewskie – wystawa obejmuje 

znajdujące się na parterze pomieszczenia wielkorządcy 

zamku i komnaty na drugim piętrze, m.in. Salę Poselską, 

której strop ozdobiony jest rzeźbionymi głowami (tzw. 

głowami wawelskimi) i Salę Senatorską 

 prywatne apartamenty królewskie 
 skarbiec koronny, gdzie prezentowany jest m.in. miecz 

koronacyjny Szczerbiec 

 zbrojownię  

 wystawę Sztuka Wschodu 
 

w katedrze:  

 groby królewskie 

 Krypta Wieszczów Narodowych 

 dzwon Zygmunt 

   Muzeum Katedralne  

   Wawel Zaginiony – rezerwat archeologiczny z częściowo 

zrekonstruowaną Rotundą Najświętszej Marii Panny  

 Smocza Jama  

  Trasa Ogrody Królewskie – zrekonstruowany, 

renesansowy ogród.  

Będąc w Krakowie musicie też koniecznie zobaczyć kilka miejsc… 

Zwiedzanie Krakowa rozpoczynamy na Placu Jana Matejki, gdzie dowiemy się o średniowiecznym mieście 

Kleparzu, zwanym Florencją, o Pomniku Grunwaldzkim i Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie udajemy się 

pod zachowane średniowieczne fragmenty murów obronnych Krakowa z Barbakanem, Bramą Floriańską, trzema 

basztami i Arsenałem Miejskim. Popodziwiajcie również pierścień zieleni, otaczający miasto, czyli Planty 

krakowskie. Tymiż Plantami podchodzimy pod teatr Juliusza Słowackiego, wybudowany na wzór opery 

paryskiej. Poczytajmy sobie o Paonie - ulubionej kawiarni bohemy krakowskiej. Wracamy na ulicę Floriańską, by 

tą najsłynniejszą krakowską ulicą udać się do Rynku Głównego. Po drodze zatrzymujemy się w kilku miejscach: 

pod kawiarnią Jama Michalika - kolebką nurtu Młodej Polski, pod domem Jana Matejki, pod hotelem Pod Różą, 

który wedle wiary Krakowian będzie stał wiecznie.. 

I tym oto sposobem dotarliśmy do Rynku Głównego. A tutaj Sukiennice, Wieża Ratuszowa, kościółek św. 

Wojciecha, pomnik Adama Mickiewicza, płyta przysięgi Tadeusza Kościuszki. Zwiedzanie kończymy 

wejściem do bazyliki mariackiej, jednego z najważniejszych kościołów Krakowa, z najpiękniejszym ołtarzem 

głównym - dziełem norymberskiego mistrza późnego gotyku Wita Stwosza. 

Polecały: Wiktoria, Zosia i Magda.  
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Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830–1831 –  polskie powstanie narodowe przeciwko 

Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 

1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). 

 

GENEZA 

Główną przyczyną wybuchu powstania 

listopadowego było nieprzestrzeganie przez 

władców Imperium Rosyjskiego postanowień 

konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku. 

Aleksander I w 1819 roku zniósł wolność prasy i 

wprowadził cenzurę prewencyjną. W roku 1821 

zawieszono wolność zgromadzeń i zakazano 

działalności masonerii. W październiku 1824 roku 

skazano Waleriana Łukasińskiego, przywódcę 

Wolnomularstwa Narodowego. W roku 1823 

Rosjanie rozbili sieć tajnych stowarzyszeń w 

prowincjach zabranych. Nikołaj Nowosilcow 

rozpoczął prześladowanie członków towarzystw 

filomatów i filaretów. W 1825 roku cesarz 

zlikwidował jawność obrad sejmowych. 

 

Jednocześnie wzmogły się prześladowania polskich organizacji niepodległościowych. W 1827 roku nastąpiły 

aresztowania członków Towarzystwa Patriotycznego. Sąd sejmowy, wydając łagodne wyroki na podejrzanych i 

oczyszczając ich z zarzutu zdrady stanu, pośrednio potwierdził, że występowali oni w dobrej wierze przywrócenia 

przestrzegania zapisów konstytucji 1815 roku. 

 

Innym powodem niezadowolenia części polskiej opinii publicznej było odwlekanie przez cara tzw. rozszerzenia 

wewnętrznego. Rosja zobowiązała się w akcie końcowym kongresu wiedeńskiego do powiększenia Królestwa 

Polskiego o bliżej nieokreślone terytorium, "jakie car uzna za stosowne". Duża część polskich elit politycznych 

oczekiwała, że car wypełni to zobowiązanie przyłączając do Królestwa część lub całość obszaru prowincji 

zabranych, a więc ziem utraconych na rzecz Rosji między 1772 a 1807 rokiem. 

 

 

WYBUCH 

W roku 1828 w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty zawiązało się sprzysiężenie pod dowództwem 

podporucznika Piotra Wysockiego przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego i dowódcy sił 

rosyjskich stacjonujących w zachodnich guberniach Rosji, wielkiemu księciu Konstantemu, który był bratem 

cesarza Rosji i króla Polski Mikołaja I. Był on powszechnie znienawidzony za stworzenie systemu tajnej policji i 

donosicielstwa, a także za publiczne poniżanie polskich oficerów. Sygnałem do wybuchu powstania miał być pożar 

browaru na Solcu i kamienicy przy ul. Dzikiej. Powstanie wybuchło wieczorem ok. godz. 18:00 29 listopada 1830, 

gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, przerwał zajęcia z 

taktyki – wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a 

piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”, wyprowadzając podchorążych na miejsce zbiórki – pod 

pomnik króla Jana III Sobieskiego. Grupa 18 spiskowców, złożona głównie z młodych inteligentów m.in. Ludwik 

Nabielak, Seweryn Goszczyński, Leonard Rettel wraz z częścią podchorążych, zaatakowała Belweder – rezydencję 

wielkiego księcia. Jednakże Konstanty zdołał się przed napastnikami ukryć. Powstańcy – z pomocą pospólstwa i 

plebsu warszawskiego – zdobyli wówczas Arsenał. Z rąk powstańców zginęło sześciu przeciwnych powstaniu 

generałów: Stanisław Trębicki, Maurycy Hauke, Stanisław Potocki, Ignacy Blumer, Tomasz Siemiątkowski, Józef 

Nowicki – zastrzelony wskutek pomyłki i pułkownik Filip Meciszewski.  
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UPADEK POWSTANIA 

5 października 1831, w okolicach Brodnicy pod wsią Jastrzębie, ostatni duży oddział armii polskiej (ponad 20 

tysięcy żołnierzy) pod wodzą generała Rybińskiego przekroczył granicę z Prusami, gdzie został internowany. 

Ostatni wódz naczelny powstania listopadowego gen. Maciej Rybiński zostaje internowany wraz z władzami 

powstańczymi i z ostatnim prezesem Rządu Narodowego Bonawenturą Niemojowskim oraz członkami sejmu i 

licznymi politykami w zabudowaniach klasztoru franciszkanów w Brodnicy gdzie przebywał do 12 października. 

 

9 października skapitulowała twierdza Modlin, a 21 października twierdza Zamość. Ta ostatnia data uznawana jest 

za koniec powstania listopadowego. 

 

Do upadku powstania i przegrania wojny w dużym stopniu przyczynili się niewierzący w możliwość zwycięstwa i 

w gruncie rzeczy lojalistycznie nastawieni wobec cesarza arystokratyczni przywódcy polityczni m.in. Adam Jerzy 

Czartoryski oraz dowódcy: generałowie Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński i 

Maciej Rybiński. 

 

Nie można też zapominać o przewadze militarnej Rosji i braku większego wsparcia ze strony ludności chłopskiej, 

wobec negatywnego stanowiska szlacheckich, konserwatywnych władz powstańczych do uwłaszczenia i likwidacji 

pańszczyzny na wsi. 

 

Powstańcy nie doczekali się też pomocy z zewnątrz, a rządy większości państw europejskich, napiętnowały 

powstańców jako „wichrzycieli” i zdrajców. 

 

SKUTKI 

Skutki polityczne: w lipcu 1831 powołano Komisję Rządu Tymczasowego pod prezesurą gen. Franciszka 

Ksawerego Dąbrowskiego, która na terenach zajętych przez wojska rosyjskie przeprowadziła likwidację 

administracji powstańczej. Jesienią 1831 roku Rosjanie powołali Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego pod 

prezesurą Fiodora Engela, którego zadaniem była pacyfikacja i militaryzacja Królestwa, administracja została 

podporządkowana naczelnikom wojennym; naczelnie komenderujący czynną armią generał-gubernator Królestwa 

Polskiego feldmarszałek Iwan Paskiewicz 22 listopada 1831 wydał z rozkazu cesarza Mikołaja I postanowienie 

unieważniające „na zawsze” wszystkie uchwały i rozporządzenia „Rządu Rewolucyjnego”; w 1832 roku nastąpiło 

znaczne ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego: zastąpienie konstytucji Statutem Organicznym, wcielenie 

armii polskiej do rosyjskiej, zniesienie polskiego sejmu i samorządów, postępująca rusyfikacja administracji, 

namiestnikiem królestwa został Iwan Paskiewicz. 

Skutki prawne: brak respektowania dotyczących Polski postanowień kongresu wiedeńskiego był uzasadniany jako 

konsekwencja podboju militarnego Królestwa Polskiego. 

Skautki kulturalne: likwidacja polskiego szkolnictwa wyższego, obniżenie jakości szkolnictwa średniego, spadek 

liczby szkół elementarnych, wprowadzenie języka rosyjskiego jako dodatkowego do szkół średnich. 

Skutki gospodarcze: nałożono wysoką kontrybucję, zbudowano na koszt Polski Cytadelę z silnym garnizonem 

rosyjskim, wprowadzono barierę celną na granicy polsko-rosyjskiej, po 1840 roku wprowadzono rosyjski system 

monetarny oraz system miar i wag. 

Skutki demograficzne: interwencyjna armia rosyjska przywlekła ze sobą epidemię cholery, dziesiątkującą ludność 

Królestwa, w wyniku powstania około 11 tysięcy osób opuściło kraj, w następnych latach sporą liczbę mężczyzn z 

Królestwa wcielono do armii rosyjskiej. 

W ramach represji do specjalnych batalionów tzw. 

kantonistów Armii Imperium Rosyjskiego wcielono dzieci 

polskie.                                                            

 

Po prawej: Porwanie dzieci polskich przez żołnierzy 

rosyjskich na Placu Zamkowym w Warszawie. 
 
 
 
 
 
 

Przygotował:  Michał. M 
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Hej, to znowu ja, dziś przychodzę do Was z kolejną sprawą, również z 

czasów PRL-u. Tym razem będzie to sprawa o nieco innym podłożu, ale nic nie 

będę zdradzać, więc po prostu zacznę pisać... 

26 listopada 1956 roku o godzinie 18 Chaim N., wychodząc z pracy, 

wstąpił do księgarni. Chwilę po wyjściu z budynku zatrzymał się przy budce z 

piwem. Docierając do klatki swojego bloku przy ulicy Antoniego we Wrocławiu, 

wszedł do swojego domu – dzień jak co dzień, wszystko niby normalnie… jednak 

zaledwie kilka minut później mężczyzna już nie żył. Został postrzelony, 15 minut 

później ciało denata odnalazł w bramie posesji  sąsiad  Chaima. Jego śmierć 

wyglądała na naturalną, natomiast podczas autopsji na klatce piersiowej denata 

odkryto ślad postrzału, później w ciele  znaleziono pocisk, który uszkodził mięsień 

sercowy, aortę i płuco. Wszczęto śledztwo, przesłuchiwano  sąsiadów, jednak nikt 

nie usłyszał strzałów, co oznaczało, że najprawdopodobniej pistolet był 

wyposażony w tłumik. Dwóch świadków zeznało, iż w czasie krytycznym widzieli 

mężczyznę wychodzącego z bramy.  Odziany miał być w ciemną kurtkę, bryczesy 

oraz buty z cholewami, jednemu z przesłuchiwanych udało się zapamiętać krótko przystrzyżony wąsik. 4 stycznia 

1957 r. sąsiad zamordowanego, Paweł K. otrzymał anonim o następującej treści: „Złakomił się na 10 dolarów, nie 

zapłacił pieniędzmi, za to zapłaci życiem. Ja handluję dalej". Do listu dołączono trzy łuski od pocisku kalibru 5,6 

mm. Cztery dni później zabójca Chaima N. namierzył kolejną ofiarę. 8 stycznia w okolicach godziny 21 Józef S. 

wraz z żoną wrócił do domu, jednak mężczyzna poszedł jeszcze odebrać swojego pięcioletniego syna od matki. 

Zanim weszli do domu, Józef S. postanowił coś sprawdzić w garażu. Tam czekał na niego w ukryciu napastnik. 

Kiedy wyszedł na wprost S., mężczyzna rozpoznał go. Doszło do wymiany zdań, potem morderca oddał w kierunku 

Józefa S. śmiertelny strzał. Huk usłyszała żona Józefa S., która w tym czasie czekała w domu z kolacją. 

Natychmiast wybiegła na ganek. W ciemności dostrzegła postać mężczyzny, który biegł w jej kierunku, a potem 

szybko skręcił do ogrodu. Kobieta zapamiętała jego twarz. Potem usiłowała biec za nim, ale szybko zrezygnowała. 

Nie była w stanie go dogonić. Wróciła na posesję i wtedy zobaczyła otwarte drzwi do garażu. Ogarnęły ją złe 

przeczucia. W środku znalazła zwłoki męża. Całe tragiczne zdarzenie widział 5-letni syn zamordowanego, który w 

tym czasie schował się za samochodem. Niestety, nie zapamiętał on sprawcy. Na miejsce  została wezwana milicja, 

zabezpieczyła ona odciski butów w ogrodzie. W garażu znaleziono dwie łuski pochodzące z broni kalibru 9 mm. Na 

miejscu zbrodni morderca pozostawił po sobie swoisty podpis - oprawkę od zegarka, która należała do poprzedniej 

ofiary. Ustalanie broni, z której strzelano wykazało, że w przeszłości była już użyta do zabójstwa Anny S. w 

Bytomiu w 1946 r. Mordercy wówczas nie wykryto. 

W wyniku przesłuchania 5-letniego syna zamordowanego oraz jego matki, milicjanci uzyskali nowe 

informacje na temat poszukiwanego sprawcy. Wdowa po Józefie S. stwierdziła, że „mordercę ojca swojego dziecka 

rozpozna we wszelkich okolicznościach". Chłopiec przyznał, że jego ojciec w czasie szamotaniny wymienił 

nazwisko napastnika. Niestety, chłopiec go nie zapamiętał. Pomimo intensywnego śledztwa, milicja nie wpadła na 

żaden konkretny trop.  Niestety rozzuchwalony morderca grasował dalej w mieście...   Chciałabym jeszcze 

nawiązać do wyżej wymienionej Anny S. A więc….. 

18 lipca 1946 roku w jednym z bytomskich parków, o zmroku, padły strzały. Podczas oględzin przy denatce 

znaleziono kilka łusek oraz drobne pieniądze. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta zginęła z 

powodu strzału w klatkę piersiową. Po kilku tygodniach ustalono tożsamość ofiary.  

Była nią 40-letnia Anna S., mieszkanka miejscowości zlokalizowanej pod Wrocławiem. Na kilka dni 

przed śmiercią kobietę odwiedził dawny znajomy, który okradł jej mieszkanie i uciekł. Anna S. postanowiła 

pojechać do Bytomia i odszukać go. Początkowo to on był podejrzany o dokonanie zabójstwa, natomiast z powodu 

braku dowodów umorzono postępowanie.  Kilka dni później, bo 15 stycznia, wieczorem, zabójca wtargnął na 

posesję domu położonego na przedmieściu. Zastrzelił psa, a następnie usiłował pozbawić życia jego właściciela, 

oddając strzał w jego kierunku. Na szczęście chybił. Zenon H. zeznał później śledczym, że napastnikiem był 

nieznany mu mężczyzna, średniego wzrostu, który poruszał się szybko i zwinnie. Miał na sobie ciemną jesionkę i 

czapkę cyklistówkę. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli łuski kalibru 9 mm. Pochodziły one z tej samej 

broni, której użyto w poprzednich morderstwach. 10 dni później Zenon H. otrzymał anonim. 
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„Wyroku śmierci żądało 8 osób. Ponieważ uciekasz jak zając przed śmiercią, łapać Cię i strzelać nikt nie będzie, ale 

postanowiono sprezentować 3 kg materiału, aby Cię wraz z żoną wysadzić. Nie chcemy żony i dziecka wysadzać, 

toteż uprzedzamy, abyś je usunął. Pies zostanie usunięty. Nie spodziewaj się, że Cię uchroni rodzina". 

Porównanie tego anonimu oraz poprzedniego związanego ze sprawą Chaima N. wykazało, że oba listy 

napisała ta sama osoba. Charakterystyczne było to, że pismo autora było niewprawione oraz że popełnił on błędy 

ortograficzne. Później na trzy miesiące morderca ucichł. Śledczy w tym czasie prowadzili intensywne 

poszukiwania, próbowano ustalić motyw jego ataków. Śledztwo utrudniał fakt, że ofiary grasującego w mieście 

zabójcy nie były związane ze sobą. Czy w takim razie wybierał je przypadkowo? Była także kolejna ofiara był to 

Józef W. - kierownik administracji Wytwórni Filmów Fabularnych. Atak miał miejsce około godz. 22 w przeddzień 

Wielkanocy. Józef W. będąc w swoim mieszkaniu usłyszał dziwny trzask. Gdy zbliżył się do okna, z zewnątrz padł 

strzał. Pocisk trafił go prosto w serce. W toku oględzin miejsca zbrodni funkcjonariusze MO znaleźli we framudze 

okna pocisk kaliber 5,6 mm. Śledczy założyli, że morderca strzelał z drzewa oddalonego o kilkadziesiąt metrów od 

okna mieszkania. 

Orzekający w tej sprawie eksperci wojskowi uznali, że zabójcą musiał być wyborowy strzelec. Tak celny 

strzał z dużej odległości mógł być dziełem tylko najwyższej klasy specjalisty. Poza tym stwierdzono, że broń z 

której strzelano, musiała być wyposażona w optyczne przyrządy celownicze. Dla funkcjonariuszy prowadzących tę 

sprawę był to bardzo ważny wniosek. Zawężono krąg poszukiwań do kolekcjonerów lub miłośników broni 

pochodzących z Wrocławia lub okolic. Niestety, szeroko zakrojone działania milicyjne nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów. O ujęciu niebezpiecznego zabójcy zadecydował zupełny przypadek. Podczas 

prowadzonego śledztwa próbowano ustalić personalia osób interesujących się militarią, natomiast ze względu na to, 

że Wrocław jest dużym miastem, było to dość trudne i nie przynosiło efektów. 

W 1958 roku patrol policji zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę – Władysława 

Baczyńskiego. Funkcjonariusze zatrzymali go i znaleźli przy nim broń oraz dużą ilość amunicji. Przedmioty 

znalezione podczas przeszukania mieszkania mężczyzny wskazywały na to, że Baczyński może być poszukiwanym 

od kilku lat mordercą, a potwierdziła to ekspertyza broni i łusek. 

Władysławowi Baczyńskiego udowodniono 4 morderstwa. Mężczyzna został poddany badaniom 

psychiatrycznym, które nie wykazały odchyleń w zachowaniu mężczyzny, a zabójstwa dokonywał będąc w pełni 

poczytalny. Baczyński był żonaty i miał trójkę dzieci. Wobec najbliższych bywał brutalny, zwłaszcza kiedy ktoś mu 

się sprzeciwiał. Nie znosił tego. Natomiast sąsiedzi wystawiali mu bardzo dobrą opinię - mówiono o nim, że jest 

spokojny, bezkonfliktowy, nie ma nałogów. Codziennie rano i wieczorem widywano go na spacerze z psem. 

Różne opinie na jego temat wystawiały zakłady w pracy, w któryś niegdyś był zatrudniony. Dyrekcja 

Wytwórni Filmów Fabularnych oceniła go jako sumiennego i wysoko wykwalifikowanego pracownika. W innych 

miejscach pracy nie cieszył się zbyt dobrą reputacją. Baczyńskiego przedstawiano jako człowieka mściwego i 

opryskliwego wobec współpracowników, a zwłaszcza przełożonych. Jak wykazało śledztwo, chęć zemsty wobec 

byłych szefów pchnęła go do zbrodni. Zarówno Józef S., Zenon H. jak i Józef W. byli w przeszłości jego 

zwierzchnikami. Baczyńskiemu przypisano łącznie cztery zabójstwa i dwa usiłowania. Przez długi czas 

nierozwiązaną zagadkę w jego sprawie stanowiła tożsamość autora anonimów. Jak wykazała ekspertyza 

grafologiczna, listy nie mogły być pisane przez Baczyńskiego. Pozostało pytanie; kto jeszcze był zamieszany w 

uprawiany przez niego przestępczy proceder? Baczyński na ten temat konsekwentnie milczał. Zostało coś jeszcze 

do ustalenia:  autor anonimów. 

Aby to zrobić, w trakcie śledztwa pobierano próbki pisma od krewnych i znajomych Baczyńskiego. 

Wykonane badania porównawcze nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Na właściwy trop doprowadziły 

funkcjonariuszy dopiero rozmowy z dziećmi Baczyńskiego. W pewnym momencie córka podejrzanego 

powiedziała, że ojciec przyszedł kiedyś do mieszkania z nieznaną jej kobietą i przez długi czas coś z nią pisał. 

Mówił do niej "Mila". Milicjanci zajmujący się sprawą rozszerzyli krąg poszukiwań. Z racji tego, że Baczyński był 

rencistą, przyjrzano się uważniej placówkom medycznych, z usług których korzystał. Wśród pracowników 

spółdzielni lekarskiej, w której był zarejestrowany, znaleziono pielęgniarkę o imieniu Emilia. Wezwano ją na 

przesłuchanie. Początkowo kobieta była oburzona podejrzeniem jej, że to ona pisała anonimy. Dopiero przy kolejnej 

rozmowie ze śledczymi kobieta przyznała, że napisała te listy na żądanie i pod dyktando Baczyńskiego. W ten 

sposób zrewanżowała mu się za pomoc, którą Baczyński zaoferował pielęgniarce, gdy ta starała się o przydział na 

lokal kwaterunkowy. W trakcie przesłuchań kobieta stanowczo zaprzeczała, że miała coś wspólnego z czynami, 

które opisywała w anonimach. Tymczasem śledztwo w sprawie Baczyńskiego dobiegało końca. Przy ostatnich 

przesłuchaniach podejrzany zupełnie zmienił swoją postawę w stosunku do przesłuchujących go funkcjonariuszy. 

Wcześniej podejrzany nie chciał rozmawiać z milicjantami, twierdził, że jego aresztowanie jest pomyłką, która jest 

następstwem niekorzystnego zbiegu okoliczności.  
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Pod koniec śledztwa był szczery i skory do zwierzeń. W pewnym 

momencie wręcz wyraził ubolewanie z powodu przedwczesnego aresztowania, 

ponieważ, jak stwierdził, miał zamiar rozprawić się jeszcze z wieloma ludźmi. 

Na pytanie: "Kogo chciał jeszcze zabić?" odpowiadał: "Przygotowałem długą 

listę". 

Proces Władysława Baczyńskiego odbył się przed Sądem 

Wojewódzkim we Wrocławiu. W trakcie rozpraw oskarżony wyjaśniał 

motywy niektórych zarzucanych mu zabójstw . Pytany o powody pozostałych 

zabójstw Baczyński stwierdził, że śmierć jego byłego szefa Józefa S. była 

przypadkowa, dokonana po tym jak Józef S. nakrył go na próbie kradzieży 

samochodu w garażu. Miało dojść później między nimi do szarpaniny, wskutek 

czego Baczyński oddał śmiertelny strzał. Co do pozostałych zbrodni Baczyński nie potrafił wskazać klarownych 

powodów, co go doprowadziło do popełnienia morderstw lub ich usiłowania. Niektóre podane przez niego motywy 

były wręcz fałszywe i nie miały żadnego potwierdzenia w faktach. W trakcie procesu oskarżony został skierowany 

na badania psychiatryczne. Stwierdzono u niego odchylenia charakterologiczne przejawiające się w braku więzi 

uczuciowej z najbliższą rodziną, egocentryzmie, skłonności do despotyzmu, skrytości. Jakkolwiek biegli uznali, że 

Baczyński był w pełni poczytalny w chwili dokonywania czynów zabronionych. Przed sądem Baczyński nie wyraził 

żadnej skruchy. 

21 września 1959 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu wydał wyrok ws. Władysława Baczyńskiego. 

Oskarżony został uznany winnym zarzucanych mu czynów (4 zabójstw i dwóch usiłowań zabójstw) i skazano go na 

karę śmierci przez powieszenie. Sąd Najwyższy podtrzymał zaskarżone orzeczenie w mocy. Wyrok wykonano 17 

maja 1960 r. 

Ostatecznie ta sprawa wydaje mi się mniej ciekawa niż ta, która została opisana przeze mnie ostatnio. 

Niełatwo było znaleźć informacje o tej sprawie, dlatego spora część tego artykułu pochodzi z  strony onet.pl, mam 

nadzieję, że ta sprawa Was zaciekawiła, bo bardzo ciężko mi się ją pisało i ciężko było dodać cos od siebie. Mimo 

to dziękuję za przeczytanie tego artykułu i do zobaczenia za dwa miesiące. 

Maja K. 

Z życia biblioteki 
Z wielką przyjemnością informuję, że są już w bibliotece szkolnej w bibliotece książki zakupione z 

otrzymanego wsparcia finansowego w ramach   ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Wśród zakupionych 375 egzemplarzy jest wiele ciekawych książek, zarówno dla klas młodszych, 

jak i starszych. Nie zabrakło oczywiście tytułów, które uczniowie wrzucali do koszyka życzeń. Pozyskane 

książki odpowiadają zainteresowaniom wielu uczniów. Są  pozycje ze znanych serii ‘Stranger 

Thinks”,Five Nights at Freddy’s czy przygód Enoli Holmes.  

Również najmłodsi czytelnicy znajdą dla siebie wiele ciekawych książek np. o Pinku, ważnym i 

odpornym psychicznie lub Babuli Babalundze J 

  Mam nadzieję, że przyczynią się one do podniesienia poziomu czytelnictwa  

w szkole oraz popularyzacji wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam do biblioteki! 
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

 

Święta Bożego Narodzenia różnią się w zależności od kultury, wierzeń i kraju.. 

Porównajcie… 

 Hiszpania 
Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, ale chałwą. W odróżnieniu od Polski w tym kraju 

wieczerza zaczyna się po pasterce. Główne dania tego dnia to pieczone ryby i “ciasto 

Trzech Króli”, w który zapieka się drobne upominki. W Hiszpanii jest to czas śpiewania 

kolęd, tańca i zabawy do rana. Prezenty natomiast rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech 

Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców. 

Szwecja 
W tym kraju Święta Bożego narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 

Szwedzkimi wigilijnymi specjałami są: rozmoczona suszona ryba, galareta wieprzowa oraz 

głowizna. W tym kraju nie zostawia się dodatkowego nakrycia dla nieznajomego. Jest to 

natomiast czas odwiedzin samotnych osób. Szwedzi nie śpiewają kolęd - tańczą wokół 

choinki. 

Francja 
Francuzi nie mają Wigilii. Do stołu siadają 25 grudnia. Podczas tego wyjątkowego obiadu serwowany jest indyk 

nadziewany kasztanami. We Francji dzieci wierzą, że prezenty przynosi mały Jezus- wkłada je do bucików.  

Norwegia 

W Norwegii istnieje pewna niespotykana tradycja- chowanie mioteł w dniu Wigilii. Jeszcze kilkaset lat temu wierzono 

bowiem, że tego dnia złe duchy i czarownice obudzą się ze snu, wezmą z cudzych domów miotły i odlecą na nich. Do 

dziś szuka się więc w domu kryjówek, o których nikt spoza domowników nie wie i chowa się do nich miotły, 

zabezpieczając je w ten sposób przed kradzieżą. 

Wyszukała: Wiktoria Sz. 

 

 

 

 

 

 

 

Hejo! Witajcie w nowym wydaniu gazetki. Mam nadzieję, że spodoba Wam się 

polecany dzisiaj film. Młodsza siostra słynnego detektywa – Enola  Holmes chce pójść w ślady 

brata – zakłada własne biuro detektywistyczno- poszukiwawcze. Jednak nie zawsze jest tak 

pięknie... Bohaterkę rezygnującą z działalności, odwiedza mała dziewczynka, która potrzebuje 

pomocy. Enola robi wszystko, żeby pomóc dziecku. Wiele razy naraża swoje życie, aby 

uratować czyjeś. Ten detektywistyczny film wyreżyserowany został przez Harrego Bradbeera. 

Scenariusz napisał Jach Thorne. Premiera tego też filmu w Polsce miała miejsce 4 listopada. 

Grała w nim znana aktorka: Millie Bobby Brown – Enola. Film posiada świetne opinie. 

Polecam, chociaż trzeba się przy nim skupić. 

   Autorka strony: GosiaJ 

Źródło: doświadczenia Gosi i Filmweb 

 Strefa netflix 

Dla osób 7+: 

• ,,Sing”- 1g.48 minuty 

• ,,Mitchchellowie kontra maszyny”- 1g.54 minuty 

• ,,Vivo”- 1g.39 minuty 

• ,,Wysoka dziewczyna 1 i 2 ” – część pierwsza 1g.43 minuty, a druga 1g.41 minuty 

Polecała: Julka Sz. 
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Witajcie! Jako, iż wielkimi krokami zbliża się grudzień, a wraz z 

nim Święta Bożego Narodzenia, dzisiaj chciałabym Wam 

polecić piękną, świąteczną książkę idealną na ten czas. 

 

Powieść ta nosi nazwę „Chłopiec zwany Gwiazdką” i została 

napisana przez Matt’a Haig’a. Opowiada ona o jedenastoletnim 

chłopcu, któremu na imię Mikołaj. Mieszkał on w małej chatce 

przy lesie wraz ze swoim tatą w Finlandii. Jeżeli jesteście 

jednymi z osób, które sądzą, że rzeczy niemożliwe są 

niemożliwie i koniec kropka, możecie już teraz pominąć ten 

artykuł i przejść do następnego. W tej książce będzie od groma 

rzeczy niemożliwych oraz magicznych... 

 

Mikołaj był szczęśliwym dzieckiem. No, może nie do końca. 

Jeśli by go o to zapytać, z pewnością odpowiedziałby, że tak. 

Robił co mógł, aby być szczęśliwym, chociaż czasami bywało to 

dosyć skomplikowane. Wierzył w szczęście równie mocno, jak 

w elfy, wróżki oraz trolle, jednakże tak jak nigdy dotąd nie miał 

okazji spotkania żadnego z nich, tak samo nie doświadczył 

prawdziwego szczęścia. Nie miał łatwo, nawet podczas świąt. 

Dostał jedynie dwa prezenty na Boże Narodzenie w całym 

swoim życiu - drewniane sanie oraz lalkę wykonaną z rzepy, 

którą otrzymał od swojej mamy. Nic więcej. Mikołaj, od kiedy 

skończył trzy lata, codziennie wieczorem, tuż przed pójściem spać, słuchał tej samej historii o elfach z Dalekiej 

Północy, które żyły za jedyną górą w Finlandii. Było to miejsce dosyć sekretne, przez co duża ilość mieszkańców 

Finlandii nie wierzyła w ich istnienie. Daleka Północ była magiczną krainą, w której znajdowała się malutka, 

otoczona wzgórzami wioska elfów - Elfi Jar. 

 

Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Jego tata dostał bardzo dobrze płatną propozycję od samego 

króla Fryderyka. Była to wyprawa. Grupa mężczyzn, wraz z nim, miała wybrać się właśnie na Daleką Północ, aby 

odnaleźć Elfi Jar. Nagroda pieniężna, jaką za tą ekspedycję oferował król, rozwiązałaby wszystkie ich problemy 

finansowe. Jednakże dla tego wszystkiego Joel - czyli tata Mikołaja - musiałby zostawić go razem z ciotką Karlottą 

na kilka miesięcy. Nie mógł przecież wziąć jedenastoletniego chłopca na tak niebezpieczną wyprawę. 

 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że ciotka Karlotta była okrutna. Bardzo okrutna. Kazała chłopcu 

spać na dworze, prawie nie dawała mu jeść, traktowała go jak podwładnego. Mijały miesiące, a tata jak wyjechał, 

tak go nie było. Mikołaj miejący już kompletnie dosyć siostry Joela oraz z tęsknoty za nim, ucieka z domu i 

wyrusza na tą bardzo niebezpieczną wyprawę. Czy uda mu się pokonać głód oraz zmęczenie? Czy uda mu się dojść 

do celu? A co najważniejsze, czy odnajdzie swojego tatę, a może nawet Elfi Jar? 

 

Odpowiedzi na te pytania oraz na wiele innych będziecie mogli znaleźć czytając tę książkę. Mnie ona tak 

wciągnęła, że udało mi się ją przeczytać w dwa dni. Nie jest ona zbyt długa, ale zawiera w sobie mnóstwo 

interesujących oraz magicznych wątków. Jak już wspomniałam na początku, uważam, że jest idealna książka na ten 

okres i mam nadzieję, że po przeczytaniu jej się ze mną zgodzicie. 

 

Polecała: Hania. M. 
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Życie w cuglach 
Do jazdy konnej przede wszystkim potrzebny 

jest wygodny i odpowiedni ubiór. 

Do ubioru konia zaliczamy: 

1.Ogłowie – powinno być przylegające do głowy 

konia. 

2.Nauszniki – można nakładać gdy wieje wiatr 

lub gdy jest się na zawodach. 

3.Wędzidło – nie powinno być za małe. 

4.Kaloszki – trzeba je nosić, gdy koń ma 

wkręcone hacele w podkowy. 

5.Owijki – stosuje się je, gdy chcemy użyć jakiś 

maści lub ogrzać nogi konia. 

6.Ochraniacze – zakłada się, gdy koń 

startuje w zawodach. 

7.Podkładka pod siodło – należy ją 

położyć, by konia nic nie uwierało lub 

kuło. 

8. Siodło – powinno być przystosowane 

do jazdy. 

 

 

 

Do ubioru jeźdźca zaliczamy: 

1.Bryczesy- to specjalne spodnie do jazdy konnej, które 

muszą być przystosowane do osoby jeżdżącej na koniu. 

2.Toczek- to specjalny kask do jazdy konnej. Ma za 

zadanie chronić naszą głowę przed upadkiem. 

3. Rękawiczki – są odpowiednio wzmocnione i 

zapobiegają ślizganiu się wodzy w dłoniach. 

4. Czapsy  - to ochraniacze na nogi jeźdźca. 

5. Palcat – pomoc do popędzania konia. 

6. Sztyblety – to buty jeździeckie zakładane pod czapszy. 

Pomysł na tytuł artykułu wziął się z nazwy mojego 

ulubionego serialu o koniach. Polecam go obejrzeć - ,,Życie w cuglach”. 
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Konie to nie tylko sport, ale też przyjaźń ze 

zwierzęciem. Nie należy znęcać się nad koniem 

za jego błędy każdy je popełnia. Zaufanie to 

najważniejsza rzecz, bez niej nic się nie da 

osiągnąć. Koń czuje nasz strach.  Mówi o tym 

film pod tytułem ,,Czarna piękność,‘’ usłyszałam 

tam pewien piękny cytat: ,,Koń widzi naszą 

wyobraźnię’’. 

Film przedstawia dziewczynę, która straciła 

rodziców w wypadku i musiała wyjechać ze 

swojego rodzinnego miasta i przyjechać do 

wujka na wieś. Była ona smutna i jednocześnie 

zła, ponieważ wujek, który nie odwiedzał jej 

przez długi czas, nagle przyjął ją do swojego 

domu. Miał od dom obok swojej stajni, niedawno dostał nowego dzikiego konia, którego nikt nie potrafił 

oswoić z otoczeniem. Ale odkąd przyjechała dziewczyna, koń zmienił się. Rozumieli się nawzajem, jakby 

znali się przez całe życie. Myślę, że rozumieli, się, ponieważ mieli podobne sytuacje: koń został zabrany 

od swojej rodziny przez złych ludzi, a dziewczyna straciła rodziców. Klacz nie dopuszczała do siebie 

nikogo oprócz dziewczyny. Uczyli się nawzajem na swoich błędach. Po czasie wspólnej jazdy konnej 

wujek dziewczyny musiał oddać konia do stajni ujeżdżeniowej. Młoda kobiet nie zgadzała się na oddanie 

konia. Zaproponowała wyjechanie wraz z koniem i pomaganie w pracy. Zgodzenie się na wyjazd był 

najszczęśliwszym dniem  w jej życiu. Po kilku miesiącach pracy właściciele postanowili sprzedać konia. 

Dziewczyna była zrozpaczona a jednocześnie zdenerwowana. Lecz ona nie mogła nic zrobić. Gdy koń 

został sprzedany, dziewczyna zaczęła go szukać i nie przestała do końca. Koń trafiał do różnych 

właścicieli: raz był koniem podróżniczym, raz ratunkowym a raz do wożenia innych ludzi. W zimę trafił 

on do stajni w której był bardzo źle traktowany. Do bardzo złej stajni przyszedł pewien człowiek, który 

kochał konie i chciał im pomagać, jak tylko potrafił. Zobaczył wszystkie konie i powiedział, że przyjdzie 

tu jutro. Lecz następnego dnia przyszli złodzieje. Wpadł im w oko czarny koń o imieniu Czarna Piękność. 

Chcieli go zabrać, ale koń się bronił i kopnął złodzieja 

kopytem w głowę. Przechodzień zawiadomił policję. 

Dziewczyna nie wiadomo z jakiego powodu znalazła się 

obok stajni, w której był jej koń. Gdy tam weszła, nie 

mogła powstrzymać łez ze szczęścia, że w końcu 

odnalazła swojego konia. Od chwili odzyskania Czarnej 

Piękności dziewczyna trenowała co dziennie i razem z 

koniem wspierali się w trudnych chwilach.  

Główną aktorką filmu jest Mackenzie Foy. Polecam! 

   

Wiktoria Trypuć 
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 Historia III Rzeszy  

 

 

 

 

W roku 1932 NSDAP odniosła sukces w wyborach parlamentarnych i stała się w Niemczech 

największą partią, lecz wówczas Hitler przegrał władzę nad Niemcami. Wkrótce jednak szczęście powiało 

do Adolfa, ponieważ Paul von Hinderburg zginął 2 sierpnia 1934 roku, po tym wydarzeniu Hitler zaczął 

zastraszać polityków, bo był kanclerzem. Po 4 miesiącach Niemcy zmieniły nazwę na I Rzesza, a potem 

na II Rzesza i tak zostało. III Rzesza miała być potem, gdy zapanują spokojne czasy. Adolf Hitler 

obiecywał, że będzie bardzo bezpiecznie i jego kraj wraz z innymi państwami będzie rozwijał się i żył w 

zgodzie, bez żadnych wojen. Jak wiemy, tak się nie stało... Na początku lat 30-ych Rzesza zaczęła być 

agresywniejsza, żądała terytorium, grążąc wojną w wypadku ich niespełnienia. III Rzesza przejęła wkrótce 

terytorium Austrii i Czechosłowacji. W sierpniu 1939 podpisano pakt z  Józefem Stalinem, w wyniku 

postanowień którego we wrześniu tego samego roku zaatakowno Polskę, rozpoczanając II wojnę światową 

w Europie. Wspólnie z Włochami i innymi małymi państwami tzw. osi Niemcy podbiły znaczną część 

Europy i zagroziły Wielkiej Brytanii.  

Przygotował: Patryk Cz. 

Pytanie skierowane do uczniów: Jaki prezent chciałbyś/chciałabyś otrzymać na święta? 
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Pytanie skierowane do nauczycieli: O jakim świątecznym prezencie marzy Pani/Pan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankiety przygotowały, przeprowadziły i opracowały: Oliwia, Wiktoria, Zosia i Julka. 

 

 

 

Dnia 14 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Bogatyńskim 

Domu Kultury w 2 przedstawieniach. Klasy 4, 5 oraz 6-e oglądały sztukę pt.: 

„Legendy Słowian” natomiast klasy 7-8 przypominały sobie lekturę obowiązkową – 

„Balladynę”. Oba występy przygotowali dla nas aktorzy z narodowego Teatru 

Edukacji z Wrocławia. Na scenie podziwialiśmy pięcioro aktorów, scenografię 

opracowała Kaja Kordas, za kostiumy odpowiedzialna była Marta Kordas, muzykę 

skomponował: Michał Kowalczyk, a animacje multimedialne: Michał Ambroży. 

Całość wyreżyserował: Michał Hachlowski. 

Podczas pierwszego spektaklu przenieśliśmy się w ciekawe czasy, kiedy 

Perun zakochał się w Juracie, a Piast Kołodziej starał się jak najlepiej wychować 

swojego syna. Natomiast Popiel i jego zła żona uciekali przed tysiącami myszy do 

wieży. Światy bogów i ludzi przeplatały się ze sobą i wzajemnie na siebie 

oddziaływały… 

Spodobała nam się odtwórczyni głównej roli – Jurata. Jej występom 

towarzyszyła ciekawa muzyka. Zachwyciły nas również stroje, które idealnie pasowały do postaci. Atrakcyjności 

przedstawienia dodawały efekty specjalne. Przybliżyliśmy sobie świat legend polskich, wciąż tak mało nam 

znany… 

Starsze klasy podziwiały morderczynię Balladynę, która zapomniała o tym, że w życiu nie ma drogi na 

skróty… Tragiczne losy bohaterki powinniśmy potraktować jako przestrogę. Było też wesoło, za sprawą prostego i 

bezpośredniego Grabca oraz magicznie za sprawą wznoszącej się nad ziemią królowej Goplany, a także 

patriotycznie dzięki dobremu i walecznemu Kirkorowi, a na końcu mądrze za sprawą Pustelnika.  

„Balladyna” to utwór złożony i wciąż aktualny, sprawy kariery, rywalizacji, dążenia do władzy i pieniądze 

były ważne nie tylko za czasów Juliusza Słowackiego… 

Czas spędzony w Bogatyńskim Ośrodku Kultury uważamy za udany i ciekawy. 

Redakcja TG 
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Zimowe Przepisy  
Cześć, w tym artykule podam 2 świąteczne przepisy. 

Pierniczki  

Składniki: 

 450 g mąki pszennej np. tortowej  

 1 średnie jajko 

 200 g miodu naturalnego 

 50 g cukru np. drobnego lub pudru 

 120 g prawdziwego masła 

 płaska łyżeczka sody oczyszczonej  

przyprawy: 2 łyżki cynamonu, łyżka kakao, płaska łyżeczka 

kardamonu, po pół łyżeczki imbiru, pieprzu czarnego, kolendry i 

goździków 

Przygotowanie: 

Masło, miód, cukier oraz wszystkie przyprawy podgrzewaj 

kilka minut w małym garnuszku. Całość mieszaj, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Cukier nie musi 

się całkowicie roztopić. Mąkę z sodą przesiej bezpośrednio do miski i dodaj jajko. Następnie 

dodaj tylko lekko ciepłą masę z przyprawami z rondelka. Wszystko wyrób mikserem na wolnych 

obrotach lub ręcznie do połączenia składników na jednolitą masę.  Ciasto przykryj folią i odstaw 

do lodówki na 1-3 godzin. 

Po tym czasie wyjmij ciasto i włącz piekarnik na 170 stopni (opcja pieczenia: góra/dół). W 

czasie nagrzewania pieca, przygotuj sobie blachę z wyposażenia piekarnika. Wyłóż ją papierem do 

pieczenia. Urwij kawałek ciasta. Podsyp lekko mąką i rozwałkuj na cieniutki placek o grubości 

około 2 mm. Wykrawaj dowolne wzory, przy pomocy foremek. Resztkę ciasta dodaj do kolejnej 

porcji z miski i powtarzaj czynność jak wyżej. W ten sposób unikniesz zbyt dużej ilości mąki 

dokładanej do wykrawków z ciasta. Pierniczki piecz do 10 minut (lub odrobinę dłużej) w 

zależności od ich grubości. Pierniczki jeszcze rosną w trakcie pieczenia. Po upieczeniu i 

przestudzeniu pierniczki będą chrupiące. Z czasem jednak zmiękną.   

 

Makowiec 
  

Składniki: 

Ciasto drożdżowe: 

• 500 g mąki pszennej 

• 180 ml mleka 

• 20 g suchych drożdży 

• 4 łyżki masła 

• 6 łyżek stołowych cukru 

• 2 łyżki wódki 

• 6 żółtek 

• 1  laska wanilii 

• szczypta soli morskiej  

 

Masa makowa: 

• 500 g maku 

• 180 g cukru 

• 80 g rodzynek 

• 50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej  

• 50 g orzechów włoskich 
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 6 białek 

 1 łyżka masła 

 3 łyżki miodu 

 1 łyżeczka cynamonu zmielonego z torebki 

 1 łyżeczka ekstraktu z migdałów lub aromatu migdałowego  

Dodatkowo na lukier: 

 1 szklanka cukru pudru 

• 4 łyżki wody 

Przygotowanie: 

W małym garnuszku lub na patelni roztop masło i odstaw je do ostygnięcia. Drożdże wymieszaj z mąką 

pszenną, wlej mleko, dodaj żółtka, cukier, sól, wódkę i ziarenka z laski wanilii. Wyrabiaj elastyczne i gładkie 

ciasto, a na sam koniec dodaj roztopione masło. Z ciasta uformuj kulę, przełóż ją do większego naczynia, przykryj 

lnianym ręcznikiem i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W ciągu 1 -1,5 h powinno ono podwoić swoją 

objętość. 

Zalej mak wrzącą wodą i odstaw do ostygnięcia. Następnie odsącz go z nadmiaru wody i dwukrotnie zmiel 

w maszynce do mięsa z drobnym sitkiem. Do zmielonego maku dodaj wszystkie niezbędne składniki – cukier, 

rodzynki, kandyzowaną skórkę pomarańczową, orzechy włoskie, masło, miód, cynamon, ekstrakt z migdałów i 

wszystko dokładnie wymieszaj. Na sam koniec dodaj ubite na sztywno białka, które pozostały ze składników na 

ciasto i wymieszaj delikatnie łopatką.  

Ciasto podziel na 3 części i rozwałkuj na prostokątne placki. Na każdy nanieś masę makową, zostawiając 

ok. 2 cm wolnego miejsca z każdego brzegu. Zwiń je jak roladę, podkładając brzegi makowców pod spód. Makowce 

przenieś na posmarowany olejem papier do pieczenia i zawiń w papier każdy z nich, zostawiając ok. 1 cm luzu 

między ciastem a krawędzią papieru.  

Makowce ułóż na dużej blaszce w sporych odstępach od siebie i piecz je w temperaturze 190°C przez ok. 40 

minut aż do momentu, gdy ciasto przybierze złotobrązowy kolor. Wyjmij makowce, rozetnij z góry owijający je 

papier i zostaw do ostygnięcia. Wsyp cukier puder do miseczki i rozetrzyj go z gorącą wodą. Uzyskanym w ten 

sposób lukrem polewaj jeszcze ciepłe makowce i posyp je z wierzchu suchym makiem.  

    

   Tylko sprawdzone i smaczne przepisy polecała: Katarzyna D.  

 

 

 

 
 

W letnim świecie mody roku 2022 na wybiegach królowały sukienki w antycznym stylu. W sezonie wiosna-lato 

popularność w modzie zdobyła krata, Gingham,, retro kardigany, złoto i braletki. 

Jesienny styl należeć będzie do połączenia odcieni 

pomarańczy i żółci. Połączenie to będzie idealne do dzianinowych 

sukienek i marynarek. 

W sezonie jesień zima 2022/23 modne będą szykowne zestawy 

np. bluzki i plisowane spódnice, eleganckie sukienki dekoltem V jak z 

kortu tenisowego lub dzianinowe looki ze sportowymi lampasami. 

Natomiast w zimowych zestawieniach modne będą kolory: 

 Soczysta zieleń 

 Żółty 

 Śmietankowy 

 Pomarańczowy 

 Czerwony 

 Lawendowy 

 Fioletowy 

 Kobaltowy 

 Fuksja 

 Srebro 

 Wszystkie odcienie camelowych brązów 

Przygotowała: Zosia W. 
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Układ Słoneczny - miejsce narodzin wielu planet w tym 

Ziemi. Dzięki naszej ciekawości przekroczyliśmy granice Ziemi, a 

nawet granice Układu Słonecznego. Przyczyniły się do tego sondy:  

Voyager 1 i 2.  W naszym Układzie Słonecznym jest kilka dużych 

planet w tym numerze poznacie dwie z nich: Merkury, Wenus i 

księżyc. 

Merkury:  

Merkury to planeta najbliżej Słońca jest również najmniejszą planetą Układu Słonecznego. Za dnia 

panuje na niej ogromny upał, noce natomiast są bardzo zimne. Nie ma tam ani powietrza, ani wody, więc 

życie nie miało tam jak powstać. planeta ta jest bombardowana przez asteroidy, planetoidy i komety. 

Ciekawostka: Gdybyś stanął/ęła na powierzchni Merkurego, Słońce przysłoniłoby ci cały horyzont. 

Wenus: 

Wenus jest planetą położoną najbliżej Ziemi, dlatego jest nazywana 

siostrzaną planetą Ziemi, znajdują się na niej Siarkowe chmury, które 

zatrzymują promienie słoneczne, co czyni Wenus jedną z najgorętszych 

planet w Układzie Słonecznym. Rok na Wenus odpowiada 224,7 ziemskich 

dni. A dzień wynosi 116 dni 18 godzin i 0 minut. Wenus jest podobna do 

Słońca, ale jest bardziej pomarańczowa. Temperatura na Wenus może 

dochodzić do 483 stopni! 

Ciekawostka:  Wenus jest 

niemal tak duża jak Ziemia. 

Tylko Merkury i Wenus w 

całym Układzie Słonecznym 

nie mają księżyców. 

Księżyc: - jedyny naturalny 

satelita ziemi. Jedna z teorii 

powstania księżyca mówi, że 

powstał w wyniku uderzenia 

w Ziemię obiektu podobnego 

do Marsa, który oderwał 

część naszej planety. Ta 

teoria nie jest do końca 

potwierdzona, ale jest 

najbardziej znana w „świecie 

naukowym”.   

Opracował Igor R. 
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Obrzydliwe ciekawostki  

- W południowych stanach USA rozcina się czaszki gotowanych 

wiewiórek, po czym wydobywa się z nich móżdżek, palcami lub 

widelcem. 

- Na Węgrzech jajecznicę smażą z krwi świeżo zabitej świni. 

- W Indonezji mięso ze smażonych na głębokim tłuszczu palców 

małpich stóp wysysa się prosto z kości. 

- Skóra hipopotama ma 4 cm grubości. Skóra człowieka ma zaledwie 

0,5 cm. 

- Gdyby szczury bez przerwy czegoś nie gryzły, ich dolne zęby 

przebiłyby się przez szczękę i wbiły w górną część pyska. 

- Niektóre styglofie po rozcięciu na pół, odbudowują brakującą część 

ciała. Co ciekawe, jeśli przetnie się dwa takie stworzenia można je połączyć na krzyż. 

- Termity - strażnicy bronią termitiery bądź mrowiska. Potrafią nawet eksplodować, aby odstraszyć 

przeciwników. 

- Dziobak potrafi upchnąć w swoich pojemnych 

torbach policzkowych nawet 600 robaków.  

-Platany szponiaste składają nawet 10 tysięcy jaj, 

ale większość ich dzieci wykluwa się 

zdeformowana. Rodzice natychmiast je pożerają. 

-Ośmiornice wyrywają czasami meduzom 

parzydełka i używają ich do obrony. 

-Kiedy żółw, odporny na jad meduzy zwanej 

żywłogą, zaatakuje ją, nie mogąc się inaczej  

bronić - zacznie wydzielać zapach przyciągający 

rekiny. 

-Karaluchy potrafią spłaszczyć się do tego stopnia, że mogą wejść w otwór niewiele szerszy od kartki 

papieru. Dzięki temu ukrywają się w nie jednej szparze. 

-W kodeksie karnym stworzonym przez rzymskiego cesarza niemal za każde przestępstwo groziła kara 

śmierci. 

 

Wyszukała: Lena H. 
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W tym roku w listopadzie swoje urodziny obchodziłby Leopold Henryk Staff… Przypomnijmy sobie 

tego znanego twórcę. 

Leopold Henryk Staff (ur. 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej) – 

polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców literatury polskiej XX wieku, 

kojarzony głównie jako przedstawiciel współczesnego klasycyzmu; prekursor poezji codzienności, 

związany także z franciszkanizmem i parnasizmem. W roku 1950 nominowany do Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury. W latach 1897–1901 studiował na uniwersytecie we Lwowie prawo, filozofię i 

romanistykę. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (1949), pracował także jako członek, a później wiceprezes Polskiej Akademii Literatury, 

wydawca dzieł filozoficznych. Pomimo otaczającej go sławy, starał się nie wyjawiać szczegółów swojego 

życia, w tym też celu w okresie późnej starości spalił niemal całą swoją osobistą korespondencję.  

Życie: 

Był synem Františka Staffa, lwowskiego cukiernika, prezesa „Ogniska czeskiego” we Lwowie. Brat 

Franciszka Staffa i Ludwika Marii Staffa. Ukończył C. K. V Gimnazjum we Lwowie, a w latach 1897–

1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim, początkowo prawo, potem filozofię i romanistykę. W 

okresie studiów działał w życiu literackim uczelni. W 1898 był w lwowskiej redakcji wydawanego w 

Krakowie pisma akademickiego,, Młodość’’. Pod sam koniec XIX wieku zetknął się ze współczesną 

literaturą europejską, odegrało to znaczną rolę w kształtowaniu światopoglądu i postawy poetyckiej Staffa. 

Był on przez kilkanaście lat przełomu XIX i XX wieku uczestnikiem poetyckich spotkań i dyskusji 

lwowskiej grupy Płanetnicy. W latach 1901–1903 przebywał we Francji i we Włoszech, a w czasie I 

wojny światowej w Charkowie, później zamieszkał w Warszawie. W latach 1920–1921 współredagował 

miesięcznik Nowy Przegląd Literatury i Sztuki. Należał do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy 

Polskich Od 1933 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Literatury. 

Ciekawostki: 

Staff jako jedyny w swoim rodzaju twórca reprezentował kilka okresów literackich naraz, chętnie 

przez historyków literatury zwanych epokami. 

W czasie hitlerowskiej okupacji wykładał na tajnym Uniwersytecie. 

 

Co zdarza się rzadko, w kraju został doceniony za życia. Odebrał w sumie osiem wysokich odznaczeń 

honorowych. 

Cytaty: 

„A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie!” 

„Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy 

najdroższy ból wbrew sercu.” 

„Dość się weseli serce, gdy daje i sobą się dzieli.” 

„I cóż za prawdą świadczy bardziej niż to, że błąd 

ma więcej czaru?” 

Twórczość: 

 Sny o potędze, Warszawa 1901  

 Mistrz Twardowski. Pięć śpiewów o czynie, 

Lwów 1902    

 Dzień duszy, Lwów 1903  

 Skarb. Tragedia w 3 aktach, Lwów 1904  

 Ptakom niebieskim, Lwów 1905      
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A oto jego najbardziej znany wiersz: 

 

„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

 

 

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze 

Na próżno czekały na słońca oblicze... 

W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, 

W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą... 

Odziane w łachmany szat czarnej żałoby 

Szukają ustronia na ciche swe groby, 

A smutek cień kładzie na licu ich miodem... 

Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem 

W dal idą na smutek i życie tułacze, 

A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze... 

 

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny                                      

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,                          rys. Gabriela Balcer 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...” 

Przygotował:Igor Zasadziński   Zródła: Znani.net,Wikipedia,Culture .pl 

 

 

 

 

 

 

Witajcie w kolejnym wydaniu gazetki. Zapraszam do czytania… 

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia) 

 Strzelce uwielbiają podróże. To zawsze uśmiechnięci optymiści. Są wrażliwe na 

krzywdę ludzi i zwierząt. W szkole bardzo dobrze sobie radzą. Często wygrywają konkursy 

szkolne. Lubią ruch, więc W-F to jeden z ich ulubionych przedmiotów. Planeta opiekuńcza: 

Jowisz. Kolor: fioletowy, błękitny. 

                                                                      

  Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia) 

 Koziorożce są poważne, ostrożne i skryte. Jednak, gdy już komuś zaufają, 

są dobrymi przyjaciółmi. Z odwagą znoszą porażki, potrafią uczyć się na własnych 

błędach. W szkole są dokładne i pracowite, lubią zajęcia plastyczne. Planeta 

opiekuńcza: Saturn. Kolor: szary, czarny, brązowy.  

 

 

 

Autor: Wróżka GosiaJ 
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 Przeciąganie samochodu 

Ten rekord budzi ogromne wrażenie. Chińczyk Dong Changsheng przeszedł do historii jako człowiek, który 
przeciągnął na 10 metrów samochód ważący 1,5 tony. Dla siłaczy to może i pestka, ale Dong przeciągnął ten pojazd 
za pomocą lin przymocowanych do jego dolnych powiek. Wydaje się, że mało kto jest w stanie konkurować z tym 
wynikiem i chyba nawet najsilniejsi ludzie na świecie nie odważą się pobić tego wyniku. 

Człowiek-piorunochron  

Porażenie piorunem w wielu wypadkach kończy się śmiercią. Przeżycie porażenia przez wyładowania 
atmosferyczne można uznać za prawdziwe szczęście.  Roy Sullivan z USA mógł w takim razie mówić o 
wielokrotnym szczęściu, bo starcie z piorunem przeżył aż siedmiokrotnie. Stąd przydomek “człowiek-
piorunochron”. Nic dziwnego, że z takim wynikiem Sullivan na trwałe zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. 
Wiele wskazuje też na to, że chyba nikt nie będzie rwał się do pobicia jego wyniku. Sullivan zmarł w 1983 roku, w 
wieku 71 lat. Prawdopodobną przyczyną śmierci było samobójstwo.  

Strzelanie mlekiem z oka na odległość 

Strzelanie mlekiem z oka nie należy z pewnością do kanonów savoir-vivre’u. Znalazł się jednak człowiek, który 
postanowił przekroczyć sztywne reguły i w istambulskim hotelu uraczył widzów nietypowym przedstawieniem. 
Niejaki Ilker Yilmaz najpierw nalał sobie mleka do nosa, a następnie trysnął nim z oka. Jaką odległość osiągnął? To 
zaskakujące, ale jego wynik to prawie 3 metry, a dokładnie 279,5 cm. Za taki wyczyn z pewnością należało mu się 
miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. 

Zjedzony samolot 

Wydaje się to całkowicie nieprawdopodobne, ale tak właśnie się stało – niejaki Michel Lotito swego czasu 
postanowił zjeść samolot. W jego menu znalazł się model Cessna 150. Dzięki nietypowej budowie żołądka i jelit 
Lotito już w młodości mógł spożywać elementy metalowe czy gumowe bez poważnych skutków dla zdrowia. Z 
samolotem Cessna 150 uporał się w dwa lata, racząc się jego częściami w okresie między 1978 a 1980 rokiem. Ten 
nietypowy człowiek zmarł w 2007 roku, w wieku 57 lat. Do dziś nie pojawił się śmiałek, który chciałby 
konkurować z jego osiągnięciem. 

Rozbijanie arbuzów głową 

Ludzka pomysłowość nie zna granic. Niejaki John Alwood z Australii swego czasu zasłynął jako rekordzista, który 
w ciągu minuty rozbił głową aż 47 arbuzów. Nic dziwnego, że niektórzy określili go mianem “człowieka-dzięcioła”. 
Dziś mało kto nawet myśli o tym, żeby spróbować pobić osiągnięty przez niego wynik.  

W towarzystwie grzechotników 

Jackie Bibby z Teksasu to człowiek wielu talentów i miłośnik przyrody. Szczególną sympatią darzy węże, a 
zwłaszcza niezwykle jadowite grzechotniki. Ich jad może być śmiertelny także dla człowieka – każdego roku notuje 
się przypadki zgonu z powodu ukąszenia tego węża. Dla Teksańczyka to jednak żadna przeszkoda. Swego czasu 
zapisał się w Księdze Rekordów Guinnesa jako śmiałek, który spędził 45 minut w wannie pełnej grzechotników. 
Przez trzy kwadranse towarzyszył 87 jadowitym wężom. Bibby przeszedł też do historii jako człowiek, który 
utrzymał w ustach 11 grzechotników. 

Połykanie mieczy 

W 2009 roku Natasha Veruschka dokonała niebywałej rzeczy – podczas pokazu połknęła miecz o długości aż 58 
cm. W trakcie innego performance’u zadziwiła publiczność, połykając 13 mieczy jednocześnie. Dzięki tym 
osiągnięciom na trwałe zapisała się w historii i oczywiście trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. 

Miłośniczka tatuaży 

Julia Gnuse zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najbardziej wytatuowana kobieta na świecie. Według 
szacunków aż 95 % jej ciała było pokryte różnymi zdobieniami. Amerykanka decydowała się na tak dużą ilość 
tatuaży, aby zatuszować niedoskonałości skóry wywołane porfirią. Dzięki swoim tatuażom pojawiła się nawet w 
teledysku Aerosmith. Gnuse zmarła w 2016 roku.  

Wyszukał :Michał J. 
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 Podniebne rozbłyski 

Pierwsze sztuczne ognie odpalono około roku 1000 w Chinach dzięki wcześniejszemu wynalazkowi prochu. 

Początkowo miał tylko żółty kolor.  

W wieku XIX zastosowano w nich związki magnezu oraz glinu, poszerzając gamę barw. Popularne „rakiety” 

strzelają pod niebo wystrzelone przez bardo silny strumień ognia. Gdy fajerwerki wybuchają, ich energia 

chemiczna zamienia się w energię świetlną, ciepłą oraz kinetyczną. 

 Klocki 

Twórcą klocków lego jest Duńczyk Ole Kirk Christiansen (1934). Ich nazwa pochodzi od wyrażenia leg godt, 

co w języku duńskim oznacza „dobrze się bawić”. W 1955 roku Christiansen ulepszył je, dodając kołeczki i 

odpowiedniej średnicy otwory. Dzięki temu można budować wysokie, sztywne i bardzo stabilne 

konstrukcje. Do zrobienia np. pirackiego okrętu zużyto 100 tys. klocków lego! Zbudowano też 20-metrową 

wieżę z 300 tys. klocków lego. 

 Grać, aby wygrać 

Chińczycy wymyślili karty do gry około XI wieku. W XIII wieku znano je w Italii, skąd strategiczno-losowe 

gry rozprzestrzeniły się na całą Europę. Pierwsze karty były długie, wąskie z namalowanymi symbolami i 

cyframi. Zestaw z czterema kolorami – pik, kier, karo i trefl-wymyślili Francuzi w XVI wieku, gdy karty 

stały się bardzo modne w Europie. 

Michał J. 

 

 

Żyją wśród nas, uchodzą za najlepszych przyjaciół człowieka, jest duże prawdopodobieństwo, że większość 

z nas miała lub ma je w domu. Niektórzy nawet traktują je jak pełnoprawnych członków rodziny. Oczywiście 

chodzi o psy. 

Jeśli jesteś miłośnikiem psów, to myślę, że poniższe ciekawostki powinny Cię zainteresować: 

- Chihuahua to najmniejsza żyjąca rasa psa, najmniejszy osobnik waży niecałe 500g i ma 9,65cm wysokości. 

- W wieku 6 miesięcy psy mają już wszystkie stałe zęby. 

- W Południowej Karolinie za pobicie psa można dostać większy wyrok niż np. za pobicie żony. 

- Ponad 45% psów śpi w łóżku ze swoimi właścicielami. 

- Bluey, czyli owczarek australijski- cattle dog. Żył aż 29 lat i 160 dni czyni go to najdłużej żyjącym psem na 

świecie. 

- Podczas tragedii Tytanica na pokładzie były dwa psy, którym udało się dostać do dwóch pierwszych szalup 

ratunkowych. 

- Psy mają o wiele mniej kubków smakowych na języku niż 

człowiek.  Pies posiada ich około 1700, a człowiek około 9000. 

- Największy miot psów urodził się w 1944 roku liczył on 24 

szczenięta. 

- Psy w nosie posiadają ponad 200 milionów receptorów, a 

człowiek tylko 5 milionów. 

- Psy miejskie żyją około 3 lata dłużej niż psy wiejskie. 

- Starożytni Egipcjanie po śmierci swoich pupili golili sobie 

brwi. 

- Psy słyszą dźwięki na odległość 225 m. 

Przygotował Tashin T. 
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Jesień sprzyja rozmyślaniom… poezja, 

którą zaprezentujemy w tym numerze dotyczy 

dorosłości i miłości. Zapraszamy… 

 

„Dorosłość” Anna F. 

Droga dorosłości 

U nas niedługo zagości. 

Powiedz: czy będą nas bolały kości 

Aż do końca naszych lat? 

 

Gdy w dorosłości świat wejdziemy nagle 

Trzeba będzie zachowywać się przykładnie. 

Co rzec można, jeśli ta sztuka 

To dorosłości nauka. 

 

„Dorośli”    Dawid J. 

Dorośli ludzie  

Są ciągle zabiegani. 

Nie mają na nic czasu 

Mają same obowiązki 

A my chcemy 

Dorośli kochani 

Spędzać z wami czas 

I jeść pyszne przekąski. 

 

„Miłość”    Karolina W. 

Miłość jest jak bańka mydlana 

Bywa wielka 

Bywa mała 

Lecz nie zawsze doskonała. 

 

Czasem odchodzi 

Czasem przychodzi 

Lecz nie zawsze 

Wszystkich zawodzi! 

 

„Szkolna miłość”     Wiktoria T. 

Budzę się rano 

Słysząc ten głos 

uśmiech na twarzy 

Pojawia się w sztos. 

 

Korytarzem szkolnym 

Tańcząc chodzę  

Uśmiechem serdecznym 

Wszystkich wnet budzę. 

 

Wiosną nawet trawa 

Kolorem jego oczu staje się. 

A gorące słońce 

Jego włosom blasku dodaje. 

 

Najwspanialsze imię 

Od rana po głowie mi chodzi. 

A lekcja matematyki 

Wnet w polski przechodzi. 

 

Widząc jego uśmiech 

Promienieję z radości 

Rozmowa z nim 

To dużo miłości! 

 

Blask księżyca 

Myśli przynosi 

Aby w nocy śnić  

O spełnionej miłości. 
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„Dorosłość”   Julia Sz. 

Dorosłość jest jak gra w chowanego. 

Gdzieś się chowa, czeka 

Ale nie wiadomo gdzie… 

 

Niektórzy dopiero dziś 

Zaczynają jej szukać 

A większość już znalazła. 

 

Ale jak już się znajdzie 

To sami próbujemy 

Przed nią się schować. 

A ona i tak kiedyś nas znajdzie… 

 

„Miłość”    Oliwia P. 

Płynie, płynie korytarzem 

Skacze, biega uśmiechnięta 

I jest wniebowzięta! 

 

Chodzi w butach nie do pary 

I ma w sobie więcej wiary. 

Bo tak to z tym uczuciem bywa 

Że ono nas uskrzydla. 

 

Miłość potrafi być piękna 

Kiedy jest wzajemna. 

Więc staraj się kochać 

Żeby później nie szlochać. 

 

„Miłość”    Zofia W. 

Miłość to nie przedmiot, to nawet nie serial 

Miłość to uczucie, od którego serce pęka. 

 

Miłość to potęga więzi dwojga ludzi 

Nią to raczej nikt nigdy się nie znudzi. 

 

Miłość to też różnica myśli dwu osób 

z tym uczuciem to każdy by osłupł. 

 

Miłość jest niezależna od poglądów świata 

Nawet starsi ludzie czują się z nią, jak nie jedna 

małolata. 

 

W miłości jego i jej wady nie mają znaczenia 

Bo razem każdy nawzajem się docenia. 

 

Miłość wcale nie wymaga poświęcenia 

Daj szczęście drugiej osobie i razem spełniajcie 

marzenia! 

 

„Dorosłość”   Zuza Z. 

Kiedy Krysia urosła 

Nie chciała być dorosła. 

I choć była już duża 

W głowie wciąż burza! 

 

Chciała szaleć i być młoda 

Bo w głowie wciąż była swoboda. 

Przychodzi taka pora i czas 

Którego potrzebuje każdy z nas. 

 

Lecz dorosnąć w końcu trzeba 

Bo w życiu jest taka potrzeba. 
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       Dawid Grzegorz Kubacki urodził się 12 marca 1990 roku, obecnie ma 32 lata. Jego 

wzrost wynosi: 1,8m i waży przy tym 64 kg.  Jest polskim skoczkiem narciarskim. Żona 

nazywa się Marta Majcher, od 2019 roku są w związku. Dawid ma rodziców: tatę 

Edwarda Kubackiego i mamę Małgorzatę Kubacką. Jedną z jego nagród jest uznanie go 

za Najlepszego Polskiego Sportowca Roku.   

Zdobył medale na Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku na skoczni normalnej dla 

mężczyzn. Jest członkiem drużyny z: Kamilem Stochem, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem. Jego rekord życiowy wynosi 

236,5m- zdobyty w Planicy. Jego pierwsze podium było 30 grudnia 2017 roku. Do skakania na nartach zainspirował go 

Kazuyoshi Funaki. Po obejrzeniu jego skoku w 1996 roku, Dawid zapragnął udać się na skocznię. Latem 2008 roku, 

zanim jeszcze dał się poznać szerszej publiczności i dostał się do kadry narodowej, osiągnął tak dobrą formę, że 

dwukrotnie wygrał w znakomitym stylu, ogromną przewagą dwa konkursy Pucharu Solidarności, zostawiając w 

pokonanym polu m.in. Adama Małysza. 16 stycznia 2009 roku zadebiutował w Zakopanym (49 miejscem). 7 sierpnia 

2010 roku w Hinterzarten po raz pierwszy w karierze stanął na podium drużynowego konkursu, miał 1 miejsce. 

Pamiętajmy, że zdobył dwa brązowe medale (2013 i 2021) w konkursach drużynowych. 

Odniósł zwycięstwo w trzech konkursach z cyklu Letniego Grand Prix 2022, zapewniając sobie zwycięstwo w 

klasyfikacji generalnej. 5 listopada odniósł zwycięstwo w inauguracyjnym konkursie nowego sezonu Pucharu 

Świata w Wiśle. Dzień później na tej samej skoczni ponownie był najlepszy. Kubacki został tym samym czwartym 

Polakiem (po Adamie Małyszu, Krzysztofie Biegunie i Kamilu Stochu), który założył żółty plastron lidera Pucharu 

Świata. 

Przygotował: Jakub Kosiorek 

 

 

  

 

Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001r. w Warszawie. Jest ona zawodową, polską tenisistką. Jej ojcem jest 

Tomasz Świątek - wioślarz, który brał udział w igrzyskach olimpijskich w Seulu. To on wzbudził w córce sympatię do 

sportu I chciał, by to był jej sposób na życie. Świątek trenowała w klubie Mera Warszawa jako 14-latka, zanim później 

przeniosła się do Legii Warszawa. 21-letnia Iga uważana jest za prekursorkę nowej ery w świecie międzynarodowych 

rozgrywek tenisa. Jej ostatnim sukcesem jest wygrana w US Open - choć z pewnością to dopiero początek. Ciekawostką 

o niej jest to, że jej ulubionym serialem jest ,,Mad Men”. Interesujące jest to, że zanim zaczęła uczęszczać na treningi 

tenisa, rodzice zapisali ją na basen i jak się okazało to był błąd. Tenisistka przyznaje się, że jako dziecko panicznie bała 

się wody. 

Sukcesy: 

Iga to zwyciężczyni jedenastu turniejów WTA w grze pojedynczej, w 

tym trzech turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020 i 2022 oraz US 

Open 2022, od kwietnia 2022 liderka rankingu singlowego WTA. 

To triumfatorka juniorskich turniejów wielkoszlemowych: Wimbledonu 2018 w grze pojedynczej oraz French 

Open 2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z Catherine McNally. Była finalistką juniorskiego Australian Open 2017 

w grze podwójnej w parze z Mają Chwalińską oraz złotą medalistką Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2018 w 

grze podwójnej dziewcząt w parze ze Słowenką Kają Juvan.  

Po zwycięstwie we French Open 2020, gdzie w meczu finałowym pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, została 

pierwszym polskim zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej. 4 kwietnia 2022 jako pierwsza Polka 

została liderką listy WTA. 

Sezon 2022 zakończyła na 1. miejscu w rankingu. 

Oliwia Pszczolińska kl. 6b 
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Porsche 911 Dakar 

Oto nowe terenowe Porsche 911 - idealne na polskie drogi? Podczas 

targów motoryzacyjnych w Los Angeles niemiecka marka zaprezentowała model 

911 Dakar. Samochód ma być równie wygodny w terenie, jak i na autostradzie i 

za sprawą opcjonalnego pakietu Rallye Design nawiązuje do egzemplarza, który 

zwyciężył w klasyfikacji Rajdu Paryż — Dakar. 

Do zaledwie 2,5 tys. egzemplarzy Porsche ograniczy produkcję 

ekskluzywnego, nowego modelu 911 Dakar. Auto przywołuje pierwszą wygraną Porsche w generalnej klasyfikacji Rajdu 

Paryż — Dakar w 1984 r., kiedy to do modelu 911 zawitał napęd na wszystkie koła. Aby upamiętnić to wydarzenie, 

niemiecki producent przygotował dla debiutującego Porsche 911 Dakar opcjonalny pakiet Rallye Design, nawiązujący do 

historycznego, zwycięskiego egzemplarza. 

Porsche 911 Dakar z prześwitem zwiększonym nawet o 80 mm. Ale i bez tego pakietu nowe Porsche 911 Dakar 

przykuwa uwagę, m.in. za sprawą prześwitu zwiększonego o 50 mm w porównaniu z 911 Carrerą ze sportowym 

zawieszeniem. Seryjny układ podnoszenia pozwala zyskać dodatkowe 30 mm i co istotne, korzystając z ustawienia "high 

level" nawet podczas terenowych wypraw można mknąć z prędkością 170 km/h. Dopiero po jej przekroczeniu samochód 

automatycznie obniża się do standardowego poziomu. Co równie ważne, w trybie "high level" Porsche 911 Dakar pod 

względem prześwitu i kąta rampowego może śmiało konkurować z konwencjonalnymi SUV-ami. 

Jak przystało na auto, które ma na celu wyróżniać się sportowo-terenowymi możliwościami, 911 Dakar będzie 

poruszało się na specjalnie przygotowanych oponach. Porsche postawiło na ogumienie Pirelli Scorpion All Terrain Plus w 

rozmiarze 245/45 ZR 19 z przodu i 295/40 ZR 20 na tylnej osi. Aby sprostać trudom jazdy w terenie, opony cechują się 

głębokim na 9 mm bieżnikiem z odpowiednio zaprojektowanym wzorem oraz wzmocnionymi za pomocą dwóch warstw 

osnowy ścianami czołową i bocznymi. Wysokiej klasy ogumienie jest w pełni uzasadnione, ponieważ za napęd 

odpowiada trzylitrowy, sześciocylindrowy bokser biturbo o mocy 353 kW (480 KM) i maksymalnym momencie 

obrotowym 570 Nm. Motor współpracuje z 8-biegową przekładnią PDK oraz napędem na wszystkie koła i rozpędza 911 

Dakar od 0 do 100 km/h w 3,4 s. Tylko ze względu na zastosowanie terenowych opon prędkość maksymalna niemieckiej 

nowości została ograniczona do 240 km/h. 

Audi Q8 2023    

Napędzane siłą elektronów Audi e-tron ujrzało światło dzienne w 2018 roku. Do 

dziś jego skumulowana sprzedaż osiągnęła poziom 150 000 egzemplarzy. 

Ulepszona wersja tego elektrycznego SUV-a będzie dostępna do zamawiania już 

od połowy listopada. Premierę w salonach dealerskich w Niemczech oraz na 

innych kluczowych rynkach europejskich wyznaczono na końcówkę lutego 

2023. 

Od teraz wersje nadwoziowe w gamie nosić będą nazwę Audi Q8 e-tron oraz Audi Q8 Sportback e-tron. W 

ofercie przewidziano akumulatory o pojemności 89 kilowatogodzin netto (95 kWh brutto) lub 106 kWh netto (114 kWh 

brutto). Wraz z bardziej dopracowanymi parametrami aerodynamicznymi karoserii przełożyło się to na zwiększony 

zasięg. Jak podaje producent z Ingolstadt, „zwykły” e-tron jest w stanie pokonać po jednorazowym naładowaniu baterii 

do 582 kilometrów. W przypadku Sportbacka analogiczna wartość sięga nawet 600 km.Audi Q8 50 e-tron gwarantuje 

maksymalną moc ładowania 150 kW, podczas gdy dla Audi Q8 55 e-tron oraz Audi SQ8 e-tron jest to wielkość rzędu 

nawet 170 kW. Lista wyposażenia zawiera około 40 systemów wsparcia kierowcy. Wśród nich figuruje m.in. technologia 

Remote Park Assist Plus, dzięki której pojazd może samodzielnie wykonać manewr parkowania (klient steruje procedurą 

poprzez aplikację). Gdy samochód zajmie już ostateczną pozycję na parkingu, automatycznie się wyłącza, zaciąga 

hamulec postojowy i blokuje drzwi. Wyjazd z luki parkingowej następuje zdalnie poprzez włączenie silnika za 

pośrednictwem aplikacji, po czym pojazd manewruje tak długo, aż kierowca będzie mógł wygodnie wsiąść do kabiny. 

Przygotował: Michał O. 
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1. Do liczby -  dodajemy 5. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Otrzymany wynik jest liczbą:  

1. większą od 1 

2. dodatnią mniejszą od 1 

3. mniejszą od – 8 

4. ujemną większą od – 8 

2. Oblicz wartość wyrażenia:  

3. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

Liczba  jest liczbą naturalną.        P     F 

Liczba   jest liczbą ujemną.      P     F    

4. Dane jest przybliżenie  Korzystając z niego ustal, ile wynosi . 

5. Prostokąt o wymiarach  podzielono na 15 jednakowych kwadratów. Ile wynosi pole jednego 

kwadratu? 

Przypominamy: trzy pierwsze osoby, które poprawnie rozwiążą zadania i dostarczą je do p. I. Góry lub pani 

M. Chwałko-Mruk, mogą za każde z nich otrzymać „+” z matematyki. Powodzenia! 

Poniżej: rzuć 2 kostkami i odgadnij skąd pochodzi cytat, który wylosowałeś/ aś. 
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Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i 

modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest. 

 

- Puk, puk!                                     

- Kto tam? 

- Merry.  

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas!  

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje 

prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za 

prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - 

Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

Fąfarowie przygotowują się do 

wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili 

Fąfarowa pyta męża: 

- Czy zabiłeś już karpia? 

- Tak, utopiłem go. 

 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za starego 

dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

Wyszukała: Tosia 
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1.Co wystawiamy na Halloween? 

2.Miesiąc, w którym zaczyna się jesień. 

3.Czerwone kuleczki wiszące na drzewie w jesień. 

4.Dżem inaczej ……… 

5.Wiersz ,,Paweł i Gaweł’’ napisanej przez Aleksandra Fredo. W którym Paweł, gdzie miesz-

kał? (Na górze/na dole) 

Przygotowała: Zuzanna M. 

rys. Gabriela Balcer 


