
            

 

 
 
 

Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 

Koszt wydania 1 zł                                                    Listopad 2007                               

  

 
Aktualności szkolne 

Stałe elementy gazetki :) 

- aktualności 

- sport,  

- ciekawostki, 

- Dodatek specjalny – Legendy Europy. 

 I wiele wieeele innych!!! 

 
Skład redakcji :  Kornelia Rohulko, Anna Kryta, Aneta Pióro, Paulina 
Góralczyk, Karolina Góra, Patrycja śydek, Katarzyna Gilek, Anna Kuś, Patrycja 
Gondko, Angelika Foryś, Agnieszka Pytel, Ania Polak, Monika Rokowska, Kamil 
Krajak, Marlena Koral. 

Opiekunowie redakcji :    mgr inŜ. Jadwiga Cibor, mgr Anna Hernas 



 2 

             
20 października rozpoczęliśmy kolejny sezon marszów na orientację. 
Marsze odbywały się w Brzezince Dolnej. Dzielnych uczestników marszu 
nie wystraszyła nawet zimowa pogoda. 
Ciekawe jak nam poszło? Czekamy na wyniki. 

 MMB 
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Kilka słów o miłości 
 
Bez Ciebie umiera moja dusza, 
Mam serce złamane na pół. 
Choć powiem Ci wszystko w skrusze 
I tak zrozumieć mnie nie będziesz mógł. 
 
Te dwa magiczne słowa 
odmienić mogą wszystko 
I Ŝadna inna mowa 
Nie sprawi, Ŝe będzie Ci tak miło. 
 
KOCHAM CIĘ te słowa tak proste 
Dają wiele do myślenia. 
Prowadzą one do miłości radosnej 
Lub do odrzucenia. 
 
Ten ból, kiedy nie ma przy Tobie bliskiej Ci osoby 
Po jakimś czasie jest nie do zniesienia. 
Popadasz nieraz w wewnętrzną Ŝałobę 
I chciałbyś zmienić otoczenie. 
 
Gdy nie ma Cię obok, 
Me oczy tracą dawny blask. 
KaŜde Twoje słowo 
Pozwalało ignorować czas. 
 
Te dwa magiczne słowa 
Mogą odmienić Ci Ŝycie. 
Otwierają przed tobą drogę nową 
Tylko przygotuj się naleŜycie;

                         Agnieszka Pytel 
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Narodowe Święto odzyskania Niepodległości  
NajwaŜniejsze polskie święto narodowe, obchodzone, 
co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Odzyskiwanie 
przez Polskę niepodległości było procesem 
stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. 

Uzasadnieniem moŜe być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny 
światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na 
froncie zachodnim). 

− 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa 
Polskiego, w bliŜej nieokreślonych jeszcze granicach  

− 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę 
Stanu  

− 12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę 
Regencyjną  

− 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę 
Regencyjną  

− 25 października 1918 – powołanie rządu Józefa ŚwieŜyńskiego  
− noc z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego 

Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele  
− 10 listopada 1918– przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy  
− 11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad 

podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po 
pertraktacjach Marszałka z Centralną Radą śołnierską wojska niemieckie 
zaczęły się wycofywać z Królestwa Polski (zakończyły to 19.11). W nocy 
rozbrojono równieŜ niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.  

− 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie 
przez Radę Regencyjną swoich uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego 

− 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych 
państwa polskiego  

− 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu  

Ustanowienie święta 
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 
1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. 

Dzieje obchodów 
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Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy  
– w roku 1937 i 1938. 

W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne 
świętowanie, podobnie jak i kaŜde inne przejawy polskości, było niemoŜliwe. 

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień  
22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia 
Polski. 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą 
Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL), 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad 
Okrągłego Stołu). 

W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez 
opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez 
oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez SłuŜbę Bezpieczeństwa. 

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem 
najwyŜszych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa 
Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego śołnierza 

Dzień Wszystkich Świętych  (łac. 
Festum omnium sanctorum) święto na cześć 
chrześcijańskich świętych obchodzone  
1 listopada. Od 610 do 731 roku naszej ery 
święto to obchodzono 1 maja, dopiero PapieŜ 
Grzegorz III, w 731 roku, przeniósł to święto na 

1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych jest często mylony  
z następnym (2 listopada) tzw. Dzień Zaduszny (dniem zmarłych) 
 i dlatego w tym dniu przyjęło się czczenie zmarłych i chodzenie na 
groby. W krajach katolickich zwyczajowo w Dniu Wszystkich Świętych 
odwiedzamy rodzinne groby czcząc zmarłych. Jest to dzień zadumy 
związany ze wspominaniem zmarłych. W kościele prawosławnym 
takim dniem jest Niedziela Wielkanocna. W krajach 
anglosaskich, natomiast, odpowiednikiem Dnia 
Wszystkich Świętych jest Halloween w tym dniu, jednak, 
protestanci w odróŜnieniu od katolików wesoło świętują. 
W większości religii ze świętem zmarłych związany jest 
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ogień, jest on symbolem pamięci, wdzięczności, modlitwy. Z tradycji 
pogańskiej ma on takŜe na celu oświetlanie drogi zmarłym, spalenie 
ich grzechów i odpędzenie demonów. 
 

Zaduszki  - rzeczywiste Święto Zmarłych, często 
mylone z dniem Wszystkich Świętych wywodzące 
się z pogańskiego obrzędu Dziadów. W tym dniu 
oddajemy hołd modląc się za zmarłych. Obchody 
Święta Zmarłych zapoczątkował Święty Odilon 
 w roku 998, ale dopiero w XIIw tradycja ta 

rozpowszechniła się na cały Kościół Katolicki. W 1915 roku PapieŜ 
Benedykt XV zezwolił na odprawianie mszy świętej w intencji 
poleconej przez wiernych. 

W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie 
zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. Z obrzędów 
ludowych przetrwał jeszcze gdzie niegdzie zwyczaj karmienia dusz 
zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemie. W tym celu 
zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. Specjalnie 
wypiekanym chlebem dzielono się takŜe z Ŝebrakami modlącymi się 
za dusze zmarłych (stąd nazwa 'Dziady'). Chleb w zaleŜności od 
regionu posiadał swoją nazwę np. „Powałka”, „Petryczka”, „Zaduszka” 
lub „Chleb Umarłych”'. Do obrzędów zausznych naleŜy takŜe 
specjalna msza odprawiana w tym dniu zwana „wypominkami”. 

Ciekawostki 
Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku 
polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium 
Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej 
w Pradze i pochodzi z połowy XV w. Pełny tekst kazania znajduje się  
w ksiąŜce: „Najdawniejsze zabytki języka polskiego”, oprac.  
W. Taszycki, Wrocław 1975. 

Tradycja palenia zniczy. 
W noc zaduszną, aŜ do świtu, na cmentarzach, rozstajach 
i w obejściach, rozniecano ogniska, których zadaniem było 
wskazywanie drogi błąkającym się duszom. Popularne było równieŜ 
palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, 
którzy zwykle byli grzebani za murem cmentarnym. Chrust na te 
ogniska składano w ciągu całego roku (ten, kto przechodził obok, kładł 
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obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do spalenia w noc 
zaduszną). Wierzono, Ŝe ogień palony na grobach samobójców ma 
moc oczyszczającą umarłych, daje równieŜ ochronę Ŝywym przed 
złymi mocami, które mogły być obecne w takich miejscach. 
 

 
Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 
Tutaj napis i kwiat pozostanie. 
Ale zmarły gdzie indziej mieszka 
na wieczne odpoczywanie. 
(...) 
Smutek to jest mrok po zmarłych tu 
ale dla nich są wysokie jasne światy. 
Zapal świeczkę. 
Westchnij. 
Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej. 
 

                        (J. Kulmowa, "W zaduszki") 
 

 
Krystyna Zofia Feldman  
  
Urodziła się 1 marca 1916 roku we Lwowie. Była córką aktora 
uchodzącego za gwiazdę początku XX - wieku Ferdynanda 
Feldmana i aktorki teatralnej, śpiewaczki operowej Katarzyny 
Feldman. Krystyna Feldman grała małe role juŜ od piątego roku 
Ŝycia. Po wybuchu II wojny światowej w 1942r. została 
zaprzysięŜona jako Ŝołnierz Armii Krajowej. Pełniła w niej funkcję 
łączniczki. W 1944 roku po wyzwoleniu Lwowa wróciła na scenę 
teatru. Jej męŜem był 30 lat od niej starszy Stanisław Bryliński (zm. 
w 1953r.).  
W 2005r. otrzymała KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski  
i na wniosek dzieci z Poznania przyznano jej Order Uśmiechu. 
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Zmarła w swoim poznańskim mieszkaniu 24 stycznia 2007 na raka 
płuc. Została pochowana w Alei ZasłuŜonych na cmentarzu 
Miłostowskim w Poznaniu. Zgodnie z Ŝyczeniem, w kostiumie ze 
swojego ostatniego spektaklu - monodramu "I to mi zostało".  
  
Luciano Pavarotti  
  
 Urodził się 12 października 1935 roku w Modenie - włoski śpiewak 
operowy (tenor liryczny). UwaŜany za jednego z najwybitniejszych 
śpiewaków XX w. Jego ojciec był piekarzem i chórzystą (tenorem) 
w miejscowej operze. Pavarotti studiował w Reggio Emilia, gdzie w 
wyniku wygranego konkursu w 1961r. zadebiutował jako Rudolf w 
Cyganerii Pucciniego. Występował na scenach czołowych teatrów 
operowych świata. Dysponował głosem mocnym, o rozległej skali. 
W Polsce wystąpił dwukrotnie: w latach 60 w operze w 
Bydgoszczy, oraz w 1995 w Sali Kongresowej w Warszawie. 
Wielokrotnie współpracował dla celów charytatywnych z gwiazdami 
muzyki rozrywkowej m.in. z Ericem Claptonem, Celine Dion, 
Enrique Iglesiasem,  Eltonem Johnem. 13 grudnia 2003 wziął ślub 
z o 35 lat od siebie młodszą Nicolettą Mantovani. Zmarł otoczony 
rodziną 6 września 2007 roku w swoim domu w Modenie.  
   
Władysław Kopali ński  
  
Naprawdę nazywał się Władysław Jan Stefczyk, a przed II wojną 
światową Jan Sterling. Urodził się 14 listopada 1907 roku  
w Warszawie. Był synem drukarza Stanisława Sterlinga i Reginy 
Willer, najmłodszy z szóstki rodzeństwa. W 1936 roku oŜenił się  
z Adelą Bartoszewicz (zm. w 22 lutego 2007r.). W marcu 2007 
roku oŜenił się z Anną Mysłowską, tłumaczką literatury pięknej. 
Władysław Kopaliński był autorem opracowań dzieł literatury 
klasycznej i współczesnej. Napisał równieŜ wiele dzieł 
leksykograficznych i encyklopedycznych. W swoim Ŝyciu otrzymał 
duŜo nagród i wyróŜnień. Były to m.in. KrzyŜ Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski oraz nagrody Ikara. 
Zmarł 5 października 2007 roku w Warszawie. Został pochowany 
15 października na Powązkach Wojskowych równieŜ w Warszawie.  
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Kamil Kryjak kl. VI b 

  

 Listopadowa sonda 
Ulubiony polski serial 
JuŜ po raz drugi w naszej szkole przeprowadziliśmy ankietę. Tym 

razem tematem są Wasze ulubione polskie seriale.  
Dla tych, których denerwujemy, chodząc, co miesiąc po 

korytarzach i zdając dziwne pytania, mamy przyjemną informację. OtóŜ 
postaramy się robić takie sondy co miesiąc ^^. 

 
M jak miłość 26 głosów 
Pierwsza miłość 20 głosów 
Barwy szczęścia  14 głosów 
Tylko miłość 12 głosów 
Fala zbrodni 11 głosów 
Na wspólnej 5 głosów 
Na dobre i na złe 1głos 
Plebania 1głos 

Razem: 90 głosów 
 

 Z ankiety wynika, Ŝe największą popularnością cieszą się…  
w wielkim skrócie, seriale o miłości. I to zarówno u dziewczyn, jak 
i u chłopaków.  
 Na pierwszym miejscu, niepokonana i najlepsza - „M jak Miłość”. 
Dwójkowy serial o rodzinie Mostowiaków i Zduńskich ma juŜ pond  
530 odcinków!  
O kilka głosów niŜej jest polsatowska „Pierwsza Miłość”. Rozgrywająca 
się we Wrocławiu i pobliskim Wadlewie cieszyła się duŜo popularnością 
szczególnie wśród uczniów szkoły podstawowej.  
 Potem uplasowały się najnowsze produkcje: „Barwy Szczęścia” 
oraz „Tylko miłość”. 
 DuŜą odmianą jest „Fala zbrodni”, która zdobyła 11 głosów 
 i znajduje się na miejscu piątym. Cieszymy się, Ŝe w głowach naszych 
kolegów i koleŜanek nie tylko miłość, ale teŜ troszeczkę dreszczyku☺. 
Serial ten gości w Polsce juŜ 4 lata, dokładnie od 7 listopada 2003 roku. 
MoŜe dlatego cieszy się taką popularnością, co inne seriale, bo realizuje 
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go między innymi Okił Khamidov - reŜyser „Pierwszej Miłości”, „ Świata 
według Kiepskich”, „Awantury o Kasę”, „Gry w Ciemno” i „Baru”.   
 NiŜej jeszcze „Na Wspólnej”, szczególnie umiłowana przez klasę 
V, a potem z zaledwie jednym głosem „Plebania” i „Na dobre i na złe”. 
Zastanawiamy się, dlaczego… 
  Wśród listy polskich seriali znalazły się teŜ „Klan” oraz  „Samo 
śycie”, lecz nie zdobyły one Ŝadnych głosów.   
 

W następnym miesiącu wyniki ankiety o Waszym ulubionym serialu 
zagranicznym.  

A.K. i  K.G. 

Zwycięstwo Polek w meczu z Serbią 
 

Polskie siatkarki po dramatycznym spotkaniu pokonały wicemistrzynie 
Europy – Serbki 3:2. Polski zespół poprowadził w tym spotkaniu 
dotychczasowy drugi trener Mauro Masacci. Ze względu na waŜne 
sprawy osobiste do Włoch odleciał trener reprezentacji Polski Marco 
Bonitta. Trener ma wrócić do pracy z kadrą juŜ po Pucharze Świata. Ma 
podpisany kontrakt do igrzysk olimpijskich w Pekinie.  
Polskie siatkarki przerwały serię poraŜek w Pucharze Świata. W ósmym 
meczu w turnieju Polki pokonały Serbki, aktualne wicemistrzynie Europy. 
- To zwycięstwo to prezent dla naszego trenera Marco Bonitty - 
powiedziała kapitan reprezentacji Polski Milena Rosner. 
 

DRUśYNA:                 PUNKTY (po 8 meczach): 
 

1.  Włochy                     16 
2.  USA                          16  
3.  Brazylia                   15 
4.  Serbia                      14  
5.  Kuba                        14  
6.  Japonia                    14  
7.  Polska                      11 

Wiadomość z ostatniej chwili : 
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Przedwczoraj ( 17 listopada 2007) DruŜyna Polski zakwalifikowała się do 
Mistrzostw Europy 2008 w piłce noŜnej. Wygrali 2 : 0 z DruŜyną Belgii. 
 

 

Minęła dekada, od kiedy w silnikach wysokopr ęŜnych 
montowanych w samochodach osobowych zacz ęto stosowa ć 
systemy Common Rail.  

Po raz pierwszy Common Rail, którego 
producentem jest Bosch, wykorzystano  
w Alfie Romeo 156 JTD i Mercedesie-
Benz C 220 CDI. System zapewnia 
jednostce napędowej Diesla większą moc 
i wyŜszy moment obrotowy, obniŜając 
jednocześnie zuŜycie paliwa oraz 
zmniejszając głośność pracy i emisję 

zanieczyszczeń. Jednym słowem same plusy! 
 
Zalety te przekonują producentów aut do tego stopnia, Ŝe na całym 
świecie w nowo produkowanych samochodach osobowych  
z silnikami wysokopręŜnymi stosuje się niemal wyłącznie systemy 
wtryskowe Common Rail. Pozytywy związane z tym rozwiązaniem 
przekonały do niego takŜe kierowców. W 2006 r. w Europie 
Zachodniej, co drugi nowo zarejestrowany samochód osobowy był 
wyposaŜony w silnik Diesla. W roku 1997, kiedy technologia 
Common Rail dopiero wchodziła na rynek, samochodów  
z wysokopręŜnymi jednostkami napędowymi było zaledwie 22 
proc.  
 
Dalsza optymalizacja systemu Common Rail zapewnić ma 
utrzymanie konkurencyjności silników wysokopręŜnych  
w porównaniu do benzynowych. Diesle nadal zuŜywają ponad  
30 proc. mniej paliwa, a emisja dwutlenku węgla jest niŜsza  
o 25 proc.  
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Przeglądarki internetowe pojawiły się niedawno, bo 6 lat temu. Rewolucję 
rozpoczęli dwaj studenci: LARRY PAGE i SERGEY BRIN. Dzieciństwo 
Sergey'a było bardzo cięŜkie, bo gdy miał 6 lat, jego rodzice (wraz z nim) 
uciekli z Moskwy do Stanów Zjednoczonych. Uciekali przed falą 
radzieckiego antysemityzmu lat 70 - tych. Na młodym Brinie 
przeprowadzka nie zrobiła większego wraŜenia. Najpierw zrobił licencjat 
z matematyki i informatyki, a potem magisterium na Uniwersytecie 
Stanforda. Tam właśnie spotkał starszego o rok Lary'ego Page'a, który 
wcześniej niŜ on zaczął komputerową karierę. Gdy miał sześć lat, ojciec 
kupił mu juŜ komputer. Kiedy zaniósł do szkoły pierwszą pracę 
wydrukowaną z komputera na amatorskiej drukarce, wszyscy nauczyciele 
byli zdziwieni taką formą. 

      W 1995 roku powstała przeglądarka o nazwie AltaVista, która  
z czasem po prostu nie sprawdziła się. Ludzie twierdzili, Ŝe szukanie 
witryn i stron internetowych w tej przeglądarce jest mozolne  
i bezsensowne! W tym czasie zaczęły powstawać inne przeglądarki, takie 
jak: Hot Bot, Lycos czy Excite, ale łatwo było je oszukać i były, podobnie 
jak AltaVista, do niczego! Wszyscy kłócili się o to, która przeglądarka 
jest lepsza, aŜ w 1996 roku narodził się pomysł, by Internet sklasyfikować 
wg ilości, a nie jakości. Idea była genialna w swej prostocie. Brin i Page 
uznali, Ŝe strony, do których ludzie się odnoszą najczęściej, muszą być 
najlepsze. Aby zgromadzić zapisy potwierdzające to przypuszczenie, 
potrzebne były komputery o ogromnej pojemności i mocy, a oni nie 
dysponowali wielkimi funduszami. Larry wpadł na genialny pomysł, Ŝe 
nie trzeba kupować drogiego sprzętu, bo wystarczy połączyć ze sobą 
kilkanaście słabszych komputerów. Pierwsza wersja Gogley'a - bo tak 
nazywać miał się projekt - powstała w sypialni Larry' ego. Tak, krok po 
kroku, powstawała wszechpotęŜna przeglądarka, a dwaj wspaniali 
komputeroznawcy szukali maszyn o coraz większej pojemności, by 
zgromadzić wszystkie dane niezbędne do ukończenia projektu. Ostateczna 
jego nazwa wzięła początek od słowa "Googol", co oznacza gigantyczną 
liczbę - jedynkę ze stu zerami. Pierwszą firmę wynalazcy ulokowali w 
garaŜu znajomego. Sergey uparcie załatwiał wszelkie formalności, 
zadłuŜał się u rodziny i znajomych, aŜ w końcu - 7 września 1998 roku - 
firma Google wreszcie rozpoczęła swą działalność. Powstanie nowej 
strony internetowej szybko zostało zauwaŜone - w 1998 roku codziennie 
odwiedzało ją 10 000 osób. W 2000 roku Google w rankingu Yahoo 
została uznana za najlepszą wyszukiwarkę, a samo Yahoo kupiło od firmy 
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licencję. Firma Larry'ego i Sergeya zaczęła zarabiać i przynosi 
gigantyczne dochody do dnia dzisiejszego! 

 Cyprian Kamil Norwid  (wł.. Cyprian Konstanty 
Norwid) - polski poeta, dramatopisarz, prozaik, 
artysta plastyk. Urodził się 24 września 1821r.  
w mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy (obecnie 
 w powiecie wyszkowskim, gmina Zabrodzie,  
ok. 17 km od Radzymina). Zmarł 23 maja 1883r.  
w ParyŜu. 

Często uwaŜany za ostatniego z czterech 
najwaŜniejszych polskich poetów romantycznych. 
Wielu historyków literatury uwaŜa jednak taki 
pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego 
twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu. 

PrzewaŜającą część swojego Ŝycia spędził za 
granicą, głównie w ParyŜu, Ŝyjąc w nędzy  

i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, zbyt trudna do 
zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. 
Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski głównie za sprawą 
Zenona Przesmyckiego. 

NajwaŜniejsze dzieła : 

Liryka  

� Bema pamięci Ŝałobny rapsod (1851)  
� ***[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie] (styczeń 1856)  
� Vade-mecum (1858-1866) - wydane drukiem sto lat po napisaniu  
� Assunta (1870)  

Poematy: 
� Wesele. Powieść. (1847)  
� Pompeja (1848 lub 1849)  
� Niewola. Rapsod (1849)  
� Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. (1851)  
� Szczesna. Powieść (1854)  
� EPIMENIDES. Przypowieść (1854)  
� QUIDAM. Przypowieść (1855-1857)  
� Fulminant. Rapsod (1863)  
� W Weronie  
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Proza  

� Łaskawy opiekun czyli Bartłomiej Alfonsem (1840)  
� Wyjątek z pamiętnika (1850)  
� Czarne kwiaty (1856) - wspomnienia dotyczące ostatnich spotkań 

z róŜnymi osobami, na krótko przed ich śmiercią  
� Białe kwiaty (1856) - teoretyczne uzasadnienie Czarnych kwiatów  
� Bransoletka. Legenda dziewiętnastego wieku (1858)  
� Cywilizacja. Legenda (1861)  
� Ostatnia z bajek (1882)  
� Milczenie  
� Pamiętnik PodróŜny  

Nowele: 
� "Ad leones!" (1883)  
� Stygmat (1883)  
� Tajemnica lorda Singelworth (1883)  
� Archeologia (1866)  
� Dwie powieści (1866)  

Dramat  
� Noc tysiączna druga. Komedia (1850)  
� Wanda (1851)  
� Krakus. KsiąŜę nieznany (1851, 1861)  
� Słodycz (1855 lub 1856)  
� Aktor. Komediodrama (1867)  
� Rzecz o wolności słowa (1869)  
� Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko (1872)  
� Kleopatra i Cezar (ok. 1870, 1878)  

Bohaterem tej jesieni będzie głęboki błękit i fiolet. Modne będą 
romantyczne kapelusze w formie polnych dzwonków, sukienki-bombki, 
spodnie z wysoką talią, szerokie płaszcze i bufiaste bryczesy. Dla odwaŜnych 
- buty panterki i głowy zdobione piórami.  

W tym sezonie mamy kilka kierunków:  

° Neutralne kolory – szary, srebrny, morski oraz odcienie brzoskwini. 

° Od lekkich i kobiecych kolorów – biały, kolor winogron i błotna zieleń do 
klasycznych ciemnych – ciemny granat i ciemny brąz. Tłem do 
dekoracyjnych wzorów jest kolor kory sosny.  
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° Kolory, które wyglądają jakby sztucznie zestarzały się – czerwona rdza, 

oliwkowy, mango i kolor musztardy. Te kolory dobrze kontrastują z 
czarnym, granatowym i czysto białym.  

° Kolory brązu i granatu urozmaicają zestawienia czarno – biało – szare. 
Dwukolorowe efekty powstają dzięki wykorzystaniu materiałów z 
połączonymi kontrastowymi kolorami, bądź melanŜowych dzianin z 
kontrastowymi włóknami.  

  

Kobiety:  Garnitury – niezbędne w dzisiejszych czasach. Modne wykończenia 
skórą, elementy z atłasu, metalowe guziki oraz hafty  
z motywami flory. Kurtki – kolorowe i oryginalne, lecz jak wojskowe 
ascetyczne - nieodzowna część jesiennego „image". Aktualne w zestawie: krótka 
kurtka, materiał -gruba tkanina, albo skóra, rękaw ¾, podszewka kolorowa z 
atłasu, a do tego wąskie spodnie. Spódnice – wysoka talia, delikatnie drapowane 
w kształcie kwiatka. Kształt w formie litery „A", dół asymetryczny, spódnica 
tulipan, plisse. Tkaniny: wełna, Ŝakard, bawełna i tkaniny mieszane.  
   

Głównym trendem tego sezonu: więcej nóg, mniej brzucha. Więcej nóg – dzięki 
spódnicom, które są coraz krótsze. Szeroka góra i wąski dół przywołuje 
wspomnienia z lat osiemdziesiątych. Swetry – najlepszą ochroną przy kaŜdej 
niepogodzie jest zawsze ciepły sweter. Krótkie, długie i dopasowane w talii, z 
krótkimi i wyciągniętymi rękawami – sweter jest najmodniejszym trendem w 
tym sezonie. Spodnie – długość do pół łydki, z mankietem, ozdobione duŜymi 
kieszeniami i innymi nałoŜonymi detalami, długie, bądź długości 7/8 z 
asymetrycznym zapięciem i z wysoką talią. Spodnie w tym sezonie – niezbędna 
elegancka część garderoby. Dodatki – hit w tym sezonie – wąskie krawaty, 
wielkie torby, długie szaliki oraz szelki. KaŜdy z dodatków jest niezbędną 
częścią i akcentem garderoby. 
   

MęŜczyźni;  Garnitur – ciemno szary i ciemno granatowy w cienkie jasne paski. 
Do nich koszule w Ŝywej kolorystyce z krawatami o wielozłoŜonej 
kolorystycznej palecie. Sylwetka rozmaita: od zawęŜonych  
i dopasowanych marynarek z wąskimi klapami do marynarek o bardziej luźnym 
kroju wraz ze spodniami z zaszywkami przy pasie. Kurtki – krótkie pilotki – 
kolorystyka jasna. Swetry – obszerne, grubo dziane, 
w połączeniu z garniturem są najmodniejszym trendem w tym sezonie. 
Charakterystyczne we wzory skandynawskie, ze wstawkami z dzianiny oraz z 
warkoczami i szyszkami… Spodnie – zawęŜone ku dołowi, luźnego kroju z duŜą 
ilością dodatków. Materiały – wełna i tkaniny mieszane, bawełna, bawełna 
„gnieciona" materiały z efektem snow wash, gnieciony sztruks.  

 Patrycja Gondko i Monika Rokowska  kl.VI b 
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GRZEBIEŃ 

UŜywany juŜ 4000 lat temu, czyli w epoce kamiennej. Zrobiony był wtedy 
z rybich ości. Później człowiek robił grzebienie z rogu, kości zwierzęcych, 
drzewa. W staroŜytnej Grecji pojawiły się obok grzebieni do czesania 
grzebienie do podtrzymywania fryzur. W średniowieczu rozpowszechnił 
się zwyczaj wkładania grzebieni do trumny, a nieczesanie się uwaŜane 
było za grzech. W XVI wieku ozdoby grzebieni z religijnych stają się 
bardziej świeckie.  
W XVI wieku pojawiły się grzebienie ołowiane, ponoć uśmierzające ból 
głowy. W następnym wieku  zaczęto produkować grzebienie do czesania 
peruk. W XIX w. We Francji pojawiły się grzebienie kauczukowe, które 
nie zdobyły jednak takiej popularności jak rogowe. W XX wieku stary, 
rogowy grzebień wyparły tworzywa sztuczne.  
  

Patrycja Gondko kl. VI b 
REKORDY  

° Królowe niektórych gatunków termitów mogą przeŜyć nawet 50 lat. 
To prawdziwy rekord wśród owadów.  

° NajdłuŜej Ŝyjący gatunek Ŝółwia, Ŝyjący na Seszelach doŜywa 150 
lat. 

° Największe na świecie oczy ma kałamarnica olbrzymia. Ich 
średnica dochodzi do 40 cm. 

° Największy dziób naleŜy do tukana. Jego dziób jest tak duŜy, jak 
2/3 reszty ciała!  

° Najszybszym zwierzęciem świata jest gepard, w pogoni za 
zwierzyną potrafi osiągnąć prędkość 100 km/h.  

° Najszybszym ptakiem świata jest sokół wędrowny. Podczas 
polowania potrafi pikować z prędkością 240 km/h.  

° Jedne z największych pająków - ptaszniki osiągają 28 cm długości. 
Swoją nazwę zawdzięczają temu, Ŝe polują na ptaki.  

° Najszybszą rybą na świecie jest Ŝaglica. Pływa ona z prędkością 
100 km/h. 

° Albatros wędrowny ma największą wśród ptaków rozpiętość 
skrzydeł. Dochodzi ona do 3,7 metra. W poszukiwaniu poŜywienia 
albatros moŜe nawet całkowicie okrąŜyć kulę ziemską.  

 

NAJMNIEJSI  
° Najmniejszą sową świata jest sóweczka kaktusowa, osiąga do 15 
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cm długości. śyje w Ameryce Północnej.  

° Najmniejszym ssakiem na Ziemi jest myszka etruska (Suncus 
etruscus), która waŜy zaledwie 1,5 g. 

° Najmniejszym nietoperzem świata jest craeonycteris thonglongyai z 
Tajlandii. Jego długość dochodzi do 2,5 cm, a waga do 2 gramów.  

° Najmniejszym ssakiem drapieŜnym jest łasica. Osiąga najwyŜej  
18 cm długości. 

° Najmniejszym ptaszkiem świata jest koliber hawańczyk. Jego 
długość nie przekracza 5 cm, a waga 2,8 g. 

  
NIESAMOWICI  

° Papuga kakapo jest jedyną nielotną papugą świata. śyje na Nowej 
Zelandii, obecnie naleŜy do gatunków zagroŜonych wygięciem.  

° Tygrys widzi w ciemności pięć razy lepiej niŜ człowiek. 
° śaby w ogóle nie piją wody. Pobierają ją przez skórę.  
° Słoń morski jest w stanie zanurkować na głębokość 1200 metrów  

i pozostać tam przez 2 godziny. 
° Noworodek kangura ma zaledwie 2 cm długości i waŜy poniŜej  

1 grama. To 1/30.000 wagi jego matki. Dla porównania ludzki 
noworodek waŜy zwykle 1/20 wagi swojej matki. 

° Turkucie podjadki są najgłośniejszymi owadami świata. Ich głos 
moŜna usłyszeć z odległości półtora kilometra. 

° Pingwin cesarski nigdy nie stawia stopy na stałym lądzie. Całe 
swoje Ŝycie spędza na morzu albo na lodowcach Arktyki. 

° Jedynymi gadami, które mają uszy są krokodyle. 
° Motyl monarch przebywa największe dystanse ze wszystkich 

owadów. W ciągu roku przelatuje 6 tysięcy kilometrów - z Kanady 
do Meksyku i z powrotem. 

Aneta Pióro 

  

Baran 

W tym miesiącu będziesz refleksyjnie 
nastawiony do Ŝycia. Postanowisz jeszcze raz 
przemyśleć sprawy, jakie rozpocząłeś w tym 
roku. Naprawisz błędy, ale teŜ pozbędziesz 
się niewygodnych przyzwyczajeń. Na nowe 
zadania przyjdzie jeszcze czas! W grudniu 
okaŜe się, ile są warte znajomości  
i przyjaźnie, jakie zawarłeś w tym roku. 

Waga 

Czeka cię spokojniejszy, ale udany miesiąc. 
Znajdziesz wreszcie czas, aby w spokoju 
przemyśleć wydarzenia, jakie miały miejsce 
w ostatnich tygodniach. OdróŜnisz sprawy 
waŜne od tych, którymi wcale nie warto się 
zajmować. Uporządkujesz swoje sprawy  
i znajdziesz dobre rozwiązanie problemów. 
Szczęście ci sprzyja, choć od ryzykownych 
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 spraw będziesz trzymać się z daleka 

Byk 

W tym miesiącu zajmiesz się umowami, jakie 
łączą cię z innymi ludźmi. Będziesz pomagał, 
decydował, ale teŜ dyskutował i kłócił się  
z osobami, które sprzeciwiają się twoim 
planom. Zapowiada się więcej ciekawych 
zaproszeń i towarzyskich imprez. Słońce w 
opozycji do twojego znaku sprzyja sprawom 
szkolnym, a takŜe zyskom dzięki układom  
i znajomościom. 

Skorpion 

Spędzisz początek zimy w pogoni za 
niezwykłymi sprawami i ciekawymi 
wydarzeniami. Słońce sprawi, Ŝe z wielką 
szybkością będziesz się uczyć i poznawać 
coraz to nowe osoby. Miesiąc sprzyja 
znaczącym sukcesom, szczególnie, jeśli twoja 
praca polega na komunikowaniu się  
i spotykaniu się z ludźmi. 
 

Bliźnięta  

W tym miesiącu postanowisz stać się 
pracowity i obowiązkowy. Przypomnisz sobie 
o zaległościach i postanowisz natychmiast coś 
z tym zrobić! Postaraj się, aby twoje 
zamierzenia były realne. Inaczej wpadniesz  
w panikę lub obiecasz coś, z czego trudno się 
będzie wywiązać i wyplątać. 

Strzelec 

Działaj z rozwagą i nie angaŜuj się  
w ryzykowne przedsięwzięcia. Słońce sprzyja 
porządkom, waŜnym przemyśleniom  
i odpoczynkowi. Nie wymagaj zbyt wiele od 
siebie, nie uzaleŜniaj swoich decyzji od 
działania innych ludzi, a spędzisz miesiąc  
w bardzo dobrej formie. 

Rak 

Przed tobą udany miesiąc. Listopadowa 
depresja w tym roku ci nie grozi. Trudne 
sprawy powoli zaczną układać się po twojej 
myśli, wrogowie znajdą sobie innych 
przeciwników, a przyjaciele wreszcie spełnią 
obietnice, jakie ci kiedyś złoŜyli. 

KozioroŜec 

Czeka cię pracowity miesiąc. Nie pozwolisz, 
aby ktokolwiek wykorzystywał twoje dobre 
serce i zaczniesz wspinać się po dobre stopnie 
w szkole. Sprzyja ci szczęście i warto to teraz 
wykorzystać! 
 

Lew 

Nadchodzący początek zimy sprawi, Ŝe 
staniesz się lwem udomowionym  
i spokojnym. Chętnie odsuniesz od siebie 
ryzykowne sprawy, nabierzesz dystansu do 
towarzyskich sporów i zawodowych wyzwań. 
Kwadratura Słońca sprzyja rodzinie  
i odczuwaniu wielkiej satysfakcji z drobnych, 
codziennych przyjemności. 
 

Wodnik 

Zapragniesz porzucić nudne obowiązki. 
Zainwestuj w coś zupełnie nowego  
i zaskakującego! To najlepszy czas, aby 
dokładnie przyjrzeć się swoim planom na 
przyszłość. Słońce do twojego znaku sprawi, 
Ŝe otworzą się przed tobą nowe moŜliwości. 
Najciekawsze propozycje tym razem 
pochodzić będą od osób młodszych i od 
przyjaciół. 
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Panna 

Słońce powoli wykracza poza twój znak 
zodiaku, a tuŜ za nim nadchodzi 
wspaniałomyślny Jowisz. Ten miesiąc 
spędzisz na najwyŜszych obrotach! 
Wpadniesz na doskonałe pomysły, odkryjesz 
sekrety przeciwników, a po rozterkach  
i smutkach nie pozostanie ci nawet 
wspomnienie. 

Ryby 

W tym miesiącu poczujesz się potrzebny, 
doceniani i lubiany. Planety sprzyjają 
łagodzeniu konfliktów i omawianiu spornych 
spraw. Będziesz pełen energii, a to, co sobie 
zaplanujesz powinno wreszcie się udać. 
 

Władca Lewawu – Dorota Terakowska 

 Bohaterem ksiąŜki jest wychowanek domu dziecka 
– Bartek. Mieszka on w Krakowie i zna Wawel jak 
własną kieszeń. Pewnego dnia odkrywa przejście 
do całkiem odwrotnego, tajemniczego świata. 
Spotyka Alianów – małych ludzi, z którymi 
przeŜywa wiele przygód. Dzięki swoim pomysłom 
i inteligencji pokonuje Pajęczaki - zmorę Alianów. 
Od złego władcy małych ludzi - Nienazwanego 
dowiaduje się prawdy o swojej rodzinie i odnajduje 
ją.  
Polecam tą ksiąŜkę, poniewaŜ jest pełna 
tajemniczości. Najbardziej spodobała mi się w niej 

odwrotność, jaka panowała w odkrytym przez Bartka świecie. O co w niej 
chodziło? Sami przeczytajcie.  

 Bajki robotów - Stanisław Lem  

 W tej ksiąŜce znajduje się kilkanaście bajek Lema. 
Są one wyjątkowe, bo bohaterowie to nie tylko 
ludzie, ale takŜe przeróŜne maszyny. Autor łączy 
powaŜną problematykę z zabawą. Z kaŜdej bajki 
moŜna wyciągnąć morał.  
Polecam tą ksiąŜkę, bo przez miło spędzony czas z 
bohaterami bajek moŜna zastanowić się nad 
własnym zachowaniem w Ŝyciu codziennym.  
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Patrycja Gondko kl. VI b  

 
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid?  
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Zyga, Chudy i Kazek?  
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.  
- To co mnie pani swoją bandą straszy? 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:  
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?  

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 
 
Przychodzi budowlaniec do majstra:  
- Panie majstrze łopata mi się złamała!  
- To się oprzyj o betoniarkę! 

 
Niewidomy jeŜ biegnie przez  
pustynię. Nagle wpada na 
wielkiego kaktusa i woła: 
-Mamo, to ty??! 
 

Co syczy w trawie na G ?  
GŜmija.  
Co syczy w trawie na D ?  
Druga gŜmija.  
Co syczy w trawie na Y ?  
Ywentualnie trzecia gŜmija. 

 
- Czym się róŜni nowa wersja programu od starej?  
- ???  
- Tym, Ŝe poprawiono w niej stare błędy i zrobiono 
nowe... 

 
  
Wiadomość z ostatniej chwili:  
U Adama Małysza wykryto niedozwolony środek 
dopingujący!  
Kontrola wykazała spoŜycie karmy dla ptaków!  
 

 

 

- Baco, a co wy tam robicie na 
tym drzewie?  
- Bace!  
- A na co wy bacycie?  
- Bace cobym nie spod! 
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