
 
 
 
 
 
 
 

Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 
Koszt wydania 1,50 zł                                               październik 2012 
 

Nauczycielom, Dyrekcji  

i wszystkim Pracownikom Oświaty  

życzymy takich marzeń,  

które da się urzeczywistnić,  

pięknych i szlachetnych pomysłów,  

które podszeptuje serce,  

cierpliwości i wrażliwości,  

aby służba młodym ludziom  

i całemu środowisku  

zrodziła wiele szlachetnych owoców 

                                                        - Samorząd Uczniowski 
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Drodzy czytelnicy… 
Jesień, jesień, jesień... Koniec nic nierobienia, całodniowego leżenia  
w ogrodzie i spania do południa. No cóż, wszystko ma swój początek  
i koniec. Po paru tygodniach odpoczynku znów nadszedł czas na ciężką 
pracę, naukę. Włącza się nam myślenie, nie tylko te szkolne myślenie. 
Jesień jest wspaniałą porą na rozmyślanie o innych rzeczach niż obowiązki. 
Kubek gorącej herbaty, koc, wygodny fotel przy uchylonym oknie, a na 
zewnątrz deszcz, czyli to czego nam potrzeba do życiowych refleksji. 
Zapraszamy do lektury zmienionej nieco gazetki.  W numerze znajdziecie 
nowe działy, ciekawe artykuły, informacje o aktualnych wydarzeniach, 
zagadki, poznacie twórczość naszych młodych pisarzy. Zbierajcie 
egzemplarze, bo może ktoś z nich otrzyma w przyszłości Literacką 
Nagrodę Nobla albo jakiś nasz dziennikarz zostanie wyróżniony nagrodą 
Pulitzera. 
 
Redakcja ogłasza pierwszy w tym roku gazetkowy konkurs na nazwy 
gazetkowych działów. Wesołe, dowcipne, ciekawe propozycje dostarcz 
do redaktorów naczelnych. Nagrody czekają!!! 
 

Życzymy udanej zabawy i ciekawej lektury. 
Redakcja 

 

Wędrówki po j ęzykach ( j. łaciński)… 
 
Aurea mediocritas –złoty środek 
Carpe diem – chwytaj dzień (Horacy) 
Non omnis moria – nie wszystek umrę (Horacy) 
Memento mori – pamiętaj o śmierci (Horacy) 
Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką 
Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. (Kartezjusz) 
Charta non erubescit - papier się nie rumieni. 
Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie. 
Dictum sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie. 
Dimidium facti, qui coepit, habet - kto zaczął, już zrobił połowę. (Horacy) 
Docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy. (Seneka) 
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Informacje RSU… 
Pierwszego października 2012 r. odbyło się już drugie spotkanie Rady 
Samorządu Uczniowskiego, podczas którego wybrano samorząd SP oraz 
Gim. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z planem pracy na rok 
szkolny 2012/2013 i zgodnie go zatwierdzili. Oto nowe składy Samorządu 
Uczniowskiego: 
Szkoła Podstawowa 
Przewodnicząca: Andżelika Sordyl 
Zastępca I: Patrycja Rusinek 
Zastępca II:  Anna Młocek 
Skarbnik:  Sylwia Rusinek 
Protokolantki:  Magdalena Łysoń, Paulina Smolec 
Członkowie: Kinga Mikołajek, Karolina Matejko, Kuba Góra 
 
Opiekunki:  mgr Anna Hernas, mgr Marta Paczyńska, mgr Magdalena 
Stachura 
 
Gimnazjum 
Przewodnicząca: Katarzyna Fijołek 
Zastępca I: Dominika Jopek 
Zastępca II: Patrycja Bizoń 
Skarbnik: Paulina Gawlas 
Protokolanci: Miłosz Chachuła, Bartłomiej Smolec 
Członkowie: Anita Mieszczak, Aleksandra Kukuła, Krzysztof Gilek 
Opiekunowie: mgr Anna Jamróz, mgr Piotr Trojak 
 
UWAGA! 
Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na jesienny wystrój sal 
lekcyjnych. Podczas oceniania będą brane pod uwagę: gazetka ścienna, 
porządek w klasie, elementy dekoracyjne, ogólne wrażenie. Więcej 
informacji na temat konkursu możecie przeczytać na plakatach. 
Zapraszamy! 
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Akcja ,,Sprzątanie Świata”… 
 

W sobotę 15 września nauczyciele i uczniowie naszej szkoły kolejny raz 
przystąpili do ogólnoświatowej akcji sprzątania. Tegorocznej akcji 
przyświecało hasło ,,Kocham, lubię, szanuję …nie śmiecę”. Hasło to 
nawiązuje do ludowej wyliczanki i ma zachęcić do refleksji nad 
stosunkiem do otaczającego świata.  

Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę 
wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy 
na pobocza dróg.  
 

 
 
Zatroszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska 
lasy, łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy 
zwierzęta, ale również my - to szansa dla nas na jesienny spacer po 
czystym lesie. 
        
                                           opracowała mgr Marzena Michniewicz - Bąk 
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Z wizytą w MDK w Andrychowie …   
      
Dnia 28 września 2012 r. odbyły się obchody XI Dnia Solidarności  
z osobami chorującymi na schizofrenię. My, uczniowie klas III mieliśmy 
przyjemność pojechać tam razem z paniami: Martą Paczyńską i Dorotą 
Błachut-Stanek. 
  Po dotarciu do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, obejrzeliśmy 
wystawę z pracami chorych osób. Z wielkim zachwytem podziwialiśmy 
ich talent. Potem nastąpiło symboliczne otwarcie drzwi na znak 
solidarności. Kiedy wszyscy usiedli na miejscach, rozpoczęła się 
prezentacja psycholog Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego mgr 
Aleksandry Gancarz. Wykład ten uzmysłowił nam, czym tak naprawdę jest 
schizofrenia i jak niełatwe jest z nią życie. Po prezentacji teatr „Na 
Marginesie” zaprezentował spektakl poetycko-wokalny, przygotowany 
specjalnie na obchody tego dnia.  

 

 Wyjazd dużo nas nauczył. Przede wszystkim, że nie należy odtrącać ludzi 
chorych na schizofrenię, ale im pomagać, gdyż bardzo tego potrzebują. 
"Najlepszym lekarstwem dla Człowieka jest drugi Człowiek." Pamiętajmy 
o tym! 

               Dominika Jopek 
        fot. mgr M. Paczyńska 
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Kabecjanie wylądowali … 
 
W roku szkolnym 2011/2012 w zagórniczańskiej szkole realizowany był 
projekt „Kabecjanie dają radę”. Kierowany był do młodszych dzieci 
szkolnych, dlatego brały w nim udział uczniowie klas 0-III. Projekt składał 
się z cyklu lekcji, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa.  
Tytułowi Kabecjanie to kosmici, którzy przybyli z planety Kabeceon na 
wspaniałym smoku Mądragonie. Dzięki nim przyswojenie wiadomości 
związanych  z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa nie stanowiło dla 
dzieci trudności.  

 
W ramach realizacji projektu uczniowie nauczyli się właściwie reagować 
na zagrożenia, udzielać pierwszej pomocy oraz poznali numery alarmowe. 
Kształtowane były zachowania asertywne w stosunku do osób 
nieznajomych. W zdobyciu wiedzy pomogli prelegenci ze Straży Pożarnej 
- kapitan Henryk Maciejczyk oraz z Policji –z Wydziału Prewencji aspirant 
Rafał Tlałka oraz z Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztab. Paweł 
Migdałek. Nieoceniony wkład mieli także pracownicy naszej szkoły – pani 
pielęgniarka Bożena Baklarz, pani pedagog Dorota Błachut-Stanek oraz 
pan Piotr Trojak, który przeprowadził z każdą z grup kurs pierwszej 
pomocy. 
Uczniowie oraz prowadzący otrzymali materiały do wykorzystania podczas 
lekcji - odblaski, książki, płyty CD. Osiągnięcie danej umiejętności 
przypieczętowane było certyfikatem. Na koniec każdy dostał dyplom.  
       mgr D. Miętkiewicz 
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Dzień Przedszkolaka… 
 

 
 
W dniu 27 września, wszystkie przedszkolaki z Zagórnika, 
również te uczęszczające do oddziałów w szkole, wzięły udział 
w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Wychowania 
Przedszkolnego. Tegoroczne święto  przebiegało pod hasłem: 
„Balonik marzeń” i dlatego właśnie 
kolorowe balony wykorzystano do zabaw 
i konkursów zorganizowanych  
w ogrodzie przedszkolnym. 
Kulminacyjnym momentem imprezy 
było wypuszczenie przez wszystkich 
uczestników  baloników, w których  
w magiczny sposób zamknięte zostały 
najskrytsze marzenia.  
Wysoko w chmurach poczekają na 
spełnienie… 
 

     mgr Katarzyna Rajda 
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Spotkanie z ratownikiem i jego psem… 
     
 Drugiego października pani Marta Paczyńska zorganizowała dla klas: 5a  
i 5b spotkanie z ratownikiem. Mieliśmy przyjemność poznać pana Jerzego 
Hermę – ratownika z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kęt, który 
odwiedził nas ze swoim psem-strażakiem Goranem. Goran to czteroletni 
labrador o biszkoptowej sierści. Wraz ze swoim właścicielem, bierze 
udziały w akcjach, podczas których poszukuje zaginione osoby.  
      Po wejściu gości do klasy, na twarzach koleżanek i kolegów, pojawił 
się szeroki uśmiech. Pan Jurek nauczył nas, jak należy i nie należy 
traktować psa. W jaki sposób podchodzić do zwierzęcia, aby nas nie ugryzł 
oraz, jak zachować się w sytuacji, gdy spotkamy na swej drodze 
nieznanego psa. Goran był bardzo grzeczny i słuchał wszystkich poleceń 
swojego pana. Ratownik opowiadał bardzo ciekawie. Mieliśmy możliwość 
również pogłaskać labradora. Pan Jurek pokazał nam z Goranem kilka 
„psich sztuczek”. Dowiedzieliśmy się także, jakie zawody moglibyśmy 
wykonywać, tak by móc pracować ze zwierzętami. 
     Nigdy nie zapomnimy tego spotkania, podczas którego wiele się 
nauczyliśmy. Pani Marcie, panu Jurkowi i Goranowi, bardzo dziękujemy.  

A. Gondko, A. Smaza 
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„Pierwszoklasiści na start” … 
 
Gdyby ktoś skonstruował grę planszową pt. ”Edukacyjna podróż”, 
zapewne na samym początku znalazłoby się pole z napisem „Start”. W tym 
roku szkolnym, w dniu 30 września „Dwunastu Wspaniałych” 
(pierwszoklasistów) rozpoczęło tę grę, dumnie ustawiając się na apelu w 
pierwszym szeregu. Wszyscy w uroczystych nastrojach przywitali nowy 
rok szkolny. Mamy nadzieję- Kochane Pierwszaki, że Wasza „Edukacyjna 
podróż” będzie przebiegać radośnie. Życzymy Wam wszystkim udanego 
startu, omijajcie sprytnie pola- pułapki. A jeśli zdarzy się Wam zatrzymać 
kolejkę lub dwie, nie martwcie się- gra toczy się dalej i na pewno wszyscy 
dotrzecie do mety, bogatsi o nowe doświadczenia. Każdy z Was odbędzie 
tę podróż inaczej, ale wszyscy będziecie ją mile wspominać. Udanej 
podróży! 
 
Oto lista „graczy”- pierwszoklasistów: 
 

1. Adrian Góra 

2. Marcin Góra  

3. Emilia Jura 

4. Nikodem Jończy 

5. Szymon Kudłacik  

6. Maciej Machnik 

7. Natalia Matejko 

8. Sandra Matejko  

9. Kamil Mikołajko 

10. Wojciech Mikołajko 

11. Natalia Pustelnik 

12. Maria Surzyn 

 
________________________ 
zapisz wymyśloną nazwę 
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Nauka rysowania: kot 
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Popołudniowy relaks dla najmłodszych … 
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Młodzi pisarze … 
Dalsza część lektury „Pinokio” według  Kacpra Fili. 

Rozdział 4 
Pinokio chciał wrócić na statek, lecz zgubił drogę. 

Pinokio bardzo chciał wrócić na statek, ponieważ jego tata Dżeppetto 
został ugryziony przez węża. Niestety, zgubił on drogę. Powiedział mamie, 
aby zaopiekowała się swoim mężem. Chłopczyk zaś poszedł poszukać liści 
drzewa guarany. Kiedy je znalazł popędził nad czyste źródełko wypłukać 
je. Pinokio jednak spóźnił się, ponieważ jego tata już umarł. Chłopczyk 
wraz z Wróżką wykopał dół i pochował w nim Dżeppetta. Później 
wyruszyli szukać statku. 

Rozdział 5 
Pinokio i Wróżka wpadają w pułapkę zastawioną przez dzikusów. 

Kiedy Pinokio i Wróżka szukali statku, wpadli w jakiś dół. Okazało się, że 
to pułapka zastawiona przez dzikusów. Kiedy chłopczyk i mama ocknęli 
się, byli już prawie upieczeni. Nagle pojawił się jakiś człowiek i uwolnił 
ich. Kiedy oddalili się od wioski, człowiek ów przedstawił im się jako John 
Samotny. 

Rozdział 6 
Pinokio i Wróżka idą do domu rozbitka. 

John Samotny zaprosił Pinokio i Wróżkę do swojej chatki wykonanej  
z bardzo rzadkiego drzewa- sekwoi olbrzymiej. Kiedy weszli do środka, 
rozbitek pokazał im ich pokój. Było w nim pięknie. Pochodnie paliły się, 
umieszczone przy ścianach, a stolik i krzesło były zdobione rubinami. John 
oznajmił, że są w krainie skarbów, czyli w Sri-Lance. Pinokio bardzo się 
ucieszył, ponieważ dotarł do celu swojej wyprawy. 

cdn. 

Jak brzmiało imię rozbitka z wyspy? 

.................................... 
 
 

 
________________________ 
zapisz wymyśloną nazwę 
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W akwarium  
 

Rozdział 1: Poszukiwania 

  Mała, czarna molinezja Czarnisia pływała sobie obok pewnego kamyka. Ten 
kamyk był biały i okrąglutki. Rybka szukała swojej przyjaciółki, Pstrokatki. 
Ona też była molinezją, tylko pstrokatą. 
   Nasza bohaterka zajrzała do szpary między dwoma dużymi kamieniami. 
-Jesteś tu, Pstrokatko? 
Pstrokatka była mała i trudno ją było znaleźć, ponieważ bez trudu zmieściła 
się w ciasnej szczelinie. Lubiła grzać się przy grzałce, a gdy tylko Czarnisia 
sobie o tym przypomniała, od razu wiedziała, gdzie ją znajdzie. 
-Cześć, Czarnisiu-odezwała się Pstrokatka-wiesz, gdzie jest Bitka? 
-Bitka? Ta mała, czerwono-niebieska neonka? Widziałam ją w Dżungli 
Narybiej! Może popłyniemy tam razem?-zapytała przejęta Czarnisia. 
-Oczywiście. Bitka przekaże nam ważną wiadomość! 
Dżungla Narybia oferowała wiele kryjówek dla bawiących się w chowanego 
neonek i kirysków. Znajdowała się obok góry Nuar. Wśród gąszczów roślin 
błąkała się Bitka. Czekała na Pstrokatkę i Czarnisię. Nagle zobaczyła coś 
dziwnego... 

                                             cdn     
Ile rybek pływało w akwarium?                                        Natalia Snażyk                            
 

....................................   
 

English is easy…       
Fall Rhymes 

What’s a big orange vegetable that 
rhymes with skin? 

Who guards the crops and rhymes 
with row? 

The color of leaves that rhymes 
with bed? 

The color of leaves that rhymes 
with hello? 

The color of leaves that rhymes 
with down?    
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What vegetable is yellow and rhymes with born? 

What is the wind that rhymes with fool? 

Where is food grown that rhymes with arm? 

What fall holiday rhymes with teen? 

What is another word for autumn that rhymes with ball? 

What do farmers harvest that rhymes with mops? 

What falls to the ground and rhymes with reef? 

What do students start that rhymes with cool? 
 

Wędrówki po j ęzykach (j. angielski)… 
 
Make an exhibition of oneself – robić z siebie pośmiewisko 
                                    He always makes an exhibition of himself. 
                                    On zawsze robi z siebie pośmiewisko. 

 

The apple of someone’s eye – oczko w głowie 
                                  He’s the apple of his mother eye. 
                                  On jest oczkiem w głowie swojej matki. 
Cannot take one’s eyes off – nie móc oderwać wzroku 
                      It was so beautiful, I couldn’t take my eyes off it. 
                     To było takie piękne, że nie mogłam oderwać wzroku od tego.                                       
 

 
Fill in the blanks below with words from this box: 

harvest 
sweaters 

chilly 
sets 

migrating 
change 

November 
farmers 
before 

red  
orange 
yellow 

scarecrows  
autumn 
season 
back 

October 
grapes 

pumpkins 
corn 

September  
country 
foliage 
ground 
coats 
crows 
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Fall 

Fall, which is also called _____________, is the ____________ 

when the leaves _____________ color and fall to the 

_______________. In North America, it is also the season when 

kids head ______________ to school. 
 

The Weather 

Fall begins with warm weather in ______________, but as the 

season continues into ______________ and ________________, 

the sun _____________ earlier and earlier everyday and the 

weather becomes _______________. And so, people put away 

their shorts and t-shirts and take out their ______________ and 

_____________. 
 

The Harvest 

In fall, _____________ are busy working in their fields. They 

have to ______________ their crops before the cold of winter 

comes. ____________, now big and orange, are ready for making 

pies. ______________ quickly ripens on the cob. Wine makers pick 

their plump, juicy, purple _______________ from the vine. 

_______________ stand guard in the fields to keep the 

______________ from stealing the crops ______________ the 

farmers can gather them. 

 

The Country 

If you are fortunate, you can visit the 

____________ in the fall and see the 

spectacular ______________ on the trees 

as the leaves change to _____________, 

____________, brown, and 

______________.  Overhead, birds are 

_______________, heading south to their 

winter homes. 
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Zwierzęta świata … 
Waran z Komodo 

 
Głowa duża i szeroka, szyja gruba  
i masywna, baryłkowaty tułów, ogon 
gruby u nasady, a w dalszej części 
bocznie spłaszczony, równy połowie 
długości ciała. Szeroka szczęka uzbrojona 
w 60 zębów. Ciało pokryte ziarnistymi 
łuskami. Grzbiet ciemnobrązowy, pokryty 
czarnymi plamkami. 
 

       Oto jego zdjęcie 
Artur  

 
 

Kącik kulinarny…   

Przepis na sałatkę „GYROS” 

Składniki: 

- 0,5 kg piersi kurczaka, 

- 1 puszka kukurydzy, 

- 3 cebule, 

- 4 ogórki konserwowe, 

- kapusta pekińska (jedna), 

- 1 ketchup pikantny,  

- 1 słoik majonezu. 

 

Sposób wykonania: 
 
Mięso pokroić w paski, lekko posolić  
i przysmażyć na oleju. Przyprawę „Gyros” 
rozmieszać w ½ szklanki i wlać na patelnię 
do mięsa. Smażyć, aż wyparuje. Układać  
w dużej misce warstwami: mięso, 
polewamy ketchupem, posypujemy  
pokrojoną  cebulą w plastry (przysmażona), 
polewamy ketchupem, nakładamy ogórki 
pokrojone w kostkę, kukurydza, słoik  
majonezu mieszamy z jedną łyżką wegety  
i nakładamy na  kukurydzę, kapustę  
pekińską  szatkujemy i  nakładamy do 
miski, polewamy kapustę ketchupem. 

                 SMACZNEGO !!! 

         I. Kapera 
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Wyniki badania opinii publicznej… 
ODPOWIEDZI UCZNIÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ODPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

1. Co sądzicie o tegorocznych wakacjach ?  
…………………………………………………………………………… 

2. Jak my ślicie dlaczego niektórzy uczniowie ze szkoły     
odpowiedzieli, że wakacje si ę im nie podobały ?  
…………………………………………………………………………… 

 

 
________________________ 
zapisz wymyśloną nazwę 
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Opracowali Bartłomiej Smolec i Sebastian Rajda 
 
 

Poznajmy się lepiej… 
 
Katarzyna Fijołek  - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego w 
roku szkolnym 2012/2013. 
 
W tym miesiącu chcielibyśmy przybliżyć Wam postać uczennicy klasy  
III b gimnazjum. Jest to Kasia Fijołek. Jak wiecie, jest to bardzo 
spontaniczna i zawsze roześmiana osoba. Lubi chodzić na spacery  
z przyjaciółmi oraz zbierać grzyby. Jej ulubione kolory to czarny  
i niebieski. Często ogląda komedie i horrory oraz słucha muzyki: reggae, 
electro i rap. Najbardziej lubi Grubsona, Mesajaha, R.I.O. i Remady. 
Kocha zwierzęta - papugi, które posiada aż dwie oraz koty. Jeśli chodzi  
o szkołę, to Kasia interesuje się matematyką i geografią, dlatego po 
ukończeniu gimnazjum wybiera się do klasy z rozszerzona matematyką. 

K.R. B.P 
 
 

Wędrówki po j ęzykach ( j. łaciński)… 
 
Ardua prima via est – pierwsza droga jest zawsze trudna 
Ad kalendas greacas – nigdy już nie zostanie oddane 
Amor omnia vincit – miłość wszystka zwycięża (Wergiliusz) 
Amicus certus in re incerta cernitur – prawdziwych przyjaciół poznajemy 
w biedzie 
Ab ovo usque ad mala – od początku do końca 
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Historie znane i mniej znane… 
 

Komisja Edukacji Narodowej 
 
(W skrócie KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej 
Dozór Mająca) 

Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i drugim po 
Wiedeńskiej Nadwornej Komisji Edukacyjnej. Powołaj ją pierwszy sejm 
rozbiorowy 14 października 1773r.  na wniosek króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, za zgodą ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von 
Stackelberga. Została powołana głównie dlatego, że do 1773 edukacja 
podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane przez zakon 
jezuitów. Taki system edukacji nakierowany był przede wszystkim na 
kształcenie w zakresie teologii katolickiej przy pomocy łaciny, przy czym inne 
przedmioty były traktowane jako uboczne i podrzędne System ten cechował 
swoisty konserwatyzm i nietolerancja wobec niekatolików, a jednocześnie 
oderwanie od realnych potrzeb edukacyjnych. W rezultacie po skończeniu 
szkół jezuickich „trzeba było w krótkim choć po części nadgradzać, co się  
w przeciągu strawionych lat opóźniło” . W 1773 zakon jezuitów został 
rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce groziło upadkiem 
edukacji, ale też dało impuls do głębokich reform szkolnictwa. Komisja 
powstała formalnie na mocy uchwały Sejmu z 14 października 1773. Przejęła 
dawne majątki skasowanego zakonu jezuitów. Głównym inicjatorem  
i architektem powstania Komisji był ksiądz Hugo Kołłątaj, który jednak 
odgrywał w jej działaniu rolę "szarej eminencji". 

Pierwotny skład Komisji liczył 8 osób: 4 senatorów i 4 posłów 
reprezentujących Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Pierwszym prezesem 
został biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, który na tym stanowisku 
dokonał wielu nadużyć finansowych w szkołach litewskich i w 1776 został 
usunięty z tego stanowiska. Najbardziej zasłużonymi, oficjalnymi członkami 
byli posłowie wywodzący się z magnackich rodzin i rodzin powiązanych  
z tzw. Familią, m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Joachim Chreptowicz, 
Ignacy Potocki i Andrzej Zamoyski. Ponadto w pierwszym składzie Komisji 
był biskup płocki Michał Poniatowski oraz August Sułkowski i Antoni 
Poniński. 

Opracował Marcin Bizoń 
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Sport inaczej…. 
 

Po wakacyjnej przerwie gazetka „Spoko” wróciła, a razem z nią Sport, 
który w tym roku będzie miał nieco inną formę. Nie będzie już 
prezentowania wyników z dyscyplin sportowych, w zamian za to będziemy 
poznawać i przyglądać się tym nietypowym dyscyplinom, o których nie 
mówi się tak jak na przykład o piłce nożnej ☺  
 

Więc zaczynamy, na pierwszy ogień – LACROSSE 
 

Lacrosse czyli gra zespołowa, która jest uznawana za pierwowzór hokeja. 
Mecze lacrosee’a rozgrywane są na trawie, a jej celem jest wrzucenie piłki 
do braki przeciwnika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety, która 
również służy do podawanie piłki między graczami. Mecz trawa 60 minut, 
a każda drużyna ma na boisku 10 zawodników. Nie jest to jeszcze 
dyscyplina takiej wagi jak piłka nożna czy siatkowa, ale z biegiem lat 
zyskuje coraz większą popularność. Dyscypliny tej na Igrzyskach 
Olimpijskich jeszcze nie zobaczymy, ale już co 4 lata organizowane są 
Mistrzostwa Świata, które przyciągają drużyny ze wszystkich 
kontynentów. Za największe potęgi uznawane są Kanada i USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po rozwiązaniu zagadki otrzymamy tłumaczenie na język polski słowa ‘la 
crosse’ 
W tekście ukryło się 14 podkreślonych literek. Trzeba je wszystkie 
odnaleźć i ułożyć w rozwiązanie 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __           __  __   __ 
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Mistrzowie pióra… 
 
 Czas nieodgadniony – powieść w odcinkach 
 
  - Mamo, mamo! Gdzie jesteś? - Usłyszałem. 
      Zdziwiony wstałem i rozejrzałem się dookoła. Jest zima, środek nocy  
i w dodatku miejscem, w którym się znajduję jest las. Kto inny może tu 
być? Może się przesłyszałem...                       
      Usiadłem znów na śniegu, opierając się o drzewo. 
      - Mamo! - ktoś ponownie zawołał.  
      Bardzo cienki glos, niczym małego dziecka. Ale co dziecko robi  
w lesie, w takich warunkach? Zaniepokojony znów wstałem i ponownie 
rozejrzałem się, tym razem uważniej. Śnieg padał tak gęsto, że nie 
widziałem niczego dalej niż na 5 metrów. Jednak nie mogłem tego tak 
zostawić. Bylem pewny, ze ktoś tam jest, a spędzenie nocy w lesie, przy 
takiej temperaturze mogło naprawdę źle się skończyć. 
       Ruszyłem w stronę, z której dochodziło wołanie. Szedłem przed siebie, 
rozglądając się na wszystkie strony. Niczego nie widziałem, chłód zaczynał 
mi coraz bardziej doskwierać, ale nie poddawałem się.  
       Nagle zobaczyłem cos... Przez wirujące płatki śniegu przebił się jakiś 
blask.  
       Nie zastanawiając się dłużej pobiegłem w tamtą stronę. 
       - Mamo, gdzie jesteś? Mamo, boje się – znów usłyszałem ten glos i już 
bylem pewny, ze to nie może być nikt dorosły. 
       Przyśpieszyłem. Biegłem najszybciej jak mogłem, a płatki zimnego 
śniegu uderzały w moją twarz. Światło było coraz to wyraźniejsze, aż 
wreszcie… 
       Zobaczyłem kogoś.                                                                        …cdn 

autor - M. 
 

Wędrówki po j ęzykach (j. angielski)… 
 
Easy come easy go – łatwo przyszło łatwo poszło 
                        He spent all He won on nothing. Easy come easy go. 
                        Wydał wszystko co wygrał. Łatwo przyszło łatwo poszło. 
 Green with envy – zielony z zazdrości 
                            Only look At Her. She is green with envy. 
                            Tylko spójrz na nią. Jest zielona z zazdrości.  
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Deutsch macht Spaβ… 
    

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? 
 
Oto kilka powodów, dla których warto uczyć się języka niemieckiego: 

• Niemcy są jednym ze znaczących krajów pod względem gospodarczym na 
świecie. 

• Na terenie Unii Europejskiej najwięcej mieszkańców porozumiewa się 
właśnie językiem niemieckim. 

• Wiele międzynarodowych, znanych firm ma swoje siedziby 
      w Niemczech. 
• Język niemiecki jest na drugim miejscu jako najczęściej używany język w 

kontaktach biznesowych. 
• Ucząc się języka niemieckiego poprawiasz swoje szanse na rynku pracy. 
• Nauka języka niemieckiego wcale nie jest trudniejsza od nauki innych 

języków. 
 

Zatem do dzieła! Lerne Deutsch mit uns! 
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Kącik mola książkowego 
 

Roald Dahl – „Charlie i fabryka czekolady” 
 

Chciałabym przedstawić kolejną, wspaniałą 
powieść Roalda Dahla – „Charlie  
i fabryka czekolady”. To historia zabierająca 
nas w cudowny świat słodyczy… 
 Charlie Bucket pochodzi z bardzo 
ubogiej rodziny. Mieszka razem z rodzicami  
i dziadkami w malutkim domku. Często nie 
mają pieniędzy nawet na jedzenie. Chłopiec 
tylko raz w roku, na swoje urodziny, dostaje 
tabliczkę czekolady. Jest to wspaniała 
czekolada z Fabryki Wonki, która znajduje się 
nieopodal domu rodziny Bucketów, ale 
niestety jest zamknięta dla ludzi. Pewnego 
dnia Willy Wonka ogłasza, że zaprosi do 

swojego królestwa pięcioro dzieci, które znajdą specjalny talon w 
czekoladzie. Charlie wiąże z tym wielkie nadzieje, gdyż zbliżają się jago 
urodziny i tradycyjnie dostanie tabliczkę czekolady. Niestety nie udaje 
się… Ma jednak jeszcze jedną szansę – znajduje na ulicy banknot, za który 
kupuje czekoladę. Nie może uwierzyć, kiedy po otwarciu okazuje się, że 
jest w nim Złoty Talon. Może teraz razem z czwórką innych dzieci i swoim 
dziadkiem wyruszyć do ogromnej i tajemniczej fabryki czekolady. A co 
tam zobaczy i jakie niespodzianki na niego czekają? 
Przekonacie się czytając tę wspaniałą powieść. 
 Nie jest to zwykła książka. Jest pełna humoru, ale zawiera też 
wspaniały morał. 
 Polecam:) 
        Kasia Rokowska 

 

Wędrówki po j ęzykach (j. włoski)… 
 
Battere il ferro finché è caldo. - Kuć żelazo póki gorące.  

Arrivare dopo la musica. – Musztarda po obiedzie. 
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Aver fatto trenta dover fare trentuno. – Jak się powiedziało A to trzeba 
powiedzieć B. 

Avere le scaglie come i perci. – Być brudnym jak nieboskie stworzenie. 

Avere un gatto alla gatta e uno alla padella. – Łapać dwie sroki za ogon. 

Averne piene scatole. - Mieć po dziurki w nosie. 

Costare un occhio della testa. - Być na wagę złota 
 
 

ODPOWIEDZI DO ZAGADEK ANGIELSKICH:  
 
FALL RHYMNES: 1.  
Pumpkin2.scarecrow3.red4.yellow5.brown6.corn7.cool8.farm.9halloween1
0.cfall 11.crops12.leaf13.school 
 
FALL CLOZE: 
1.autumn2.season3.change4.ground5.back6.September7.October8. 
November9. Sets10. Chilly11.sweaters 12.coats 
13.farmers14.harvest15.pumpkins16.crons17.grapes18.scarecrows19.crows 
20.before21.cpuntry22.foliage23.orange24.red25.yellow26.migrating 
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