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Listopad to jedenasty miesiąc w roku, według używanego 
w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. 
Listopad jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na południo-

wej wiosennym. Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od opa-

dających jesienią liści. Łacińska nazwa November  została zapożyczona 

przez większość języków europejskich. 

Przysłowia: 

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 

Słon ce listopada mrozy zapowiada. 

Gdy listopad z deszczem, grudzien  zwykle z wiatrem. 

Gdy w listopadzie lis c  na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe lis cie 
spadnie jeszcze zima. 

Grzmot listopada duz o zboz a zapowiada. 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesiąc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoriański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesień


Kalendarz świąt obchodzonych w listopadzie: 
 1 listopada - Wszystkich Świętych 
 2 listopada- Dzień Zaduszny 
 3 listopada - s więto mys liwych (Dzien  s w. Huberta) 
 6 listopada - Międzynarodowy Dzien  Zapobiegania Wyzyskowi S rodowiska 

Naturalnego podczas Wojen i Konflikto w Zbrojnych 
 9 listopada - Międzynarodowy Dzien  Walki z Faszyzmem i Antysemity-

zmem 
 10 listopada - S wiatowy Dzien  Nauki dla Pokoju i Rozwoju 
 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości 
 14 listopada - S wiatowy Dzien  Chorych na Cukrzycę 
 15 listopada - Międzynarodowy Dzien  Pamięci Ofiar Wypadko w Drogo-

wych  
 16 listopada - Międzynarodowy Dzien  Tolerancji  
 17 listopada - Ogo lnopolski Dzien  bez Długo w, Międzynarodowy Dzien  Studenta 
 19 listopada - S wiatowy Dzien  Rzucania Palenia, S wiatowy Dzien  Przewlekłej Ob-

turacyjnej Choroby Płuc 
 20 listopad - Dzien  Uprzemysłowienia Afryki 
 

Dominik Michniak 



HUMORY Z ZESZYTÓW UCZNIÓW 
GIMNAZJUM 

Prawie wyrzucono go z gimnazjum. 

Stał na stojąco. 

Mieli ze sobą złote zęby. 

Psychika kobiet jest inna niz  innych. 

Przedstawił znajomym, a oni w nagrodę 
dostali słodycze. 

Nie pro bowała przestac  się buntowac . 

Zachowanie dzieci dalece odbiega od rze-
czywistos ci. 

Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 
centymetro w. 

Barak, burak, czy jak mu tam to kierunek 
w sztuce. 

Z dokładnos cią sprawdzał. 

Pomieszczenie liczyło trzy rodziny. 

Wszyscy mys leli, z e jadą do pracy. 

W go rach nie mieszkają ludzie tylko go ra-
le. 

Czarne ziemie występują w okolicy ino 
Wrocławia. 

Aborygeni mają włosy jak by ich piorun 
strzelił. 

Złamanie to utrata   łącznos ci ciągłej 

Ela Zych (na podstawie wywiadu 
z nauczycielami) 

 21 listopada - S wiatowy Dzien  Telewizji, Dzien  Z yczliwos ci, Dzien  Pracow-
nika Socjalnego 

 22 - 26 listopada - Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyz a 

 25 listopada - Dzien  Kolejarza, Międzynarodowy Dzien  Eliminacji Przemo-
cy wobec Kobiet, S wiatowy Dzien  bez Futra 

 29 listopada - Andrzejki (w nocy z 29. na 30.), Dzien  Podchorąz ego, Mię-
dzynarodowy Dzien  Solidarnos ci z Narodem Palestyn skim 

 

Julia Wiatrowska 
Z ro dło: http://
www.kalendarzswiat.pl/
kalendarz_listopad/2015 



ANDRZEJKI -WIERZENIA: 
Andrzejki to ludowa tradycja związana  
z magią wro z b. Była przekazywana z po-
kolenia na pokolenie. Wierzono, z e w wi-
gilię s więtego Andrzeja (29 listopada) du-
chy przodko w -podobnie jak w noc s wię-
tojan ską- wracają na ziemię i odsłaniają 
tajemnice. Jak mo wi stare, polskie przy-
słowie “Na s więtego Andrzeja błyska pan-
nom nadzieja”. Wro z by traktowano po-
waz nie, wierzono, z e jes li są dobrze wyko-
nane, na pewno się spełnią.  
 
Trochę historii: 
Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Wspo łczes nie znane andrzej-
ki są wigilią dnia s więtego Andrzeja, kto ry był jednym z dwunastu apostoło w  
i uznawany jest za patrona wszystkich Słowian i opiekuna niezamęz nych dziew-
cząt.  Wro z by andrzejkowe wywodzą się ze staroz ytnej Grecji lub wierzen  staro-
german skich, kto re związane były z kultem boga miłos ci, płodnos ci i bogactwa. 
W Polsce to ro wniez  stara tradycja, pierwsza literacka wzmianka pochodzi  
z szesnastego wieku. Dawniej wieczo r z 29 na 30 listopada był czasem, kiedy 
panny mogły bawic  się w swoim gronie. Poprzez andrzejkowe wro z by dziew-
częta starały się poznac  swoją przyszłos c . Najbardziej interesowała je kwestia 
zamąz po js cia, stąd tradycyjne wro z by na andrzejki dotyczą kwestii związanych 
z miłos cią i nadzieją na szybką odmianę losu. Warto tez  zauwaz yc , z e wro z by 
dotyczą tylko dziewcząt - męz atki nie brały w nich udziału, poniewaz  znały juz  
swoją przyszłos c  u boku męz a, a chłopcy wieczo r wro z b obchodzili 25 listopa-
da, podczas tzw. katarzynek.  Dawne tradycje andrzejkowe znane są ro wniez  
dzisiaj. Jednak nie traktujemy ich juz  tak powaz nie jak dawniej. Podczas an-

drzejkowego wieczoru wro z ą sobie wszy-
scy - doros li, dzieci, dziewczęta oraz 
chłopcy. Kiedys  mieli oni swo j własny wie-
czo r wro z b w wigilię świętej Katarzyny.  

Ela Zych  
z ro dła: 

http://andrzejki.nocowanie.pl/zwyczaje-
andrzejkowe.html 
http://zywiecinfo.pl/23787,andrzejki-
wrozby-zwyczaje-wierzenia/ 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki  

http://andrzejki.nocowanie.pl/zwyczaje-andrzejkowe.html
http://andrzejki.nocowanie.pl/zwyczaje-andrzejkowe.html
http://zywiecinfo.pl/23787,andrzejki-wrozby-zwyczaje-wierzenia/
http://zywiecinfo.pl/23787,andrzejki-wrozby-zwyczaje-wierzenia/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki


Dawniej istotną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby mające 
obecnie charakter zabawowy.  Oto kilka z nich: 

Lanie wosku 
Zapalamy s wiecę i lejemy wosk przez dziurkę od klucza do naczynia z wodą. Na-
stępnie wyjmujemy z wody uformowaną "wysepkę" z wosku i za pomocą latar-
ki, bądz  lampki rzucamy cien  na s cianę. Najlepszą zabawą jest interpretacja te-
go, co wyszło z naszej wro z by. Szykuje się s lub, nowa praca, a moz e zakup spor-

towego samochodu dzięki nieoczekiwanemu spadkowi?  
 

Andrzejkowe serce i szpilki 
Zabawa z reguły dla młodszych, ale i starsi w niej gustują. Wycinamy z papieru 
andrzejkowe serce. Następnie na jednej ze stron wypisujemy męskie, a na dru-
giej z en skie imiona. W zalez nos ci, od tego, kto bierze akurat udział w zabawie, 
odwraca odpowiednio serce i przekłuwa je szpilką, pro bując trafic  w jedno  

z imion. Imię, w kto re trafimy, nalez y do przyszłego ukochanego lub ukochanej. 
  
 



Kartki z zawodami 
Zastanawiasz się nad przyszłą karierą zawodową, a moz e mys lisz o zmianie do-
tychczasowej pracy? Andrzejki to idealna okazja, aby sprawdzic  swoje predys-
pozycje zawodowe. Oczywis cie podchodząc do sprawy z przymruz eniem oka. Są 
dwie wersje zabawy. Pierwsza przypomina tę z andrzejkowym sercem. Na kart-
ce papieru wypisujemy ro z ne popularne zawody, a potem pro bujemy trafic   

w jeden z nich za pomocą szpilki. Wylosowana nazwa danego zawodu moz e byc  
wro z bą na przyszłos c . Popularniejsza wersja to ta z karteczkami. Na kartecz-
kach wypisujemy nazwy zawodo w, następnie wrzucamy je do naczynia i urzą-
dzamy losowanie. Kaz dy z uczestniko w zabawy wybiera jedną karteczkę i od-

czytuje na głos, to co jest na niej napisane. 
  

Ciasteczko z wróżbą 
 

Ta tradycja przyszła do nas z Dalekiego Wschodu. Ciasteczka z wro z bą dosta-
niemy w niekto rych chin skich restauracjach. Nie tyle waz ny jest ich smak, co ich 
zawartos c . Chin skie ciasteczka upieczone są z kruchego ciasta. Wystarczy je po-

kruszyc  i otworzyc  karteczkę z wro z bą, kto ra znajduje się w s rodku. 

Barbara Toczek  
Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-

andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-
na-wrozby,3,id,t,sa.html  

Rebus 

Julia Wiatrowska 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby,3,id,t,sa.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby,3,id,t,sa.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby,3,id,t,sa.html


- Dla Blondi i Kasi :D 
- Dla Justyny, Julki, Blondi i Mery :* 
- Dla Julki, Marysi, Izy, Anki, Beaty i 
Kasi :) :* 
- Dla Natalki i Natalki od koleżaneczki 
z klasy 
- Dla Pata i Kamila „Śliny” od koleżan-
ki z klasy 
- Dla Justynki i Julki :D :D :D 
- Dla Julki, Justyny, Kasi, Marysi, Anki, 
Beaty i Izy :D 
- Dla Łukasza od kolegów z klasy 
- Dla Pana Adama Chlebka od klasy 
…... i od Kamila G. 
- Dla Adama 
- Dla Patrycji, Julki, Zuzi i Adama 
- Dla Dagmary 
- Dla moich ziomków: Seby, Cika, 
Dagmary, Krzycha, Kuby, Maczata, 
Mateusza i Filipa 
- Dla Maczata Bramkarza, Dagmary, 
Adama, Jakuba, Gabrysi, Adriana, Da-
wida Ś., Anny, Moniki, Matiego, Zuzi, 
Julki itd. Pozdrawiam, Jakub Maczała-
ba 
- Dla Zuzi, Julki, Filipa, Adriana, mnie, 
Adama, Maczata, Gabryśki, Majdka, 
Krzyśka, Patrycji, Dagmary, Metthewa, 
Łukiego, Bobkowej, Moniki, Anki, 
Eweliny, Bartoski, Weroniki, Karoliny, 
Magdy i jeszcze raz dla Zuzi. Pozdra-
wiam, Dawid Świątek 
- Dla mnie i wszystkich 
- Dla Gabrysi, Krzyśka, Adriana, Filipa, 
Dawida, Patrycji, Dagmary, Adama, 
Nati, Kasi od Julki i Zuzi :) 
- Dla mojej ukochanej !!! 
- Dla Anki, Ptośki, Bartoski, Kosycki :) 
- Dla najlepszej 2a! :) 
- Dla perełki matematycznej (Anki 

Pilch) :) 
- Dla Brahulki, Gruszki, Kosycki :P 
- Dla Kulecki z 2b :* 
- Łod syćkik lo Zycha 
- Dla ukochanej Pani Limanówki od 
ukochanych uczniów z 2a !!! :) 
- Dla Anki, która chowa warkocz do 
kieszonki! :P 
- Dla pani Moniki Gruszki od prze-
wodniczącej 
- Dla tej, co śpiewa disco góralskie! :3 
- Dla Oscypa 
- Dla Grześka, Dominiki, Anity. 
- Dla Natalii K. od BF. <3 
- Dla Kasi Harbut od BFF. <3 
- Dla Szyszuni od Koteczka i Wiewió-
ra :) 
- Dla Basi T. od Zioma 
- Dla Wafli: Seby, Cika oraz Smerfetki 
od Vojtaza 
- Dla Oślicy 
- dla Marii Chlebek od Andzi =) 
- Dla Justyny P. od Kulecki =) =* 
- Dla Patrici Ś. od Magdy 
- Dla Karoliny S. z okazji urodzin :) 
- Dla Dominiki Czechowicz od Krysi :) 
- Dla Natalii B. od Weroniki :) 
- Dla całej klasy 3c 
- Dla Natalii, Ali i Agi z 3c 
- Dla Anny z 3c od siostry bliźniaczki 
- Dla chemiczki Anki z 3c 
- Dla Patrycji i Weroniki z 3c i 2a 
- Dla Moniki i Natalii z 3c i 2b 
- Dla mojej Foczki :) z 3b  Kc 
- Dla 3b :D 
- Dla Eli Zych :D 
- Dla Paki 
- Dla Katarzyny Matonog i Sandry Biel-
skiej 
- Dla Kasi Matonog <3 

 



- Dla Tyśki <3 
- Dla Kuby „Burusia” Lewandowskiego, by zaczął ćwi-
czyć na wf 
- Dla Strażaka od 3b 
- Dla wszystkich złoczyńców za to, że zapewniają mi 
rozrywkę, od Karmazynowego Mściciela 
- Dla mojej Foczki z 3c. Lovciam. 
- Dla „genialnej” klasy 3b xD 
 
 

        Zebrał: Dominik Michniak 

Bardzo popularnymi w tym sezonie są małe, pikowane torebki, kto re przewie-
sza się przez ramię, Cieszą się tak duz ym sukcesem dzięki swojej funkcjonalno-
s ci oraz prostocie. Pasują do kaz dej stylizacji: zaro wno eleganckiej, jak i sporto-
wej czy  codziennej (casualowej). 

Waz ną i potrzebną rzeczą w okresie jesiennym i zimowym są apaszki, kominy, 
szaliki uzupełniające stylizację, kto ra często w tym okresie jest czarna, szara lub 
ponura i w stonowanych kolorach. Dobrym rozwiązaniem są ciepłe kominy  
w z ywych kolorach. 



Gabriela Szaflarska 
Źródło: http://archiwum.allegro.pl/oferta/pikowana-mala-chanelka-listonoszka-lancuszek-

i2663085041.html, 

http://www.oto-buty.pl/skora-cieleca/237-wloska-torebka-listonoszka-pikowana-

chanelka.html, 

https://longredthread.wordpress.com/tag/szalik-komin/, 

http://naszaszafaions123.blog.pl/2014/10/28/kominy-2/, 

- Jeszcze raz dziękuję ci bardzo - 
us miechnęłam się do niej, złapałam 
Veronikę za rękę i pociągnęłam ją 
za sobą do wyjs cia. - Do zobaczenia 
na imprezie! 
Rowan machnęła nam na poz egna-

nie i odwro ciła się do tłumu ocze-
kującego polecen . 
Razem z przyjacio łką wyszłys my 

na zewnątrz. Poranne słon ce nie by-
ło tak uciąz liwe jak to popołudnio-
we, a jednak juz  niez le praz yło. Ve-
ronica zasłoniła oczy okularami 
przeciwsłonecznymi i cicho prze-
klęła. Delikatny wiatr rozwiał moje 
loki na wszystkie strony, a ja az  jęk-
nęłam. Czterdzies ci minut męczarni 
poszło w piach. 

- Moz e najpierw cos  zjemy? -  za-
proponowałam, a mo j z ołądek za-
burczał z aprobatą. 
Podeszłys my do mojego jeepa, od-

blokowałam zamki i powoli wsia-
dłam do s rodka, uwaz ając, by nie 
trzasnąc  drzwiami zbyt mocno. 

- Ta, to niezły pomysł, zwłaszcza, 
z e zwlekłas  mnie z ło z ka i wrzuciłas  
do samochodu bez s niadania - wsia-
dając, mruknęła z wyrzutem, ale 
znałam ją juz  wystarczająco długo, 
by wiedziec , z e tak jak ja jest ran-
nym ptaszkiem. Tym razem  
z kacem, ale nadal ptaszkiem. 

- Mo wiłam ci, nie pije się na pusty 

z ołądek, młoda damo - pokiwałam 

przed nią palcem, jak miała  

http://archiwum.allegro.pl/oferta/pikowana-mala-chanelka-listonoszka-lancuszek-i2663085041.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pikowana-mala-chanelka-listonoszka-lancuszek-i2663085041.html
http://www.oto-buty.pl/skora-cieleca/237-wloska-torebka-listonoszka-pikowana-chanelka.html
http://www.oto-buty.pl/skora-cieleca/237-wloska-torebka-listonoszka-pikowana-chanelka.html
https://longredthread.wordpress.com/tag/szalik-komin/
http://naszaszafaions123.blog.pl/2014/10/28/kominy-2/


to w zwyczaju Bess, nasza gospo-
sia, kiedy wyjadałam surowe ciasto 
na mo j ulubiony placek albo wsa-
dzałam ro z ne dziwne rzeczy do kon-
takto w. 

- Oj, ciiicho, mamo - jęknęła, kiedy 
przejechał obok nas ogromny pojazd 
z naczepą i zatrąbił. 
Zas miałam się i odpaliłam silnik. 

Wycofałam z obszernego parkingu 
Grande Hotel i pojechałam do cen-
trum. 

- Jak mys lisz, jak mogę zwabic  Car-
tera do klatki? - zapytała po kilku 
minutach jazdy. 

- Znajdz  mu jakąs  laskę, kto rej jesz-
cze nie przeleciał - wzruszyłam ra-
mionami, wbijając mocniej palce  
w kierownicę. Sama nie rozumiałam 
własnego zachowania. Co prawda 
uratował mnie od gwałtu, ale to nie 
zmieniało faktu, z e mało co o nim 
wiedziałam, poza faktem, z e jest mę-
ską dziwką. 
Veronica zachichotała. 
- Z tym moz e byc  problem. 
- Ta, ale nie jest to mo j problem -  

zauwaz yłam, choc  miałam s wiado-
mos c , z e to jest mo j problem. Wyraz -
nie do mnie startował i chyba wszy-
scy wiedzieli, z e chodzi mu teraz o 
mnie - tę, kto rej jeszcze nie przele-
ciał. Nie zamierzałam ułatwiac  mu 
sprawy. 

- Laura, musisz cos  z tym zrobic . On 
się s lini do ciebie, to obrzydliwe - 
skrzywiła się, ale i tak wyglądała 
uroczo jak jej brat. Nie rozumiałam 
tego, z e nawet na kacu była idealnie 
umalowana, uczesana i ubrana. Z ad-
nej skazy, poza okresowymi jękami  
i masowaniem skroni. Ja po zakra-

pianej nocy następnego dnia wyglą-
dałam jak siedem nieszczęs c , i to  
w najlepszym przypadku. 
Westchnęłam, ale nie odezwałam 

się ani słowem az  do momentu, kie-
dy zaparkowałam przy ulubionej ka-
wiarni mojej przyjacio łki. 

- Chodz , wlejemy w ciebie kawę, 
zjemy cos , a potem musimy ruszyc  
na polowanie. 

- Niech ci będzie - mruknęła i wy-
siadła z pojazdu. 
W wejs ciu uderzył nas zapach 

s wiez ych nales niko w i mocnej czar-
nej kawy. Moje ulubione połączenie. 
Wciągnęłam mocno won , s cisnęłam 
rękę Veroniki i delikatnie pociągnę-
łam ją do jednego z niewielu wol-
nych bokso w. Zamo wiłam dwa kubki 
czarnej americano na wynos, dwie 
gorące czekolady, a potem dla siebie 
nales niki z owocami les nymi, a dla 
skacowanej Veroniki owsiankę i so-
lidną porcję witamin w postaci owo-
co w w zalewie. 

- Jestes  moim aniołem - wychrypiała 
znad s niadania. - Nie potrafiłabym byc  
teraz dla nikogo nawet uprzejma. 

- Doskonale znam uczucie kaca, zma-
gałam się z nim codziennie przez po-
nad rok - nieznacznie skrzywiłam się 
na wspomnienie poranko w po ostrych 
imprezach. 

- Nie mogę znies c  tego bo lu głowy raz 
i nie rozumiem, jak ty to mogłas  wy-
trzymac  tak długo - pokręciła głową z 
widocznym szacunkiem. Jakby moje 
dawne zachowanie było czyms , z czego 
mogę byc  dumna. 
Us miechnęłam się lekko. 
- To two j pierwszy raz, prawda? 

 



- I chyba ostatni - po raz kolejny 
złapała się za głowę. 
Veronica poprzedniego dnia była 

na imprezie uczelnianej, choc  nie 
mam zielonego pojęcia, co robiła na 
UCLA. Cos  mi podpowiadało, z e 
przymierza się juz  do studio w, choc  
przed nami był jeszcze jeden cały 
rok nauki w liceum. Zresztą wyda-
wało mi się, z e tak jak ja będzie star-
towac  do uczelni z Ligi Bluszczowej, 
zamiast szukac  przygo d w stano-
wym. Ale kim ja jestem, by ją oce-
niac ? 

- Z kim ty tam byłas , co? -  zapyta-
łam z czającym się na ustach us mie-
chem. Veronica była zbyt grzeczna  
i dobrze wychowana, by od tak 
wpas c  na imprezę bractwa, upic  się 
na umo r i błagac  przez telefon, abym 
ją odebrała z akademika. 
Dziewczyna się zarumieniła. 
- Z takim jednym kumplem Carte-

ra... Damien? - wyłamywała palce, 
nie patrząc mi w oczy. - Tak, chyba 
Damien miał na imię. 
Nie wiem, jak bardzo szok na mojej 

twarzy był wymalowany. 
- Jakim cudem, Veronica? -  niemal 

krzyknęłam. - Trafiłas  na kolesia tak 
po prostu? Co się stało z moją ułoz o-
ną przyjacio łką? 

- Nie tak po prostu - pro bowała 
mnie uciszyc . - Wpadł na mnie, kiedy 
wracałam od ciebie i spytał, czy nie 
mam ochoty. Pomys lałam, z e w su-
mie przyda mi się trochę zabawy. 
więc zgodziłam się. Carter ma wielu 
znajomych, jak zdąz yłas  zauwaz yc   
i z aden by mnie nie skrzywdził. Nie 
ro b z tego wielkiego wydarzenia. 
Cos  w jej twarzy się zmieniło. 

- Ty się w nim bujasz! - zas miałam 
się. 

- Co? Nie! Tak... nie wiem - złapała 
się za głowę. - Tak jakby się... prze-
spalis my. 
No, teraz to mnie zaskoczyła. Pa-

trzyłam na nią, wyglądając zapewne 
niezbyt inteligentnie. 

- Nie patrz tak na mnie, kaz dy ma 
prawo zaszalec  - mruknęła i wro ciła 
do czekolady. 
Nie miałam nic przeciwko związa-

niu się z jakims  kolesiem. Martwiło 
mnie jedynie, z e to było całkiem nie 
w stylu Veroniki. I wiedziałam, z e 
mimo tej całej obojętnos ci, tam  
w s rodku jest na siebie ws ciekła. Ale 
skoro nie prosiła o pomoc, nie mo-
głam jej zaoferowac . To tylko pogor-
szyłoby sprawę. 
W kon cu zjadłys my, dopiłys my cze-

koladę, a ja zapłaciłam rachunek.  
Z dwoma kubkami kawy podąz yłam 
do samochodu, przy kto rym czekała 
juz  moja przyjacio łka. A obok niej Lu-
cas. W ciemnozielonej koszulce, opina-
jącej dziwnie wyraz nie wyrzez bione 
mięs nie, wyglądał o wiele doros lej niz  
zwyczajny czwartoklasista. Nie mo-
głam jednak zaprzeczyc , z e był niesa-
mowicie przystojny. Jednak całkiem 
nie w moim typie. Nie po Nicku. 

- Moz emy pogadac ? - zapytał z napię-
ciem w głosie. 
Skinęłam głową. 
Rzuciłam kluczyki Veronice i poczeka-

łam, az  wsiądzie. 
- O co chodzi? - spytałam podminowa-

na. Od mojej ucieczki ze stoło wki kilka 
tygodni temu nie odezwał się do mnie 
nawet słowem. 

 



- Chciałem zapytac , czy idziesz  
z kims  na imprezę halloweenową - 
powiedział z niepewnym us mie-
chem. 

- Tę, kto rą organizuję? 
Skinął głową. 
- Tak, o tę mi chodzi. 
- Idę z Veroniką i kilkoma znajomy-

mi ze starej szkoły, a co? 
- Pomys lałem sobie, z e moglibys my 

is c  razem - rzekł po chwili milczenia. 
- Z le sobie pomys lałes  - mruknę-

łam, starannie omijając wzrokiem 
jego twarz. Zapatrzyłam się na jego 
nadgarstek, na kto rym był mały ta-
tuaz . Napis głosił "Pugnemus usque 
ad te reservabunt" ("Walczymy, by 
utrzymac  się przy z yciu"). 

- Nie rozumiem, dlaczego uciekasz. 
Zrobiłem cos  z le? - pro bował utrzy-
mac  mo j wzrok, ale nie udawało mi 
się to. 

- Przez ciebie niemal popełniłam 
jeden z większych błędo w swojego 
z ycia i chciałam zaprzestac  przyjaz -
ni z Veronicą. Tak, zrobiłes  cos  z le - 
sapnęłam z irytacją. 

- Przepraszam więc za to - powie-
dział ze skruchą. - Po prostu zawsze 
była dla wszystkich taka okrutna  
i nie chciałem, by i ciebie tak trakto-
wała. 
W pierwszej chwili poczułam cie-

pło rozwijające się w moim brzuchu. 
Troszczył się o mnie! W drugiej jed-
nak to ciepło stłamsiła złos c , o wiele 
silniejsza niz  inne uczucia. Uwaz ał 
mnie za słabą osobę, kto ra nie potra-
fi sobie poradzic  z odrobiną dziew-
częcej nienawis ci? 

- Uwierz, byłam dokładnie taka sa-
ma w poprzedniej szkole - odpar-
łam, czepiając się tej resztki cierpli-
wos ci, jaka mi została. - Umiem  
o siebie zadbac . 
Następnie szybko go ominęłam  

i wsiadając do samochodu, dodałam: 
- Lepiej juz  nie walcz, jeszcze raz 

mnie wkurzysz, moz esz nie przez yc . 
Szybko odpaliłam samocho d i wy-

jechałam z piskiem opon z parkingu. 
- Widzę, z e cię niez le wkurzył - rze-

kła Veronica z us miechem. 
Zwykle panowałam nad emocjami, 

nie mam pojęcia, dlaczego tym ra-
zem tak nie było. 

- A i owszem - odpowiedziałam, od-
dychając głęboko i powoli odzysku-
jąc spoko j. - Jedziemy do galerii? 

- Juz  mys lałam, z e nie spytasz - za-
klaskała w dłonie i wyciągnęła  
z wielkiej torby telefon. 
* 
Ciąg dalszy nastąpi w następnym 

numerze gazetki. 
Kasia Kukułka 



16 paz dziernika 2015 roku klasa III a  
ZSPiG w Czarnym Dunajcu pod opieką 
p. Moniki Czapli oraz p. Haliny Mitoraj 
wzięła udział w akcji "Czyste Tatry". 
O 8 rano wraz z klasą wyjechalis my 

spod szkoły prosto do przystanku nie-
daleko s ciez ki w kierunku Nędzo wki. 
Po kilkunastu minutach rozpoczęło się 
sprzątanie. Uprzednio załoz ylis my rę-
kawiczki i czwo rkami zaczęlis my 
sprzątac . Wkro tce potem oficjalnie we-
szlis my na teren Tatrzan skiego Parku 
Narodowego pod przewodnictwem An-
toniego Zięby. W trakcie trwania sprzą-
tania dowiedzielis my się duz o o odmia-
nach ros lin, kto re rosną tylko w parku, 
są pod s cisłą ochroną, między innymi: 
cis, ostro z ka tatrzan ska czy skalnica 
tatrzan ska. Ws ro d zwierząt wymienio-
ne zostały: borsuk i kozica. Dowiedzie-
lis my się ro wniez  nieco o niedz wie-
dziach, ich migracji i zakładaniu im ob-
roz y z czujnikami. Trasa, kto rą wędro-
walis my, była miejscami dosyc  trudna, 
ale do pokonania. 

Po zejs ciu do Doliny Kos cieliskiej i do-
tarciu do Zakopanego rozpoczęła się 
druga częs c  akcji, bardziej rozrywko-
wa. Przy ognisku stały dzieci i mło-
dziez , wszyscy wspo lnie piekli kiełba-
ski. Pogoda początkowo była zadowala-
jąca, jak na go rską jesien . Niestety, pod-
czas ogniska lał juz  deszcz. Ale nawet 
to nie pozbawiło wszystkich rados ci  
i chęci do dalszej zabawy. Razem z kla-
są zrobilis my sobie duz o ro z nych zdjęc , 
niekto re nieco zabawne, inne powaz ne. 
Poszczego lne osoby harcowały  
na s ciez kach ukrytych w gąszczu 
drzew, gdzie rozsiane były pojedyncze 
figury zwierząt pod ochroną. 
Cała akcja była niezwykle ciekawym  

i pouczającym dos wiadczeniem. Us wia-
domiłam sobie, jak waz ne jest zacho-
wanie tych małych skrawko w natury 
nienaruszonymi i jak delikatna, a zara-
zem brutalna moz e byc  matka natura 
panująca w ekosystemie. 

Kasia Kukułka 





Jabłka w cieście 
To idealny przepis na słodki, zdrowy, 
deser lub podwieczorek. Dzięki zawar-
tym w nim przyprawom przyjemnie 
rozgrzewa niedzielne, chłodne popo-
łudnie. 
Potrzebne składniki ( na 3 porcje): 
 Jabłko - s rednia sztuka 

 Mąka pełnoziarnista lub graham 

(typ 1850) - 0,5 szklanki 

 Zmiksowane na drobne kawałki 

migdały - 5 łyz ek 

 Cukier z prawdziwą wanilią - 

opakowanie (10g) lub łyz ka cu-

kru i ziarna z jednej laski wanilii 

 Jajko – sztuka 

 Woda - ok. 0,5 szklanki 

 Olej rzepakowy – łyz eczka 

Sposób przygotowania: 

 Jabłko posiekaj w cienkie plastry, 

wydrąz  s rodek. 

 Wymieszaj mąkę, migdały i cu-

kier. Dodaj jajko i wodę - zmiksuj 

kon co wką do ubijania jajek. 

 Na patelni rozgrzej łyz eczkę ole-

ju. 

 Plasterki jabłka maczaj w cies cie 

i smaz  na złoto obu stron. 

Wartos c  odz ywcza porcji jabłka w cie-

s cie (1/3 jabłka): 

 Energia: 295 kcal 

 Białko: 10,5 g 

 Tłuszcze: 17,4 g 

 Węglowodany: 24 g 

 Błonnik pokarmowy: 6 g 

Jabłka w migdałowym cies cie są do-

brym z ro dłem składniko w mineral-

nych: potasu, wapnia, magnezu, z ela-

za, cynku oraz witamin: E, kwasu fo-

liowego, B1, B2, B6, B12, PP; Z ro dło: 

http://zdrowe-odzywianie-

przepisy.blogspot.com/2015/10/

jabka-w-migdaowym-

ciescie.html#more  

 

Gabriela Szaflarska 



Naleśniki z gruszkami na słodko 
SKŁADNIKI: 
Naleśniki (10 sztuk): 
 100 g mąki pszennej 
 15 g mąki ziemniaczanej 
 3 łyz ki cukru 
 2 jajka 
 300 ml mleka 
 30 g roztopionego masła 
Gruszki karmelizowane: 
 2 gruszki 
 4 łyz ki cukru trzcinowego 
 1,5 łyz eczki s wiez o startego imbi-

ru 
 sok z 1/2 cytryny 
Do podania: 
 cukier puder 
 jogurt naturalny  
 syrop klonowy 
 
SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA: 
Naleśniki 
 Do miski wsyp mąkę, dodaj cu-

kier, jajka oraz mleko i zmiksuj na 
gładkie ciasto. Dodaj roztopiony 
tłuszcz i ponownie zmiksuj. Przy-
kryj s ciereczką i odstaw na mini-
mum 30 minut. 

 Na s rednim ogniu rozgrzej małą 
patelnię o s rednicy ok. 18 cm. Na-
lej porcję ciasta tak, aby pokryc  
dno patelni cienką warstwą, roz-
prowadz  po całej patelni przekrę-
cając patelnię w dłoni. Smaz  przez 
ok. po ł minuty z kaz dej strony. 

Gruszki karmelizowane: 
 Gruszki obierz, pokro j na c wiart-

ki, usun  gniazda nasienne. Kaz dą 
c wiartkę przekro j jeszcze wzdłuz  
na po ł. Rozgrzej większą patelnię 
na s rednim ogniu, wsyp cukier i 
potrząsając patelnię, rozprowadz  
go po całej powierzchni. 

 Postaw z powrotem na ogniu  
i podgrzewaj bez mieszania przez 

około 1 minutę lub do czasu az  
cukier zacznie się rozpuszczac   
i zmieni kolor na ciemny brąz 
(długos c  podgrzewania zalez y od 
stopnia rozgrzania patelni, grubo-
s ci dna patelni, wielkos ci ognia). 

 Wo wczas szybko wrzuc  gruszki  
i potrząs nij patelnią, smaz  na 
s rednim ogniu przez około 10 - 15 
minut, przesuwając co jakis  czas 
gruszki z miejsca na miejsce  
i przewracając na drugą stronę. 
Zbrylony cukier powinien się roz-
pus cic  od soko w z gruszek. Na po-
czątku smaz enia dodaj imbir, a w 
połowie skrop sokiem z cytryny. 
Na koniec gruszki mają zmięknąc , 
ale mają pozostac  jeszcze jędrne. 

Z ro dło: www.kwestiasmaku.com 
 
Biała czekolada na gorąco: 
Składniki: 
 200g białej czekolady 
 1 szkl. mleka 
 ziarenka z 1/2 laski wanilii 
 1-2 łyz ki mleka w proszku 
 ok 50-100ml płynnej kremo wki 
Przygotowanie: 
 W rondelku połamaną na kawałki 

czekoladę roztop na s rednim 
ogniu w 3/4 szkl mleka z dodat-
kiem ziarenek wanilii. Gdy całos c  
będzie gorąca i jednolita, wlej do 
niej resztę mleka połączoną  
z mlekiem w proszku i energicz-
nie mieszaj do czasu, az  konsy-
stencja będzie idealnie gładka bez 
ewentualnych grudek i ładnie 
zgęstnieje. Czekoladę przelej  
do szklanek, udekoruj lekko ubitą 
kremo wką i juz .  

http://justmydelicious.com/2014/02/
biaa-czekolada-na-goraco-do-
picia.html    

 Julia Wiatrowska 





Dawid Wawrzyniak 

Julia Wiatrowska 



 „Nietykalni” to niezwykła francuska kome-
dia oparta na faktach. Gło wnymi bohatera-
mi są Driss i Phillippe, kto rzy spotykają się 
w dos c  nietypowych okolicznos ciach. Driss 
jest bezrobotnym męz czyzną, z poczuciem 
humoru, pochodzącym z biednej rodziny, a 
Philippe niepełnosprawnym bardzo bogatym człowiekiem. Obaj bohaterowie 
szybko się zaprzyjaz niają. Gdy Driss zaczyna pracę u przyjaciela, wiele rzeczy i 
sytuacji wydaje się dla niego niezrozumiałych lub nawet nierozsądnych. Kto 
przeciez  kupi zwykły obraz za kilkadziesiąt tysięcy lub tez  spędzi cztery godziny 
na oglądaniu "s piewającego drzewa"? Te i inne zabawne sceny z pewnos cią pod-
biją Twoje serce. Jes li chcesz wiedziec , jak potoczy się los gło wnych bohatero w, 
koniecznie zobacz to komediowe arcydzieło. Dzięki tej mądrej i pouczającej ko-
medii zrozumiesz, co to jest prawdziwa przyjaz n .  

Ania i Monika Jakubczyk 

TYTUŁ: „NIETYKALNI” 
REŻYSERIA: OLIVIER NAKACHE, 
ERIC TOLEDANO 
SCENARIUSZ: ERIC TOLEDANO, 
OLIVIER NAKACHE 
GATUNEK: DRAMAT, BIOGRA-
FICZNY, KOMEDIA 
PRODUKCJA: FRANCJA 
PREMIERA: 13 KWIETNIA 2012 
(POLSKA), 23 WRZEŚNIA 2011 
(ŚWIAT) 



 Wren i Cath to siostry bliz niaczki 
„podobne” do siebie jak ogien  i woda. 
Wren chce w z yciu spro bowac  wszyst-
kiego. Lubi imprezowac , randkowac  i po-
znawac  nowych ludzi. Cath woli siedziec  
w ich wspo lnym pokoju i pisac  fanfiction 
do ksiąz ki, kto ra zawładnęła całym jej 
s wiatem. Jest fanką nastoletniego czaro-
dzieja Simona Snowa. Wro c ! Jest Prawdziwą Fanką, kto ra… ma swoich własnych 
fano w, bo pisze fanfiki o Simonie.                                                                                          
 Mimo z e tak ro z ne, dziewczyny są nierozłączne.  Gdy bliz niaczki rozpoczy-
nają naukę w college’u, ich drogi się rozchodzą – Wren nie chce juz  mieszkac  z 
siostrą. Cath musi opus cic  swo j bezpieczny s wiat i stawic  czoła rzeczywistos ci. 
Na swojej drodze spotyka Reagan (Cath prędzej dogadałaby się z Marsjaninem 
niz  z nią) i wiecznie us miechniętego Leviego (czy on kiedys  zrozumie, co to jest 
przestrzen  osobista?) oraz panią profesor od kreatywnego pisania (kto ra wszel-
kie fanfiki uwaz a za plagiaty).                                                                                            
  "Fangirl" to opowies c  o przyjaz ni wbrew ro z nicom i o trudnej sztuce 
dojrzewania. To historia o ludziach, kto rzy kochają ksiąz ki tak bardzo, z e stają 
się one ich całym s wiatem. 

 

Julia Wiatrowska 

TYTUŁ: „FANGIRL” 
AUTOR: RAINBOW ROWELL 
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ZIELIŃSKA 
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2015 
LICZBA STRON: 456 
KATEGORIA: LITERATURA 
MŁODZIEŻOWA 



 

W konkursie „Wybitni władcy Polski” w etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów. 
Do rejonu zakwalifikował się Maciej Czapla 46/52 pkt. 
W przyrodniczych zmaganiach- „Człowiek częścią środowiska” wzięło udział 15 
uczestników niestety nikt nie przeszedł dalej. 
W konkursie z j. angielskiego uczestniczyło 20 uczniów.  
Odbyły się także konkursy z j. polskiego i matematyki, z których czekamy na wyniki. 
Opracował:  Maciej Czapla 

Konkursy w Szkole Podstawowej. 

Coś dla maniaków gier!  

Ulubiona gra 
Witam i ręce do góry, bo oto policyjna recen-

zja gry Battlefield Hardline, której premiera miała miejsce 7 

miesięcy temu. BF H jest chyba najbardziej dynamiczną osło-

ną serii Battlefield, jest to również nowość w trybach multi-

player. Zacznijmy od kampanii. Składa się ona z 10 odcinków.  

Za każdy odcinek dostajemy pakiet bojowy. Dodatkowo, 

oprócz fabuły, w świecie dostępne są tzw. „znajdźki” w postaci 

dowodów, których znalezienie jest naszym celem. 

 Główną postacią w grze jest Nick Mendoza, który przez 5 

odcinków jest detektywem, a po nich wciela się w rolę prze-

stępcy. Multiplayer jest dostępny w siedmiu trybach, o których 

opowiem kiedy indziej. Pakiety bojowe przypominają trochę 

skrzynki z CS Go, nie płacimy za nie jednak realnymi pie-

niędzmi, a wylosować z nich można wszystko, co jest dostęp-

ne w świecie gry. 

 Osobiście oceniam tę grę bardzo wysoko i gorąco pole-

cam wszystkim graczom!  

Opracował Maciek Czapla 



 

 

 

 

 

 Od małego szczególnie interesuję się sportem. Nie ograniczam się 

do jednej dyscypliny, przyjemność sprawia mi uprawianie kilku. Moim ulu-

bionym sportem jest biathlon. Wysiłek fizyczny pomaga mi w koncentra-

cji, jest też dobrym sposobem na poprawę humoru, a jednocześnie umoż-

liwia utrzymanie dobrej kondycji. W lecie, kiedy nie ma śniegu, poza bie-

ganiem, często gram w siatkówkę i piłkę nożną. Gry zespołowe ułatwiają 

kontakty z rówieśnikami, co jest bardzo ważne.  

 Moje zainteresowania łączą się również z kibicowaniem. Oglądam 

w telewizji każde mistrzostwa i igrzyska olimpijskie, zarówno letnie jak 

i zimowe, a jeżeli jest to możliwe, jeżdżę na zawody pucharowe oglądać 

Polaków z bliska. Podziwiam wielu polskich sportowców, a w niektórych 

dyscyplinach także zawodników z innych krajów.  

 Sport będzie zawsze ważny w moim życiu i nie wyobrażam sobie, 

żeby było inaczej.  

SKIPOL 

Anna Ochmańska 3c 

 

 

 

 W  październiku i listopadzie, w na-

szym gimnazjum odbyły się konkursy 

przedmiotowe. Do etapu rejonowego za-

kwalifikowali się: 
 

Dominik Michniak kl III b (z chemii), 

Joanna Skupień kl III c, Monika Jakubczyk kl III a (obie z biolo-

gii),  

Szymon Miętus kl III c (z fizyki i wos), Izabela Michalik kl II c      

( z j. angielskiego). 

Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach! 
Przygotowała : Kamila Bafia 

http://skipol.pl/
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ANIA I MONIKA JAKUB-
CZYK 
DOMINIK MICHNIAK 
ANIA OCHMAN SKA 
KAMILA BAFIA 
MACIEK CZAPLA 
 

REDAKTOR NACZELNA: 
JULIA WIATROWSKA 
OPIEKUNOWIE: 
P. MONIKA CZAPLA (opieka 
techniczna) 
P. JOANNA KOWALIK 
(korekta) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W dalszym ciągu samorząd szkolny zbiera zużyte tele-

fony komórkowe bez baterii. Niedziałające komórki od-

dajemy do p. B. Spyry lub p. M. Czapli   

Kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek– posorto-

wane kolorami oddajemy do pań bibliotekarek. 

 Na początku grudnia klasy trzecie piszą próbny egza-

min gimnazjalny– każdy gimnazjalista powinien mieć ak-

tualną legitymację! 

         

OGŁOSZENIA 


