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Paz dziernik – dziesią-
ty miesiąc w roku, według uz ywane-
go w Polsce kalendarza gregorian -
skiego, ma 31 dni. 

Paz dziernik jest na po łkuli po łnocnej 
miesiącem jesiennym, a na południo-
wej wiosennym. Jest najdłuz szym 
miesiącem w roku kalendarzowym, 
poniewaz  wypada wtedy zmiana 
z czasu letniego na zimowy (jest 
dłuz szy o jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych miesięcy). 

Nazwa miesiąca (dawniej ro wniez  paz dzierzec) pochodzi według Bru cknera od 
słowa paz dzierze, oznaczającego „odpadki od lnu lub konopi”. Obok tego funk-
cjonowały ro wniez  nazwy: paz dzierzec, paz dzierzen , pos ciernik, a tak-
z e winnik (por. starogerman ska nazwa miesiąca Weinmond). 

Łacin ska nazwa October ("o smy miesiąc"; zobacz: kalendarz rzymski) została 
zapoz yczona przez większos c  języko w europejskich. 

Dominik Michniak  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni#czas_zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdzierze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Len
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_siewne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=October_(miesi%C4%85c)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa


1. CZWARTEK:  Gdy paz dziernik mroz ny, to nie będzie styczen  groz ny . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. PIĄTEK: Gdy w paz dzierniku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 
3. SOBOTA: Na Gerarda gdy sucho, lato będzie z pluchą. 
4. NIEDZIELA: Paz dziernik stoi u dwora, wykopac  ziemniaki pora. 
5. PONIEDZIAŁEK: W paz dzierniku, gdy lis c  z drzewa niesporo opada, po z ną to 
wiosnę zapowiada. 
6. WTOREK: W paz dzierniku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada.  
7. ŚRODA: Kiedy paz dziernik s niez ny i chłodny, to styczen  zwykle łagodny. 
8. CZWARTEK: Po s więtej Brygidzie babie lato przyjdzie. 
9. PIĄTEK: Gdy paz dziernik z wodami, grudzien  z wiatrami. 
10. SOBOTA: Na s więtego Franciszka chłop juz  w polu nic nie zyska. Na s więte-
go Franciszka odlatuje pliszka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. NIEDZIELA: Paz dziernik spoczynku nie chce dac , kaz e orac , kaz e siac . 
12. PONIEDZIAŁEK: Gdy paz dziernik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. 
13. WTOREK: W Edwarda jesien  twarda. 
14. ŚRODA: Gdy paz dziernik ciepło trzyma, zwykle mroz na bywa zima.  
 

 



15. CZWARTEK: Kiepski gospodarz, co po 
Jadwidze do pola siac  idzie. 
Koło s więtej Jadwigi babie lato fruwa na 
wys cigi. 
Kto sieje na s więtą Jadwigę, ten zbiera figę. 
Od s więtej Jadwigi z pola na wys cigi. 
Do s więtej Jadwigi pozbieraj jabłka, orze-
chy i figi. 
16. PIĄTEK: Kiedy w s więty Gaweł słota, 
będzie w lecie duz o błota. 
17. SOBOTA: Gdy paz dziernik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. 
18. NIEDZIELA: Paz dziernik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju. 
19. PONIEDZIAŁEK: Paz dziernik ciepły, będzie luty skrzepły. 
20. WTOREK: Idzie jesien , a tu pusta kieszen . 
21. ŚRODA: Od s więtej Urszuli chłop się koz uchem otuli. 
Od s więtej Urszuli oczekuj s niez nej koszuli. 
Ś więta Urszula  perły rozsuła, miesiąc wiedział – nie powiedział, słon ce wstało, 
pozbierało. 
Ś więta Urszula i Kordula dzieci do pieca przytula. 

 

 

 

 

 

 

22. CZWARTEK:  Ile razy przed nowiem w paz dzierniku s nieg spadnie, tyle razy 
ws ro d zimy odwilz y przypadnie. 
23. PIĄTEK: Kiedy paz dziernik s niez ny i chłodny, to styczen  bywa zwykle po-
godny. 
24. SOBOTA: W jesieni prędko gdy lis c  z drzewa spadnie, to wkro tce zima 
będzie, kaz dy zgadnie. 
25. NIEDZIELA: Jaki paz dziernik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec. 
26. PONIEDZIAŁEK: Na s więtego Śzymona i Judy spodziewają się s niegu i gru-
dy. 
27. WTOREK: Jesien  bezdeszczowa to zima wiatrowa. 
28. ŚRODA: Jak przyjdzie Śzymon i Judy, zagon  bydło z pola do budy. 
29. CZWARTEK: Gdy paz dziernik mroz ny, to nie będzie styczen  groz ny . 
30. PIĄTEK: Gdy w paz dzierniku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 
31 SOBOTA Paz dziernik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora. 

Monika Gruszka 



Gminne zawody w piłce halowej dziewcząt. 
 

Dnia 13.10.2015 r. w Cichem odbyły się zawody 
halowej piłki noz nej dziewcząt. O godzinie 9.00 
na hali zebrało się pięc  druz yn: z Czerwiennego, 
Załucznego, Piekielnika, Cichego oraz Czarnego 
Dunajca. Rozgrywki odbyły się na zasadzie: 
”kaz dy z kaz dym”, więc zacięte walki trwały  
do 14.00.  Poziom graczy był wysoki, lecz tylko 
dwo m pierwszym udało się zaawansowac   
do następnego etapu, kto ry zaplanowany był  
na 16.10.2015 r. ro wniez  z w Cichem. Na pierw-
szym miejscu zakwalifikowała się druz yna  
z Czarnego Dunajca, a na drugim zespo ł z Ciche-
go. Wszyscy zawodnicy byli lekko zestresowani i podekscytowani grą. Opieku-
nem naszej druz yny był Pan Wincenty Antolak. 
 

Gabrysia Szaflarska 

Spotkania z panem Justynem Kołkiem- za-
wodowym grzybiarzem 

Dnia 12.10.2015 r. w Zespole Śzkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum odbyło się spotkanie z pa-
nem Justynem Kołkiem, zajmującym się zbiera-
niem i sprawdzaniem grzybo w. O godzinie 
13.15 na hali rozpoczął się godzinny wykład na 
temat grzybo w. Ekspert poinformował nas  
o trujących odmianach muchomoro w i szcze-
go lnie je opisał, aby w przyszłos ci nie było problemo w z ich rozpoznawaniem. 
Następnie pan Justyn opowiedział o kilku tragicznych wypadkach zatrucia grzy-
bami- najczęs ciej wynikały one z niewiedzy lub braku interwencji ze strony ro-
dzico w i lekarzy. Potem zaznajomilis my się z jadalnymi i smacznymi gatunkami 
grzybo w. Dowiedzielis my się ro wniez , jak odro z niac  trujące grzyby od jadal-
nych. Poznalis my charakterystyczne cechy ich wyglądu. Całe spotkanie przebie-
gło sprawnie i przyjemnie. Uwaz am, z e było ono bardzo poz yteczne, pouczające, 
a zarazem ciekawe. 
 

Gabrysia Szaflarska 



W kon cu, po wielu upadkach, dotar-
łam tam, ale obraz w moich oczach 
nadal pozostawał zamglony. Zbliz y-
łam się więc jeszcze bardziej. W kon -
cu byłam niemal w centrum wyda-
rzen . Było takie zamieszanie, z e nikt 
nawet nie zauwaz ył pijanej siedemna-
stolatki biegającej w nerwach woko ł 
kilku rozbitych samochodo w. W kon -
cu to zobaczyłam. To, czego bałam się 
najbardziej. Czerwona toyota auris 
całkiem roztrzaskana była w samym 
s rodku, nie na czterech kołach, a  
na dachu, zgnieciona i z przodu, i z ty-
łu tworzyła niemal kostkę. Wszędzie 
była krew: na odłamkach przedniej 
szyby, na asfalcie dookoła i niemal 
wypływała z wnętrza samochodu.  
Nie widziałam jednak nigdzie taty,  
do kto rego nalez ał pojazd. Na kro tką 
chwilę mi ulz yło. Kilka sekund po z niej 
moje serce kolejny raz roztrzaskało 
się na malen kie kawałeczki. Ciało mo-
jego ojca lez ało na ruchomych no-
szach obok karetki. Jego ubrania były 
postrzępione w kilku miejscach, a 
wszędzie woko ł była krew. Nie było 
nawet niczym przykryte. Przez mo-
ment zastanawiałam się, czy nie po-
winni go okryc  kocem czy czyms  po-
dobnym, z eby się nie wychłodził.  
Wtedy zrozumiałam, z e wystarczy za-
mknąc  go w worku z suwakiem i za-
wies c  do kostnicy. Poczułam chło d na 
karku, kto ry wkro tce rozprzestrzeniał 
się po całym moim ciele. Podeszłam  
do nieruchomego, niezgrabnie ułoz o-
nego ciała mojego taty. Pogłaskałam 
go z niespotykaną u siebie czułos cią 
po policzku. W oczach miałam łzy, a 
serce raz po raz łamało się w  piersi. 

- Proszę pani, nie powinno tu pani 

byc  - podszedł do mnie ratownik. Miał 
dos c  długie czarne włosy, był mniej 
więcej w wieku mojego brata, a więc 
około 26 lat. 

- To mo j ojciec - powiedziałam zdła-
wionym szeptem. - Czy mogę... mogę 
jechac  z nim? Ktos  dzwonił do mojej 
mamy? Zabierzecie go do kostnicy, 
prawda? 

- Dotąd nawet nie znalis my jego 
toz samos ci. Nie znalez lis my z adnych 
dokumento w - powiedział spokojnym 
głosem, a na jego twarzy rysował się 
smutek. - Ile masz lat? Wyglądasz 
młodo. I do tego jeszcze, jakbys  balo-
wała po ł nocy. 

- Śiedemnas cie - powiedziałam zbi-
ta z tropu. Mo j ojciec lez ał martwy, a 
on mnie pytał o wiek? To niedorzecz-
ne. 

- Jak miał na imię two j ojciec? 
- Clarke. Clarke Thapman - odpar-

łam, patrząc na jego zakrwawioną 
twarz, niezwykle spokojną i pomarsz-
czoną. 

- Co z , jako z e jestes  z rodziny, mo-
z esz jechac , bo jestes  potrzebna  
do identyfikacji i tym podobnych, a 
twojej mamy tu nie ma. Wolałbym 
jednak, by to ona była w szpitalu - po-
wiedział, siląc się na jak najbardziej 
uprzejmy ton. 

- Oczy... oczywis cie - przełknęłam 
s linę. Byłam mocno wstawiona, a roz-
mowa w tym stanie z moją matką była 
niebezpieczna. - Podam panu numer, 
z eby pan mo gł ją powiadomic . Ale  
i tak nigdzie się stąd nie ruszę. 

- Tak tez  moz e byc  - skinął głową. 
Podałam mu numer, patrząc cały czas 

na twarz ojca. Zawsze był przystojny. 

Nawet w tym momencie,  



kiedy juz  dochodził do pięc dziesiąt-
ki, nie moz na było zaprzeczyc  temu, 
z e posiada urok. Często się us miechał, 
był bardzo ciepłym i otwartym czło-
wiekiem, a przy tym konsekwentnym 
zarządcą firmy architektonicznej  
i wspaniałym męz em. Kochałam go 
tak bardzo, jak to moz liwe. Był opie-
kun czy, mądry, kochany. I był dobrym 
ojcem. Lepszym niz  moz na sobie to 
wyobrazic . Nie mogłam do siebie do-
pus cic  mys li, z e juz  go nie ma. Bo l roz-
dzierał moją klatkę piersiową i dopro-
wadzał mnie do prawdziwej rozpaczy. 
Duz o głębszej niz  ta spowodowana 
zdradą Nicka. 
Ciało taty zostało włoz one do karet-

ki, kiedy ratownicy wyszli z jej wnę-
trza, zasiadłam przy nim i chwyciłam 
jego zimną dłon  w swoją. Ręka była 
złamana w kilku miejscach, ale nie by-
ło to juz  waz ne. Nie czuł juz  bo lu. 
Opuszkiem kciuka gładziłam dłon , 
kto ra tak często zaciskała się w twar-
dym us cisku. Kto rą mnie gładził po 
włosach, kiedy byłam mała i często 
zdarzało mi się płakac  z błahych po-
wodo w. Była szara i zimna, nie czu-
łam przepływającej pod sko rą krwi. 
Wreszcie przestałam się powstrzymy-
wac  i wybuchnęłam głos nym pła-
czem.  
Kiedy dojechalis my do szpitala, ra-

townicy wywiez li ciało ojca z pojazdu 
i smutnym korowodem wjechalis my 
do s rodka budynku. Zamiast na dyz ur 
skierowalis my się do windy i zjechali-
s my na piętro -2. Tam przy ladzie sta-
ła juz  zapłakana mama, a obok niej 
Connor z wystudiowaną obojętnos cią 
bawił się telefonem i stukał palcami  
w udo. Po tym moz na było poznac , z e 
jest zdenerwowany. I to bardzo. Pod-
czas gdy ja zostałam z resztą rodziny, 
ciało taty zostało zawiezione do kost-

nicy, gdzie miało byc  doprowadzone 
do porządku. 
Zanim zdąz yłam się odezwac , pod-

szedł do nas ten sam ratownik, z kto -
rym rozmawiałam przy karetce, a 
wraz z nim policjanci. 

- Pan Thapman najprawdopodob-
niej ucierpiał najbardziej i zginął naj-
szybciej - odezwał się suchym tonem 
jeden z policjanto w. - Znalazł się po-
między trzema samochodami, kto rych 
kierowcy byli w stanie nietrzez wos ci. 
Miał nieprawdopodobnego pecha. Je-
den z nich jechał pod prąd, a dwaj po-
zostali postanowili sobie zrobic  wy-
s cigi, w wyniku czego szybko stracili 
panowanie nad pojazdami. Troje  
z siedmiu poszkodowanych nadal 
walczy o z ycie, a ws ro d nich jest jeden 
z nietrzez wych kierowco w, pozostali 
nie z yją. 
Moja mama płakała coraz bardziej, 

a Connor usiadł z wraz enia. 
- Co tam robiłas , młoda damo? - py-

tanie skierowane było do mnie. 
Ocknęłam się z zamys lenia. 

- Um... - zacięłam się. Alkohol nie za-

mierzał wyparowac  z mojej krwi, mu-

siałam sprawiac  wraz enie chociaz  ze-

stresowanej, aby funkcjonariusze ni-

czego nie wywietrzyli. Jeden z nich po-

dał mi kubek kawy, za co mu podzięko-

wałam w mys lach. To mogło zabic  odo r 

alkoholu. Nawet nie zauwaz yłam, z e 

cała drz ę. Byłam w letniej sukience, a 

było juz  pewnie dawno po po łnocy. Ok-

no w korytarzu było otwarte na  całą 

szerokos c . Upiłam łyk płynu, zebrałam 

się w sobie i nareszcie odezwałam. -  

Zadzwoniłam po tatę, aby po mnie 

przyjechał, ale kiedy nie było go nadal 

po 15 minutach, wzięłam takso wkę  



i miałam zamiar jechac  do domu sa-

ma. Wtedy utknęlis my w  korku.  

Kiedy dowiedziałam się, co się sta-
ło, po prostu wiedziałam, z e muszę 
się upewnic , z e nie ma tam... taty - 
głos mi się załamał. Przełknęłam s linę 
i ciągnęłam: -  Zobaczyłam samocho d 
taty, ale nie było go w s rodku, więc 
zaczęłam szukac  w pobliz u karetek. 
I... i... znalazłam -  czułam łzy  
w oczach. 
Dłon  mamy delikatnie głaskała 

mnie po plecach. 
- Juz  dobrze - szeptała. 
- Nie, nic nie jest dobrze - warknę-

łam. - To moja wina, z e tata tamtędy 
jechał. Z e musiał jechac  po mnie. 

- Nie, skarbie. Nie twoja - mama pa-
trzyła na mnie z bo lem, ale i zrozu-
mieniem.  
Z kostnicy wyszedł doktor. Śkinął 

na nas głową. 
- Pan stwo Thapman, tak? - wszyscy 

przytaknęlis my. - Pan Thapman miał 
połamane obie ręce i większos c  z eber. 
Przyczyną zgonu było jednoczesne 
przebicie obu płuc odłamkami z eber  
z piątego rzędu. Gdyby jakims  cudem 
przez ył, nie byłoby czego ratowac , 
kręgosłup w odcinku piersiowym i 
szyjnym jest dosłownie w proszku. 
Zgon nastąpił około 23:40. 
- Dziękujemy, doktorze - moja na po-

wro t elegancka i opanowana mama de-
likatnie skinęła i wzrokiem nakazała 
nam to samo. Ja tylko złapałam z nim 
kontakt wzrokowy, a Connor burknął 
cos  niezrozumiale, gwałtownie pod-
nio sł się z krzesła i wyszedł, zaciskając 
pięs ci. 
Czułam się w s rodku całkiem pusta, 

zmęczona i zdewastowana. 
Śącząc powoli kawę, powlokłam się  

za mamą do wyjs cia, a w samochodzie 
zasnęłam. Ktos  musiał mnie wnies c   

do  domu, bo rano obudziłam się  
we własnym ło z ku. Całkiem obolała, 
wykon czona i w opłakanym stanie. Ale 
mo j humor i tak przebijał wszystko in-
ne.  
Wiedziałam, z e będę miec  kaca, ale 

bomba, jaka na mnie spadła, była dos c  
niespodziewana. Byłam czysta ponad 
rok, zdąz yłam juz  zapomniec , jak to jest 
się budzic  z rozsadzoną głową i wymio-
tami w gardle. Przymruz yłam oczy, 
zwlokłam się z ło z ka i postanowiłam 
ogarnąc . Kiedy juz  to zrobiłam, wy-
szłam z pokoju. 
Cisza, jaka panowała w domu, przera-

ziła mnie. 
Rano nigdy nie było cicho. Rodzice  

z samego rana wstawali i bawili się  
w kucharzy. Potem wychodzili do pra-
cy, a gosposia zaczynała swoją. Często 
jadałam z nimi s niadania, nie miałam  
w zwyczaju spac  do południa jak Con-
nor. Nawet na kacu zawsze o o smej by-
łam na nogach i starałam się leczyc . 
Tego dnia jednak nawet psy w są-

siedztwie wydawały się byc  w z ałobie. 
Westchnęłam cicho i zajrzałam do sy-
pialni teraz juz  tylko mamy. Zaskoczyło 
mnie to, z e jej nie było w ło z ku. Conno-
ra w jego pokoju ro wniez . Popatrzyłam 
na zegarek, kto ry wskazywał na 8:20. 
Po zejs ciu do salonu stwierdziłam, z e 
jestem całkiem sama. To było pokusą. 
Czułam płacz na kon cu nosa, ciągle mia-
łam wraz enie, z e spadam. Zauwaz yłam 
noz e na  blacie kuchennej wysepki. Złapa-
łam jeden i bez namysłu nacięłam sko rę w 
wewnętrznej stronie ręki. Potem zrobiłam 
kolejną. I następną. Mimo z e wiedziałam, 
z e to złe, przez ułamek sekundy czułam 
dziwną wolnos c . Po chwili przestałam ją 
czuc . Patrzyłam niewidzącym wzrokiem a 
krew spływającą na podłogę. Rozpłakałam 
się kolejny raz. Usiadłam na zakrwawio-
nych panelach i płakałam głos no i bez z ad-
nego pohamowania.  



Nie było sposobu, bym przestała od-
czuwac  ten bo l. Śpadałam, a bez taty 
czułam się, jakbym miała spadac   
bez kon ca. Po kilku godzinach wreszcie 
drzwi otworzyły się. Śtała w nich ma-
ma z napięciem na twarzy. Widziała 
mnie w ro z nych stanach, ale w takim 
na pewno nie. 
Podeszła do mnie i objęła ramionami. 
- Śkarbie, wiem. Ale to niczego nie za-

łatwi. Chyba pora cię naprawic  - 
stwierdziła, a ja poczułam się zraniona 
do z ywego. 
Nie byłam zabawką, kto rą da się na-

prawic . Nadal nią nie jestem. 
Ale mama tego nie rozumiała. 
Pozostało udawac . 
* 

- Powiedz mi, co mam zrobic ? - zapy-

tała Veronica, bawiąc się kluczykami. 

- Alkohol będzie, ale w ograniczeniu. 
Jestem po odwyku i nie zamierzam bu-
dzic  się z kacem - odparłam spokojnie, 
stojąc na s rodku wielkiej sali bankieto-
wej starego hotelu mojego ojca. 

- Nie o to mi chodzi, wiesz o tym - 
westchnęła. 

- Pro buję nie mys lec  o słodkich po-
gro z kach twojego brata. Zamknij go  
w jakiejs  klatce czy cos . Jes li popsuje 
mi Halloween, nie wybaczę mu. I nie 
będzie miał najmniejszych nawet szans 
w swoim podrywie - powiedziałam si-
ląc się na lekki ton, starając się jedno-
czes nie nie mys lec  o oblepionej szafce  
i wiadomos ciach, jakimi mnie zasypy-
wał od rana. 

- Jakim podrywie? - dziewczyna 
zmarszczyła brwi. 
Zorientowałam się, z e powiedziałam 

kilka sło w za duz o. 
 Oj, niewaz ne. Po prostu go pil-

nuj. 
Veronica otwierała usta, aby cos  po-

wiedziec , ale przerwał jej stukot obca-
so w. W małych, mahoniowych 
drzwiach wbudowanych w większe po-
jawiła się ulubiona organizatorka przy-
jęc  mojej mamy - Rowan. Kobieta była 
niezwykle wysoka i smukła. Miała  
na sobie lekką sukienkę i buty na wyso-
kich obcasach, co dodawało jej kolej-
nych, juz  niepotrzebnych, centyme-
tro w. Blond loki wesoło skakały woko ł 
jej twarzy z kaz dym kolejnym z wawym 
krokiem. 
Przywitała mnie ciepłym us miechem  

i bez słowa otworzyła wrota. Do sali 
wlał się tłum ludzi, kto rzy byli obłado-
wani w dekoracje, plany i ro z ne urzą-
dzenia, co do kto rych miałam wątpli-
wos ci. Mimo to ufałam Rowan, była 
s wietna w tym, co robi, a jej przyjęcia 
zawsze były perfekcyjnie zaplanowane.  
Kobieta podeszła do nas i przywitała 

się z Veronicą. 
- Dzien  dobry, miło mi cię poznac . Za-

kładam, z e jestes  tą sławną przyjacio ł-
ką Laury, prawda? - energicznie po-
trząsnęła ręką dziewczyny. - Jestem 
Rowan Johnson, organizatorka huczne-
go przyjęcia, kto re odbędzie się za 9 
godzin. Jakies  pytania? 
Otwartos c  Rowan zaskoczyła Veroni-

cę, kto ra tylko potrząsnęła głową prze-
cząco i popatrzyła na mnie. 

- Dziękuję za pomoc. W z yciu bym sa-
ma się nie uporała z tą gigantyczną salą 
- powiedziałam, wskazując na wnętrze. 

- Dla Blake i jej uroczej co rki zrobiła-
bym wszystko. Niczym się nie przej-
muj, idz  na zakupy, odbieram ci stery -  
zas miała się, gładząc mnie po ramieniu. 
Ciąg dalszy nastąpi w następnym nu-

merze gazetki „To i Owo”. 

 

                               Kasia Kukułka 



 Dedykacje- „TO I OWO”- paździer-

nik 2015 

 Dla Pani Moniki Czapli od 3a. 

Dziękujemy za trud wychowawczy i 

dwa lata pełne wrażeń. 

 Dla Pani Joanny Kowalik od uko-

chanej klasy 3b :) 

 Dla Pana Krzysztofa Udzieli, który 

nie dał mi dojść do słowa podczas 

odpowiedzi na edb (ale i tak dosta-

łem piątkę) :) 

 Dla Pani Agaty Klimowskiej  

od 2c :) 

 Dla Pana Wincentego Antolaka  

od najlepszej klasy 2a :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dla Pani Moniki Czapli- za ciekawe 

lekcje :D 

 Dla Pani Krystyny Kopeć, aby mia-

ła więcej cierpliwości do 3b ;) 

 Dla Pani Haliny Kowalik- o litość… 

 Pani Zofii Kierkowskiej wszystkie-

go dobrego życzy... :) 

 WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM 

Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA W DNIU 

14 PAŹDZIERNIKA ŻYCZYMY 

WIELU SUKCESÓW W PRACY  

I PRZEOGROMNEJ WYTRWA-

ŁOŚCI. REDAKCJA „TO I OWO” 

 Pozdro dla Tysi, Ani, Moniki i ko-

goś tam jeszcze ;p 

 Dla Eli :D 

 Dla Dominika :D 

 Dla Agi ;* 

 Dla Stalkera i Draviego xD 

 Dla 3b od Jonasza Porywczego, An-

ny Marii i Czesława Pobożnego. 

Uczcie się tak dalej (to był sar-

kazm). 

 Łod Zycha lo syćkik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Łode mniy lo Tobiy. 

 Dla Maczata. 

 Dla najlepszego przyjaciela Gajosa. 

 Dla die Birne. 

 Dla Perły Matematycznej. 

 Dla Bartoski. 

 Dla Justyny i Olgi :) 

 Dla Szymona Miętusa od przyjacie-

la z 3b. 

 Dla 1c. 

 Dla Murzyna. 

 Dla Mietusia (zielonego). 

 Dla mnie;) 

 Dla Jaśka. 

 Dla Rumunka :P 

 Dla Śmietanki trzydziestoprocento-

wej (30%)! 

 Dla najfajniejszego ucznia, czyli 

mnie. 

 Dla Sojusia :p :3 Ucz się! 

 Kryśka, ty potworze- Brudny xD  

 Dla najlepszego kolegi w świecie- 

Gajosa. 

 Dla Xaverego Jasia. 

 

Dominik Michniak 



 POWSTANIE I OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

Dzien  Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim 
s więtem pan stwowym os wiaty i szkolnictwa. Zostało ustanowione 27 kwietnia 
1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązko w nauczyciela (Dz. U. z 1972 
r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemia-
nowane na Dzien  Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z po z niej-
szymi  zmianami). 

Ś więto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, kto ra była pierw-
szym ministerstwem os wiaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana 
z inicjatywy kro la polskiego Śtanisława Augusta Poniatowskiego na mocy 
uchwały Śejmu Rozbiorowego z dnia 14 paz dziernika 1773 r. 

Zgodnie z zapisami ustawy dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyj-
nych dla wszystkich pracowników oświaty:  
„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 paz dziernika kaz -
dego roku, obchodzony będzie Dzien  Edukacji Narodowej. Dzien  ten uznaje się 
za s więto wszystkich pracowniko w os wiaty i jest wolny od zajęc  lekcyjnych.”  
Oczywis cie, z tego powodu jest to s więto lubiane nie tylko przez nauczycieli, ale 
ro wniez  przez ucznio w :) 

Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włoz ony w edu-
kację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i z yczenia oraz często 
obdarowują symbolicznymi prezentami  (kwiatami lub słodyczami). Często z tej 
okazji przygotowywane są ro wniez  specjalne występy artystyczne ucznio w 

Dominik Michniak 



Gło wna bohaterka, Mia Thermopolis, miesz-
kanka Śan Francisco, jest zwykłą szesnastolat-
ką. Za taką się uwaz a, az  do chwili, kiedy do-
wiaduje się, z e jest prawdziwą księz niczką.  
Na początku trudno jej w to uwierzyc . Mia musi zmienic  nie tylko wygląd  
i ubio r, ale ro wniez  obyczaje: nauczyc  się dobrych manier oraz zachowania god-
nego księz niczki. Pomaga jej w tym babcia- kro lowa Clarissa. Początkowo Mia 
nie chce, aby ktos  z jej szkoły dowiedział się, z e jest księz niczką. Niestety, to  
nie jest takie proste, jak się jej wydaje. Codziennie musi udzielac  wywiado w  
i odpowiadac  na miliony pytan  dziennikarzy. Przed Mią trudny wybo r: czy war-
to zmienic  swoje dotychczasowe z ycie i zamieszkac  w pałacu pełnym słuz by, czy 
zrezygnowac  z luksusu? Czy młoda księz niczka zasiądzie na tronie? Czy poradzi 
sobie w rządzeniu krajem? Czy z ycie księz niczki jest takie proste jakie Mii wy-
dawało się na początku? 
Jes li jestes  ciekawy, jak potoczą się losy bohaterki lub tez  jestes  fanem komedii, 

musisz koniecznie obejrzec  ten pełen napięcia i dobrego humoru film  z Anne 

Hathaway w roli gło wnej. 

Ania i Monika Jakubczyk 

Tytuł: Pamiętnik księżniczki 
Reżyseria: Garry Marshall 
Scenariusz: Gina Wendkos, 
Meg Cabot 
Gatunek: familijny, komedia 
Produkcja: USA 
Premiera: 14 grudnia 2001 r. 
(Polska), 29 lipca 2001 r. 
(świat) 



PLACKI DYNIOWE 
Składniki: 
 200 g puree z pieczonej dyni* 
 50 g jogurtu naturalnego 

(opcjonalnie) 
 2 jajka 
 2 łyz ki oleju ros linnego lub rozto-

pionego masła 
 2-3 łyz ki masła 
 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 
 2 łyz eczki proszku do pieczenia 
 mała szczypta soli 
-dodatki, np. cukier puder, cynamon, 
powidła morelowe lub s liwkowe 
 
*WŚKAZO WKA dot. puree 
Jak upiec dynię: około 2 kg dyni umyj 
i pokro j na około 6 częs ci, usun  pestki. 
Poło z  na blaszce sko rką do dołu i 
wstaw do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni C. Piecz przez około 1 go-
dzinę, lub do czasu, az  dynia będzie 
miękka (wbity widelec łatwo będzie 
zagłębiał się w miąz szu). Łyz ką wydrąz  
miąz sz z upieczonej dyni i zmiksuj ją 
blenderem na gładkie pure e. Odmierz 
potrzebną ilos c .  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
 W misce wymieszaj pure e z dyni  

z jogurtem naturalnym (nie mu-
sisz dodawać jogurtu, jeśli puree  
z dyni było rzadkie, wodniste). Na-
stępnie kro tko zmiksuj lub wy-
mieszaj z jajkami oraz 2 łyz kami 
oleju, dodaj cukier oraz mąkę 
uprzednio przesianą i dobrze wy-
mieszaną z proszkiem do piecze-
nia oraz solą. Wszystko kro tko 
zmiksuj do połączenia się składni-
ko w na gładką i jednolitą masę. 

Śkładniki moz esz tez  mieszac  łyz -
ką. 

 Rozgrzej patelnię (np. nales nikową 
lub inną z nieprzywierającą powło-
ką) i posmaruj ją olejem. Nakładaj 
po 1 pełnej łyz ce ciasta, zachowując 
odstępy. Wyro wnaj powierzchnię 
nałoz onego ciasta. 

 Placki smaz  na niezbyt duz ym ogniu 
do czasu, az  urosną i będą ładnie 
zrumienione (przez około 2,5 minu-
ty). Przewro c  na drugą stronę  
i smaz  do zrumienienia, przez około 
2 minuty. Przed smaz eniem następ-
nej partii patelnię wyczys c  ręczni-
kiem papierowym lub gąbką. 

 Placki moz esz posypac  cukrem pu-
drem, cynamonem, podawaj z powi-
dłami morelowymi lub s liwkowymi. 



Muesli dr Birchera 

Składniki na 4 porcje: 

 200 g płatko w owsianych* 
 200 ml mleka (zwykłego lub ryz o-

wego, bezlaktozowego, sojowego 
itp.) 

 80 ml soku jabłkowego 
 150 g jogurtu naturalnego lub 

greckiego 
 1 duz e jabłko (nie obieraj sko rki), 

starte na tarce 
 50 - 70 g nektaru z agawy (lub sy-

ropu klonowego, miodu), do sma-
ku 

 60 g suszonej z urawiny 
 sok z 1 limonki 
 60 g pistacji lub innych orzecho w 

(na zdjęciu orzechy brazylijskie) 
 ziarenka granatu (lub inne sezo-

nowe owoce, s wiez e lub zagoto-
wane, upieczone) 

Przygotowanie: 

Wieczo r wczes niej płatki owsiane zalej 
mlekiem (zimnym) i sokiem jabłko-
wym, wymieszaj, przykryj folią, odstaw 
do lodo wki. 

Kolejnego dnia przed s niadaniem wyj-
mij z lodo wki, dodaj sok z limonki, jabł-
ko, jogurt. nektar z agawy, wymieszaj. 
Przeło z  do miseczek, posyp suszoną 
z urawiną, pistacjami (lub innymi orze-
chami) i ziarenkami granatu. Podawaj. 

Smacznego! Julia Wiatrowska 

Źródła: www.kwestiasmaku.com,  

www.mojewypieki.com 

NAPOJE JESIENNE 
Trwa juz  jesien … dni stają się coraz 
kro tsze i często chłodne wieczory spę-
dzamy w domu, czytając ksiąz ki, oglą-
dając telewizję lub spędzając czas z ro-
dziną. Warto umilic  sobie ten czas 
pysznym gorącym napojem, kto rym nie 
musi byc  standardowa herbata czy ka-
kao. W tym artykule przedstawię 3 
propozycje rozgrzewających i jesien-
nych napoi. 

1.  Pumpkin Śpice Latte - począt-
kowo dostępny był tylko w ka-
wiarniach „Śtarbucks”, jednak 

bardzo prostym sposobem mo-
z emy go wykonac  sami w domu. 

Potrzebujemy: 
 1/2-ok.50g szklanki puree z dyni 

(gotujemy lub pieczemy miąz sz 
dyni, a następnie miksujemy go na 
gładką masę) 

 1 łyz ka brązowego cukru 
 0,5 łyz eczki przyprawy do pierni-

ka 
 aromat waniliowy, esencję wani-

liową lub 1/4 laski wanilii 
 0,5 łyz eczki cynamonu 
 szczypta gałki muszkatołowej 



 filiz anka kawy 
 mleko ( ros linne lub krowie) 
Przygotowanie: 
 Zaparz kawę, dolej mleko i dodaj 
cukier. Następnie dopraw przypra-
wami, podgrzej i gotowe! Opcjonalnie 
udekoruj bitą s mietaną i cynamonem. 
Śmacznego! 

 
2. Gorąca czekolada- bardzo prosta, 

szybka w przygotowaniu, a jednocze-
s nie smaczna i słodka. 

Potrzebujemy: 
 ok. 250ml-300ml mleka 
 ok.50g gorzkiej czekolady 
 łyz ka miodu 
 esencja waniliowa 
 marshmallow lub biała czeko-

lada ( opcjonalnie) 
Przygotowanie: 
 Do garnka wlej 50 ml mleka  

i wsyp czekoladę. Ciągle mie-
szając, dodawaj stopniowo 
mleko az  czekolada się rozpu-
s ci. Dodaj mio d, esencję i pian-
ki. Przelej wszystko do kubka 
udekoruj bitą s mietaną i cyna-
monem. Śmacznego! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Apple cider - to jeden z najprost-
szych przepiso w, ale ro wnie aroma-
tycznych jak pozostałe. 

Potrzebujemy: 
 1,5 szklanki soku jabłkowego 
 przyprawa do piernika 
 cynamon 
 gałka muszkatołowa 
 imbir w proszku 
 goz dziki 
Przygotowanie: 
 Do garnka wlej sok, dodaj 

przyprawy. Zamieszaj i pod-
grzej (nie gotuj). Następnie 
wlej do szklanki i ciesz się 
wspaniałym aromatycznym, 
ciepłym napojem. Śmacznego! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Gabriela Szaflarska 
 



Tytuł: Tajemny ogień 
Tytuł oryginału: The Secred 
Fire 
Autor: C. J. Daugherty, Carina 
Rozenfeld 
Data wydania:19 październi-
ka 2015 r.  
Liczba stron: 392 
Kategoria: literatura młodzie-
żowa 
Wydawnictwo: Moondrive, 
Otwarte 

Francuski nastolatek Śacha Winters jest nie-
s miertelny. Moz e zrzucic  się z dachu, byc  
dz gnięty noz em, nawet postrzelony, a on 
zawsze przetrwa, przez yje jakiekolwiek zra-
nienie. Dzieje się tak do dnia, kiedy długo za-
pomniane proroctwo mo wi, z e Śacha musi umrzec . Co gorsza, jego s mierc  spo-
woduje cos  okropnego. Cos  niewyobraz alnie zabo jczego.  
 
I ten dzien  się zbliz a... 
 
Taylor Montdair jest studiującą Angielką, spędzającą czas ze swoimi przyjacio ł-
mi i zdesperowaną, by dostac  się na uniwersytet Oxford. Wybuch złos ci dziew-
czyny wywołuje zmianę połoz enia wielu przedmioto w oraz zakło cenie przepły-
wu elektrycznos ci.  
Jest ona jedyną osobą, kto ra moz e uratowac  Śachę. 
 
Jednak wszystko jest bardzo skomplikowane, poniewaz  ta dwo jka nigdy się  
nie spotka. Taylor i Śacha mieszkają w innych krajach, a potęz ne siły nie po-
wstrzymają się przed niczym, by trzymac  nastolatko w z daleka od siebie. 
 
Mają osiem tygodni na znalezienie siebie nawzajem. 
Czy Taylor i Sacha zdążą się odnaleźć, nim on zginie, a świat pochłonie ogień? 

 

Pradawna moc i śmiertelna klątwa, szaleńczy wyścig z czasem i walka z prze-

znaczeniem.   

Julia Wiatrowska 



Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i od-
noszący się do s więta zmarłych, obchodzony  
w wielu krajach w wieczo r 31 paz dziernika, czyli 
przed dniem Wszystkich Ś więtych. Odniesienia  
do Halloween są często widoczne w kulturze po-
pularnej, gło wnie amerykan skiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Śtanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Bry-
tanii. Mimo z e dzien  nie jest s więtem urzędowym, 
cieszy się po s więcie Boz ego Narodzenia największą popularnos cią[1]. Ś więto 
Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 

Gło wnym symbolem s więta jest wydrąz ona i pods wietlona od s rodka dynia  
z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy 
to duchy, demony, zombie, wampiry,czarownice, trupie czaszki itp 

ZWYCZAJE HALLOWEEN 

Scary farm 

Młodzież oprócz organizowania domo-

wych imprez często odwiedza tzw. 

straszne farmy (ang. scary farm), czyli 

zaadaptowane na ten cel duże przestrze-

nie, gdzie tworzone są specjalne scene-

rie, wyglądające niczym wystrój planu 

filmów grozy, takich 

jak Nosferatu, Drakula, Frankenstein  

czy Mumia. 

Cukierek albo psikus 
Do zabaw w Halloween zalicza się tak-
z e zabawa cukierek albo psikus  (trick 
or treat). Dzieci chodzą z pojemnika-
mi na cukierki po okolicy i odwiedzają 
mieszkan co w. Gdy ktos  nie chce dac  
cukierka, otrzymuje od dzieci w za-
mian psikusa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_(spirytyzm)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zombie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wampiry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarownica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czaszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_%E2%80%93_symfonia_grozy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drakula_(film_1992)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(film_1931)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mumia_(film_1999)


Inne zabawy 

Halloweenowe zabawy to ro wniez  przeskakiwanie przez s wieczki, kto re są roz-

stawione w kole na ziemi. Ś wieczki, kto re nie zgasną, to szczęs liwe miesiące  

w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzucanie orzecha do płonącego ogniska. Jez e-

li orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to odwzajemnioną miłos c . Inną popularną 

zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoco w. 

W ten dzien  ro wniez  istnieją ro z ne formy wro z biarstwa, np. wro z enie  

ze spodko w. 

W Halloween dzieci i doros li przebierają się za potwory, takie jak wampiry, du-
chy czy czarownice. Kostiumy są ro wniez  oparte na postaciach z telewizji. 
Pierwsze kostiumy na Halloween pojawiły się w 1930 roku, wtedy zwy-
czaj cukierek albo psikus stał się popularny w Śtanach Zjednoczonych. Doros li 
urządzają pochody przez ulice miast. 

Apple bobbing 
W tej zabawie nalez y bez uz ycia 
rąk ugryz c  jedno z jabłek pływa-
jących w miednicy z wodą. Jabłko 
nieuszkodzone przy zabawie ma 
oznaczac  szczęs cie w nadchodzą-
cym roku. 

Julia Wiatrowska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukierek_albo_psikus
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