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Pan Wincenty Antolak- nauczyciel wychowania fizycznego, wy-

chowawca klasy 2a 

Pan Adam Chlebek- nauczyciel wychowania fizycznego  

Pani Teresa Domin- nauczycielka języka pol-
skiego, WDŻ, wychowawczyni klasy 2b 

Pani Agata Klimowska- nauczycielka chemii, 
wychowawczyni klasy 2c 

Pani Krystyna Kopeć- nauczycielka matematyki 

Pani Halina Kowalik- nauczycielka fizyki i 
techniki, wychowawczyni klasy 1c 

Pani Joanna Kowalik- nauczycielka j. polskiego, 
wychowawczyni klasy 3b 

Pani Marta Kucharska-Żądło- nauczycielka 
chemii i biologii, wychowawczyni klasy 3c 

Pani Halina Mitoraj- nauczycielka historii, 
bibliotekarka, wychowawczyni klasy 1a 

Pan Maciej Rapacz– wicedyrektor w Gimnazjum w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 

Pani Ewa Palenik- dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Czarnym Dunajcu, nauczyciel matematyki 



Pani Danuta Rafacz- nauczycielka języka 
niemieckiego  

Pani Barbara Spyra- nauczycielka języka 
angielskiego 

Pani Maria Limanówka- nauczycielka matema-
tyki, w zastępstwie za Panią Agnieszkę Leśnic-
ką 

Pani Małgorzata Stopka Studencka- na-
uczycielka historii 

Pani Monika Czapla- nauczycielka 
geografii i informatyki, wychowaw-
czyni klasy 3a 

Pani Teresa Rozmus- nauczycielka geografii 

Pani Zofia Kierkowska- nauczycielka muzy-
ki, plastyki, WOSu, wychowawczyni klasy 
1b 

Ksiądz Janusz Skorupa- katecheta 

Siostra Małgorzata- katechetka 



Pani Gabriela Bałek- nauczycielka języka an-
gielskiego 

Pan Krzysztof Udziela- nauczyciel 
edukacji dla bezpieczeństwa 

Monika 
Gruszka  

Każdy człowiek jest inny, ale z kilkuletniej szkolnej praktyki dobrze wiesz, 
że nauczyciele dzielą się na pewne typy. Jeśli prawidłowo rozpoznasz gru-
pę, do której należy Twój nauczyciel, będziesz doskonale wiedział, jak za-
chować się, aby nie znaleźć się w trudnej sytuacji.  

TYRAN 
Cechy charakterystyczne: wymagający, swo j 
przedmiot uwaz a za najwaz niejszy, zawsze 
doskonale przygotowany do lekcji i  oczekują-
cy tego samego od Ciebie, regularnie spraw-
dza Twoją wiedzę, na jego lekcjach musi pa-
nowac  idealna cisza. Nie toleruje hałasu, leni-
stwa, łamania zasad, wygłupo w. Nie pro buj 
wmawiac  temu nauczycielowi, z e nie masz 
pracy domowej, poniewaz  poprzedniego dnia 
z le się czułes . Na pewno wyczuje , z e nie je-
stes  szczery. 
 
CO LUBI? Idealną ciszę,  starannie prowadzo-
ne notatki, szczeros c . Sprawiaj wraz enie, z e 
nauczany przez niego przedmiot uwaz asz za 
najwaz niejszy. 



GADUŁA 
Cechy charakterystyczne: potrafi przegadac  całą lekcję, kiedy trafi na jeden ze 
swoich ulubionych temato w, a pod koniec semestru stara się w szalonym tem-
pie nadrobic  zaległos ci. Z łatwos cią i przyjemnos cią opowiada o swoim z yciu 
prywatnym: po kilku lekcjach wiesz o nim sporo. To ulubiony typ ucznio w, bo 
jego lekcje często przeradzają się w nieskon czone opowies ci. Jes li jednak oba-
wiasz się, z e przez to moz esz za duz o stracic , zadawaj pytania dotyczące tematu 
lekcji lub zaproponuj, z e przeczytasz pracę domową. Pamiętaj jednak, aby robic  
to kulturalnie i taktownie. 
 
CO LUBI? Okazywane mu zainteresowanie. Kiedy opowiada, nie zaczynaj roz-
mowy z kolez anką, nie czytaj ksiąz ki, sprawiaj wraz enie, jakbys  nigdy nie sły-
szał ciekawszej opowies ci. 

INNOWATOR 
Cechy charakterystyczne: ma  pomysło w, na 
lekcji często korzysta z dobrodziejstw techni-
ki, kaz da jego lekcja jest inna, a zadawane pra-
ce domowe wymagają ro wniez  od Ciebie in-
wencji two rczej. Czasami co prawda zapomina 
ją sprawdzic , bo w jego głowie zrodził się ko-
lejny pomysł. Nie znosi powtarzalnos ci, oporu 
w stosunku do jego pomysło w, biernos ci. 
 
CO LUBI?  Ucznio w aktywnych, pełnych entu-
zjazmu, gotowych brac  udział w ro z nych 
przedsięwzięciach. Dlatego angaz uj się w wy-
mys lane przez niego prace, nawet jes li nie do 
kon ca je rozumiesz. 

ROZTARGNIONY 
Cechy charakterystyczne: sprawia wraz enie, jakby z ył w innym s wiecie, zapo-
mina o zaplanowanej klaso wce, nie oddaje w terminie kartko wek, w ostatniej 
chwili zmienia termin i zakres materiału do powto rzenia. Z jednej strony jego 
zachowanie jest dla ucznio w korzystne: data sprawdzianu przesuwa się w bliz ej 
nieokres loną przyszłos c , a niesprawdzana praca domowa odsuwa ryzyko otrzy-
mania oceny niedostatecznej za jej brak. Z drugiej strony wspo łpraca z tym nau-
czycielem nie nalez y do najłatwiejszych: trudno przewidziec , jak się zachowa> 
 
JAK Z NIM POSTĘPOWAC ? Przypominac  o terminach, prosic  o sprawdzenie pra-
cy domowej. Korzystanie z roztargnienia tego nauczyciela nie sprawdza się na 
dłuz szą metę: odkładany sprawdzian zbiegnie się w czasie z inną waz ną kla-
so wką, a powto rzony raz materiał ucieknie z głowy. 



„Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.” - Gabriel Laub 
 
Nauka. Większos c  z nas spędza na niej większos c  czasu, 

kto ry przesadnie nazywany jest „wolnym”. Jest uciąz liwa, 
nudna i często bezcelowa. 
Dlaczego? 
Oto z , stosujemy złe metody. Tradycyjne „zakuwanie na 

blachę” jest kompletnie bezuz yteczne na dłuz szą metę. 
Kto z nas pamięta choc  trochę z tego, czego nauczył się w 
podstawo wce? Niby powtarzamy to w gimnazjum, ale prawda jest taka, z e nikt 
bez pomocy sobie tego nie przypomni. Sposo b ten jest dobry jedynie na dwa – 
trzy dni przed sprawdzianem czy kartko wką, a wykuta wiedza znika po następ-
nych dwo ch. 
Jednak nie tylko sposo b jest zły. 
Mys lenie takz e. 
Umysł człowieka jest jak komputer. Ma dużo możliwości, jednak tylko dzię-

ki odpowiednim programom może wykorzystać swoją moc. Brzmi głupio? 
Wcale takie nie jest. Gdyby brac  to w taki sposo b, moz na by stwierdzic , z e nasz 
mo zg posiada bardzo stary, zakurzony procesor, a wszystkie programy potrze-
bują aktualizacji. Wiele z nich jest zainfekowanych wirusami – niepotrzebnymi  
i złymi przekonaniami. Ws ro d nich moz na znalez c : 

 

  nie umiem się uczyc , 
 mam słabą pamięc , 

KONKRETNY 
Cechy charakterystyczne: on, w przeciwien stwie 
do nauczyciela roztargnionego, nigdy o niczym nie 
zapomina. Zawsze pamięta, co, kiedy i na kiedy za-
dał, kto ostatni zabierał głos, w kto rym miejscu 
skon czylis cie omawiac  tekst. Trudno go zagadac , 
ma dokładnie rozplanowany czas na lekcję, bez pro-
blemu zdąz a ze wszystkim. Docen  jego postawę, bo 
choc bys  często chciał, z eby zapomniał o zadanej 
lekturze albo zapowiedzianej kartko wce, przynajm-
niej wiesz, czego moz esz się spodziewac .  
 
CO LUBI? Porządek, punktualnos c , rzeczowos c . Le-
piej nie pro buj go zagadywac , wmawiac  innej daty 
sprawdzianu, udawac , z e wiesz, co powiedziec , gdy 
w głowie masz totalną pustkę. 

Julia Wiatrowska 



 jestem głupi, 
 na nic mnie nie stac , 
 nie potrafię się skoncentrowac , 
 brak mi motywacji, 
 inni są mądrzejsi, 
 nie chce mi się uczyc . 
Nie ma w tym nic specjalnego, kaz dy z nas miewa takie mys li. Każde takie 

przekonanie programuje podświadomość zgodnie z informacją, jaką przeka-
zuje. Przekazanie jej informacji, z e posiada się słabą pamięc , sprawia, z e jest po-
słuszna i robi wszystko, by tak włas nie było. 

I wiesz, co? Daje to, czego pragniemy - słabą pamięć. 
Większos ci z tych przekonan  moz emy nawet nie byc  s wiadomi lub im s wiado-

mie zaprzeczac , jednak to i tak nic nie zmieni. 
Są jednak sposoby, by z tym walczyc . 
 

Najważniejsza jest odpowiednia przestrzeń do nauki. 
 

Zro b miejsce na naukę – zaro wno w umys le, jak i w przestrzeni. Pomys l, jak 
zachowujesz się, robiąc cos , co lubisz (np. oglądając serial). 
Gdzie siadasz? 
Kładziesz się czy podkurczasz nogi? 
Czy masz jakies  ulubione ubrania, w kto rych swobodnie się czujesz? 
Czy lubisz sączyc  jakis  napo j czy podjadac  przekąski? 
Wykorzystaj te nawyki, z eby nauka była dla ciebie przyjemniejszym dos wiad-

czeniem. Fizyczny komfort przełoz y się na lepszą pracę twojego umysłu. 
Jes li znajdziesz dobre miejsce do nauki, nie zmieniaj go po z niej zbyt często. W 

ten sposo b two j mo zg zacznie po pewnym czasie kojarzyc  dane miejsce wyłącz-
nie z nauką, dzięki temu łatwiej będzie ci się na niej skoncentrowac  . Postaraj 
się, by miec  widok na okno. Zielen  uspokaja i oczyszcza umysł, wystarczy kilka 
minut, by mo zg był gotowy do przyswajania większej ilos ci informacji.  Pamiętaj 
takz e o odpowiednim nawodnieniu organizmu. 

 
Ustal godziny nauki i jej tempo. 
 
Kaz dy ma swo j czas w przeciągu całego dnia, kiedy po-

trafi się łatwiej skoncentrowac , jest bystrzejszy oraz 
bardziej pobudzony. Niekto re osoby łatwiej przyswajają 
wiedzę rano, inne wieczorem, a częs c  oso b potrafi się 
uczyc  wyłącznie w nocy. 
Ustal odpowiednie dla ciebie tempo. Sprinterzy pracu-

ją cięz ko, pokonując kro tką trasę z duz ą szybkos cią. Ma-
raton czycy rozkładają siły na cały długi bieg. Nie ma 
prawidłowej odpowiedzi dotyczącej tempa pracy. Sam wiesz, jakie tempo pracy 
jest dla Ciebie odpowiednie. Co jakis  czas jednak powinienes  robic  sobie prze-
rwy. 10 minut po 30 minutach nauki jest całkowicie odpowiednie.  



Nagradzaj się tez  od czasu do czasu czyms  małym, co lu-
bisz – na przykład kawałkiem czekolady. 

 
Człowiek posiada pamięć wybiórczą. 
 
Wiedza na temat funkcjonowania naszej pamięci jest po-

mocna w efektywnej nauce. Oto kluczowa zasada: z kaz dej 
sekwencji do nauczenia się ludzie najlepiej zapamiętują to, 
co znajduje się na początku i na kon cu. Zorganizuj zatem przerabiany materiał 
w taki sposo b, z eby najistotniejsze elementy umies cic  na początku i na kon cu 
poszczego lnych sekcji. 

 

 Wyłącz urządzenia elektroniczne. 
 
Na czas nauki wyłącz telefon, rozłącz się ze skrzynką 

pocztową, wyłącz komunikator internetowy oraz, o ile to 
moz liwe, Internet. Włącz cicho muzykę, jes li potrzebu-
jesz jej do nauki (polecam Ludovica Einaudi – s wietny do 
nauki historii). Jes li potrafisz się skupic  wyłącznie w cał-
kowitej ciszy, zainwestuj w stopery. 

 
Opracuj swoją własną metodę. 
 
Ucząc się podziel swo j gło wny temat na mniejsze partie. Najlepiej, z eby kaz da  

z nich składała się z pojedynczego tematu.  
W trakcie nauki zauwaz ysz, z e kluczowe znaczenie mają 1-2 elementy. Uz yj ich 
jako fundamentu, na kto rym zbudujesz resztę swojej wiedzy. 
Pomocne są ro wniez  zabawne gry słowne i s mieszne skojarzenia. Będziesz 

zdumiony, jak bardzo potrafią ułatwic  przyswajanie materiału. 
Czytanie jest efektywnie wyłącznie wtedy, gdy za-

pamiętujesz przeczytane informacje, zatem po 
przeczytaniu częs ci materiału zadawaj sobie jak 
najwięcej pytan  oraz staraj się na nie odpowiadac  
na biez ąco . Przeczytaj częs c  materiału, po czym go 
stres c , nie patrząc przy tym do notatek. Mów na 
głos. Zapisuj wszystko, czego nie rozumiesz lub nie 
do kon ca rozumiesz. 

 
Konstruuj mapy myśli. 
 
Mapa mys li to schematyczny diagram, za pomocą kto rego moz esz graficznie 

uporządkowac  przerabiane informacje. Na s rodku takiej mapy umies c  najwaz -
niejsze słowo lub mys l, a związane z nim pojęcia zaznacz jako rozgałęzienia. Od 
nich moz esz poprowadzic  kolejne, mniej waz ne podkategorie, itd. 

 



Jak tworzyć mapy myśli? 

  Zaczynaj zawsze od środka strony – umieść na środku wyraźny 
rysunek (jeśli to możliwe), który przedstawia ogólny temat mapy 
myśli. 

  Używaj "skrótów myślowych", mapy myśli powinny być zwięzłe. 
Zamiast całych zdań, staraj się używać słów-kluczy i – kiedy to 
możliwe – rysunków. Czasem rysunek niesie ze sobą tyle treści co 
1000 słów, ponadto łatwiej zapamiętujemy rysunki. 

 Używaj kolorów do wyróżnienia pojęć. Strzałek, ikon i innych wi-
zualnych pomocy dla pokazania zależności pomiędzy różnymi 
elementami. 

 Jeśli zależy Ci na kreatywności: zapisuj pomysły podczas ich wy-
stąpienia. Nie osądzaj ich i nie wstrzymuj. Nieprzemyślane pomy-
sły czasem są tymi najlepszymi. 

 

Przykładowa mapa mys li: 

Mys lę, z e jes li zastosujesz się do tych kilku prostych zasad, nauka nie będzie 
juz  tak nuz ąca i męcząca. 

 
Z ro dła: 
http://szybkanauka.net/efektywna-nauka 
https://szybkanauka.wordpress.com/ 
http://tipy.interia.pl/artykul_96,jak-sie-uczyc-efektywnie.html 
 

Kasia Kukułka 

http://szybkanauka.net/efektywna-nauka
https://szybkanauka.wordpress.com/
http://tipy.interia.pl/artykul_96,jak-sie-uczyc-efektywnie.html


Konkursy w szkole podstawowej. 

Co roku młodzież naszej szkoły uczestniczy w konkursach kuratoryjnych. W tym 

roku szkolnym zostaną przeprowadzone następujące konkursy przedmiotowe i tema-

tyczne: 

1.Konkurs humanistyczny 

2.Konkurs matematyczny 

3.Konkurs języka angielskiego 

 Konkurs historyczny „Wybitni władcy Polski - Piastowie” 
  

Konkurs informatyczny „Małopolskie Baltie 2016” 
  

Konkurs przyrodniczy „Skarby przyrody i ich ochrona” 
  

Konkurs biblijny „Z Dobrą Nowiną przez życie” 
        Źródło: http://www.kuratorium.krakow.pl 

Maciej Czapla 

Lista konkursów: 
 konkurs języka polskiego 

 konkurs matematyczny 

 konkurs z fizyki 

 konkurs z historii 

 konkurs biologiczny 

 konkurs geograficzny 

 konkurs chemiczny 

 konkurs języka angielskiego 

 konkurs języka niemieckiego 

 konkurs wiedzy o społeczen stwie 

 

Link do strony Kuratorium Os wiaty: 

http://kuratorium.krakow.pl/ 

Link do konkurso w przedmiotowych: 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
index?ac=111&id=11751 

                        Gabriela Szaflarska 

Jak co roku Kuratorium Os wiaty w Krakowie przygotowało dla ucznio w listę 
konkurso w przedmiotowych. Na stronie internetowej tej instytucji we wrzes niu 
zostaną podane szczego łowe zagadnienia oraz wymagania. Zachęcam do zasta-
nowienia się i przemys lenia udziału w poszczego lnym konkursie. Korzys ci z te-
go płynące to moz liwos c  uzyskania lepszej oceny po łrocznej lub rocznej  
z przedmiotu związanego z tematyką konkursu oraz zdobycie tytułu finalisty 
lub laureata. Otrzymanie tego drugiego tytułu zwalnia ro wniez  zwycięską osobę 
z pisania wyznaczonej częs ci egzamino w gimnazjalnych. A  wiedza –bezcenna! 

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11847
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11848
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11849
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11850
http://kuratorium.krakow.pl/
http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11751
http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11751


 Seria czterech ataków terrorystycznych, 

przeprowadzonych rano we wtorek 11 

września 2001 roku na terytorium Stanów 

Zjednoczonych za pomocą uprowadzo-

nych samolotów pasażer-

skich.  Sprawcami byli bojownicy organi-

zacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu 

samolotów skierowali je na budynki 

dwóch wież World Trade Center oraz bu-

dynku Pentagonu. W czwartym przypad-

ku usiłowanie ataku nie powiodło się z 

uwagi na zdecydowaną obronę pasażerów 

na jego pokładzie, wskutek czego samo-

lot rozbił się. Łącznie w zamachu zginęły 

2973 osoby. Dokonało go 19 porywaczy, 

którzy kupili bilety na 4 loty krajowe 

amerykańskich linii lotniczych. Po prze-

jęciu kontroli nad samolotami skierowali 

je na znane obiekty na terenie USA. Ofi-

cjalnie przyjmuje się, iż wieże uległy za-

waleniu na skutek naruszenia stalowej 

konstrukcji nośnej budynków, częściowo 

wskutek uderzenia samolotów, a następ-

nie w wyniku intensywnych pożarów wy-

wołanych przez eksplodujące paliwo lot-

nicze. Dwa spośród porwanych samolo-

tów rozbiły się o bliźniacze wieże World 

Trade 

Center w Nowym Jorku, trzeci zniszczył 

część Pentagonu. Ostatni (opóźniony) sa-

molot United Airlines 93 nie dotarł do 

celu i rozbił się na polach Pensylwanii 

ok. 15 min. lotu od Waszyngtonu. Przy-

puszcza się, że miał uderzyć w Biały 

Dom lub Kapitol, choć nie jest to pewne. 

Maszyna nie doleciała  

do celu, gdyż pasażerowie, którzy dowie-

dzieli się o losie innych samolotów, zaat-

akowali porywaczy i doprowadzili  

do katastrofy samolotu na bezludnym te-

renie, a szczątkowe informacje o ostat-

nich minutach tego wydarzenia pochodzą 

z rozmów telefonicznych pasażerów i od-

tworzenia danych zarejestrowanych  

w czarnej skrzynce samolotu. Na podsta-

wie zapisów rozmów telefonicznych i ze-

znań świadków (rodzin i rozmówców) 

dokonano rekonstrukcji wydarzeń sfilmo-

wanej w dramacie dokumentalnym „Lot 

93”. 

 

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

Zamach_z_11_wrze%C5%

9Bnia_2001_roku 

Barbara Toczek 



II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii s wiata, trwający 
od 1 wrzes nia 1939 roku do 2 wrzes nia 1945 roku (w Europie do 8 maja1945), 
obejmujący zasięgiem działan  wojennych prawie całą Europę, wschod-
nią i południowo-wschodnią Azję, po łnocną Afrykę, częs c  Bliskiego Wscho-
du i wszystkie oceany. Niekto re epizody wojny rozgrywały się nawet w Arkty-
ce i Ameryce Po łnocnej. Poza większos cią pan stw europejskich i ich koloniami, 
brały w niej udział pan stwa Ameryki Po łnocnej i Ameryki Południo-
wej oraz Azji. Gło wnymi stronami konfliktu były pan stwa Osi i pan stwa koalicji 
antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 
mln z bronią. Według ro z nych szacunko w zginęło w niej od 50do 78miliono w 
ludzi. 

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 wrzes nia 1939 roku - atak hitlerow-
skich Niemiec na Polskę. 3 wrzes nia przystąpiły do wojny Wielka Bryta-
nia i Francja (w pis miennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę ja-
ko początek wojny s wiatowej). Niekto rzy historycy za początek wojny s wiato-
wej uznają wojnę chin sko-japon ską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem 
wojsk japon skich, jednakz e az  do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny.  
W historiografii radzieckiej i aktualnie rosyjskiej uz ywane jest pojęcie Wielkiej 
Wojny Ojczyz nianej, rozpoczęła się ona 22 czerwca1941 roku atakiem niemiec-
kim, a zakon czyła w dniu 9 maja1945 roku. Formalnie USA wojnę rozpoczęły  
7 grudnia1941 roku w wyniku japon skiego ataku na Hawaje - na bazę amery-
kan skiej marynarki wojennej Pearl Harbor na wyspie O’ahu. 

Agresja ZSRR na Polskę (tzw."IV rozbiór Polski") to zbrojna napas c  dokona-
na 17 wrzes nia 1939 przez ZSRR (bez okres lonego w prawie międzynarodo-
wym wypowiedzenia wojny) na Polskę, będącą od 1 wrzes nia 1939 w stanie 
wojny z II Rzeszą. Element działan  wojennych kampanii wrzes niowej -
 pierwszej kampanii II wojny s wiatowej. 
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PIEŚNI Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Żołnierze, aby umilić sobie ciężkie chwile, układali pieśni. Niektóre były dla rozba-

wienia, a niektóre dla uczczenie poległych. Szli na bój ze śpiewem na ustach. A oto 

zestawienie 5 pieśni, które żołnierze nucili i dumnie śpiewali: 

1. „Warszawskie dzieci”- piosenka z muzyką Andrzeja Panufnika skomponowana 

w 1944 do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego . 

2. Hymn Szarych Szeregów skomponowany w 1944 do słów i muzyki Tomasza 

Jaźwińskiego "Julka". 

3. „Marsz Mokotowa” z 1944 do słów Mirosława Jezierskiego "Karnisza" z mu-

zyką Jana Markowskiego "Krzysztofa". 

4. „Czerwone maki na Monte Cassino” powstała w 1944 napisana przez Feliksa 

Konarskiego ps. "Ref-ren" 

5. „Wojenko, wojenko”- piosenkę te po raz pierwszy usłyszano w 1917 roku, jed-

nak jej zupełnie nową odmianę rozpowszechniono w 1943 roku, autor niezna-

ny. 

Barbara Toczek 

 



1.  Ewa Farna ,,Cicho" kl. 1c 
2. Kean.feat.Cheba, WdoWA-,,Zbyt wiele"  kl. 1c 
3. Blonde-,,I loved you" Andz elika Jarosz kl. 1c 
4. Monika Lewczuk- ,,Tam ,Tam" kl. 1b 
5. K2 ft. Buka- ,,1 moment" kl. 1b 
6. John Mamann ,,Lovw life".ft kika kl. 1c 
7. ,30 second to mars"- Thisis wou kl. 1b 
8. Gotye- Somebody that I Used to know (feat Kimbira) kl. 

1a 
9. Sarsa Markiewicz ,,Naucz mnie" kl. 1c 
10. ,Dark horse" Katy Perry kl .1b 
+11.  ,,Fire and ice- Within Templation kl. 1b 

 

Daria Łowicka 

ULUBIONE UTWORY PIERWSZOKLASISTÓW 

 Dla 3b 
 Dla Dominika z 3b :) 
 Dla wszystkich klas pierwszych 
 Dla 1a 
 Dla Eli Zych 
 Dla Ani i Moniki Jakubczyk od przyjacio łki ;) 
 Od Jonasza Porywczego, Czesława Poboz nego i Anny Marii dla wszystkich 

ucznio w klas trzecich 
 Dla Z ula 
 Dla Konrada z 3c 
 Dla 3c 
 Dla Napoleona S widrygiełły Laskonogiego Nowaka z 3a od kolegi z 3b :-) 
 Dla Dzien  Dobry z 3a 
OD REDAKCJI TO I OWO DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI I UCZNIO W, ZARO W-
NO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM- Z YCZYMY DOBREGO STARTU W 
NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016!!! 
 

Dominik Michniak 



Sławne osoby urodzone we wrześniu: 
 poeta Juliusz Słowacki (1809), 
 pisarz Aleksiej Tołstoj (1817), 
 pisarz Lew Tołstoj (1828), 
 poeta Julian Tuwim (1894), 
 podro z nik Marco Polo (1254), 
 muzyk bluesowy B.B. King (1925), 
 autor horroro w Stephen King (1947), 
 s więty Franciszek z Asyz u (1181), 
 kro l Polski Stefan Batory (1533), 
 Konfucjusz (551 p. n. e.), 
 prezydent Polski Lech Wałęsa (1943). 
 
 
 
 

Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących w trakcie jego trwania wrzoso w. 
Wrzesien  ma 30 dni i jest dziewiątym miesiącem w roku. 1 wrzes nia w Polsce 
rozpoczyna się rok szkolny, dzieci i młodziez  po wakacjach wracają do szkoły. 
23 wrzes nia występuje ro wnonoc, tego dnia zaczyna się jesien . Ta pora roku bę-
dzie trwała do grudnia. Atrybutami wrzes nia są kasztany, z ołędzie, babie lato, 
grzyby. 
We wrzes niu kon czy się lato. Ale zaczyna się piękny okres - najobfitszego owo-
cowania. Dojrzewają nasiona wielu drzew (buka, kasztanowca, dębu, limby) 
oraz owoce dzikich ro z  i jabłoni. Jarzębina wyro z nia się pięknymi pomaran czo-
woczerwonymi owocami. Takz e wiele krzewo w ma juz  dojrzałe owoce. Niekto -
re z nich słuz ą człowiekowi, dostarczając albo smacznego poz ywienia, albo sku-
tecznego leku. Na leszczynie skrzętnie uwijają się wiewio rki i gromadzą zapasy 
na zimę. Drzewa zaczynają się juz  przygotowywac  do zimowego spoczynku. Ze-
wnętrznym objawem tego jest zmiana barwy lis ci. Mimo swego piękna las staje 
się coraz smutniejszy. Nie ma juz  rozs piewanych ptako w. Odlatują ro wniez  pta-
ki drapiez ne, ptaki wodne i błotne. Zaczyna się okres wielkiego nasilenia ptasich 
wędro wek. We wrzes niu w dalszym ciągu zbieramy w lesie grzyby.  
W drugiej połowie miesiąca knieja rozbrzmiewa w nocy i nad ranem potęz nym 
rykiem jeleni - byko w (rykowisko), wzywających swych rywali do walki o teren 
i samice. 

http://miesiace.pl/rownonoc/
http://miesiace.pl/grudzien


SPRAWOZDANIE Z PRZEDSTAWIENIA 
Dziewiątego wrzes nia o godzinie 12:40 odbył się spektakl pos więcony gra-

matyce polskiej. Został przygotowany przez wybitnych krakowskich aktoro w : 
Wojciecha Halamę oraz Jacka Lecznara. 

Na początku uczniowie przypomnieli sobie wiadomos ci o odmiennych czę-
s ciach mowy m.in. o rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku, liczebniku oraz 
zaimku. Następnie zostały omo wione nieodmienne częs ci mowy : przysło wek, 
spo jnik, partykuła, wykrzyknik, przyimek itp. Potem aktorzy wytypowali kilka 
oso b, kto rych zadaniem było dopasowywanie podanych wyrazo w do częs ci mo-
wy. Na samym kon cu było wszystko o zdaniu, czyli o orzeczeniu, podmiocie, do-
pełnieniu, przydawce i okoliczniku  

Z pewnos cią moz na stwierdzic , iz  przedstawienie było bardzo pouczające 
oraz ,z e trafiło do większos ci ucznio w, kto rzy z chęcią skorzystają z tej lekcji.  

Ania Pilch  

 

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.  
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.  
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.  
Gdy się wrzesień rozpoczyna, na majówkę gna rodzina.  
Gdy we wrześniu jest rosa, to zbieraj grzyby do kosza.  
Wrzesień zamglony, grudzień zaśnieżony. 

Dominik Michniak 





 Konie są wpisane w historię naszej kul-
tury. W miarę jak człowiek nabywał biegłos ci 
jez dzieckiej, poszerzał nie tylko swoją prze-
strzen  z yciową, ale takz e opanowywał nowe 
umiejętnos ci i rozwijał się wewnętrznie. Mo gł 
nareszcie pokonywac  większe dystanse, pozna-
wac  nowych ludzi i przywozic  cięz sze ładunki. 
Bez koni nasza kultura byłaby niepełna, konie 
stały się  wiernymi towarzyszami ludzi i pozostały nimi nawet wtedy, gdy ich 
rola jako pomocniko w człowieka dobiega kon ca. Nawet dzisiaj, kiedy wielu z 
nas nie ma stycznos ci z koniem, jest on na stałe wpisany w naszą rzeczywi-
stos c . W naszym języku funkcjonuje wiele powiedzen  nawiązujących do konia 
lub jego cech. Jes li ktos  cięz ko pracuje, powiemy o nim, z e ''haruje jak kon '', o 
dobrych znajomych, z e ''znają się jak łyse konie''.  
Dlaczego warto wybrac  jez dziectwo? 
Gło wną zaletą jez dziectwa jest moz liwos c  obcowania z pięknymi i szlachetny-
mi zwierzętami, jakimi bez wątpienia są konie, a takz e kształtowanie prostej 
postawy, poprawa wydolnos ci serca i ogo lnej kondycji, obniz anie cis nienia  
i napięc  związanych ze stresem. Jazda konna oddziałuje ro wniez  na sferę psy-
chiczną, zwiększa pewnos c  siebie, kształtuje odpowiedzialnos c , rozwija umie-
jętnos ci wspo łdziałania w grupie i obowiązkowos c .  
 
Ciekawostki: 
 Koniom wystarcza niespełna 3 godziny snu na dobę. 
 Dorosły kon  ma 40 zębo w. 
 Ponad 90% narodzin z rebako w ma miejsce w s rodku nocy. 
 

Zuzanna Górska 



Pay Day2 

Witam w zamaskowanej recenzji PayDay J Jest to gra dość stara, wciąż jednak ciekawa.  

Ukazała się na: PS3, Xbox 360, PC (na platformę Steam), a  także w wersji remastered  

na PS4 i Xbox One. PayDay2 jest dostępna za darmo w wersji demonstracyjnej. Fabuła 

Payday2 opiera się na serii napadów na banki. Gra posiada różne stopnie trudności, w za-

leżności od preferencji użytkownika. Tryb multiplayer jest dostępny w każdej wersji  

za darmo. Pomiędzy wersję demo a pełną wersją gry widoczne jest kilka różnic: dostępna 

jest tylko jedna, podstawowa lokacja i, niestety, nie jest dostępny tryb singleplayer. 

Ocena ogólna w skali 1-5:    4+ 

Dlaczego? Myślę, że gra jest dobrze skonstruowana, czasami pojawiają się bugi, gliche, 

ale to da się znieść. Gra się przyjemnie dzięki różnym dodatkom i szerokiemu arsenałowi 

broni. Zachęcam Was do pogrania w trybie demo, gdzie sami odkryjecie czekające na 

Was niespodzianki i satysfakcję z gry. 

Maciej Czapla 

Jak wrażenia po pierwszym tygodniu w gimnazjum? 
Szkoła zrobiła na mnie bardzo dobre wraz enie. 
Co najbardziej podoba ci się w szkole? 
W mojej szkole podobają mi się sale lekcyjne. 
Jak podoba Ci się Twoja klasa? 
W mojej klasie podoba mi się atmosfera. 
 

 

Jako że do gimnazjum zawitali nowi uczniowie, którzy niedawno ukończyli 
szkołę podstawową,  przeprowadzono wywiad z niektórymi pierwszokla-
sistami, aby dowiedzieć się, co sądzą o nowej szkole, nauczycielach itp..  



Jak wrażenia po pierwszym tygodniu w gimnazjum? 
Szkoła moz e byc , najbardziej zainteresowały mnie nowe przedmioty. 
Co najbardziej podoba ci się w szkole? 
Najbardziej podobają mi się szafki. 
Jak podoba Ci się Twoja klasa? 
Moja klasa to mieszanka ro z nych osobowos ci, ale dajemy radę! 

1b 
Jak wrażenia po pierwszym tygodniu w gimnazjum? 
Szkoła jest ok, ale muszę się przepychac  między innymi. 
Co najbardziej podoba ci się w szkole? 
Najbardziej podoba mi się nowoczesne wyposaz enie. 
Jak podoba Ci się Twoja klasa? 
Klasa jest ok, ale niekto rzy są chamscy. 

1a 
Jak wrażenia po pierwszym tygodniu w gimnazjum? 
Na początku byłam zagubiona, ale teraz uwaz am, z e jakos  przez yję ten rok. 
Co najbardziej podoba ci się w szkole? 
Zdecydowanie nowoczesne klasy. 
Jak podoba Ci się Twoja klasa? 
Uwaz am, z e bardziej postrzelonej klasy nie mogło byc .                       Daria, 1b 

 

Kamila Bafia 

Sondaż na temat szkoły wśród czwartoklasistów. 
Na początku tego tygodnia (7-8.09) przeprowadziłam wywiad ws ro d moich 
młodszych kolego w z czwartej klasy SP. Zadałam pytania: „Jak podoba się Wam 
w czwartej klasie?”, „Kto ry przedmiot i nauczyciela lubicie najbardziej”. Oto ich 
odpowiedzi: 
BOGUSIA : 
- Uwaz am z e jest duz o lepiej niz  w 3 klasie. Bardzo lubię język polski i panią Ulę 
Kubik, a takz e siostrę Małgorzatę, kto ra uczy nas religii. Bardzo dobrze się czuję  
w czwartej klasie. 
PATRYCJA: 
Bardzo fajne jest w czwartej klasie. 
KAROLINA: 
Podoba mi się w czwartej klasie, poniewaz  doszło więcej przedmioto w. Najbar-
dziej z nauczycieli lubię panią Ulę Kubik 
JESSICA: 
Lubię czwartą klasę, tylko nie przepadam za językiem angielskim. Moim ulubio-
nym nauczycielem jest pan Marek Skupien . 
 



OLIWIA: 
Uwaz am, z e  jest lepiej niz  w trzeciej  klasie. Bardzo lubię siostrę Małgorzatę. 
AGNIESZKA: 
Fajnie jest w czwartej klasie. Moim ulubionym nauczycielem jest pani Krystyna 
Kopec . Najbardziej z przedmioto w lubię W-F. 
PATRYCJA: 
Lubię czwartą klasę. Moim ulubionym nauczycielem jest pani Urszula Kubik, a 
przedmiot to przyroda. 

Sondaz  przeprowadziła: Agnieszka Maczałaba 

Moda szkolna nie musi byc  nudna, jednak bardzo waz ne jest to, by stro j w szko-
le był zawsze wygodny, komfortowy. Do szkoły warto wybierac  proste stylizacje 
-nie znaczy to, z e ubio r nie musi byc  ciekawy i stylowy. Proponuję standardowe 
łączenie spodni z zabawnym, oryginalnym T-shirtem oraz kurtką sko rzaną lub 
dz insową. Często do szkoły musimy takz e załoz yc  elegancki stro j na akademię 
lub inną uroczystos c . Na taką okazję proponuję gładką spo dnicę w  ciekawym, 
lecz neutralnym kolorze i z odpowiednią długos cią, najlepiej kilka centymetro w 
przed kolano. Do klasycznych spo dnic najlepszym rozwiązaniem jest biała ko-
szula z ciekawym kołnierzykiem. Jes li chodzi o obuwie, to najwygodniejszym 
rozwiązaniem są białe trampki lub czarne baletki. 



Gabriela Szaflarska 



"Wyznania zakupoholiczki" to nie-
zwykła i pełna humoru amerykan ska 
komedia romantyczna, opowiadają-
ca o z yciu młodej dziennikarki, kto ra 
stara się o posadę w sławnym maga-
zynie o modzie. 
   Rebecca Bloomwood, mieszkanka 
Nowego Jorku, jest sympatyczną, 
energiczną i pewną siebie dziewczy-
ną. Pracuje jako dziennikarka, pisząc 
do gazet o finansach. Występuje pod 
pseudonimem "Dziewczyna z zielonym szalem". Niestety ma jedną wadę - jest 
zakupoholiczką. Uwielbia kupowac  ubrania i nie potrafi 
opanowac  się podczas zakupo w. Wydaje na nie ogrom-
ne sumy pieniędzy, dlatego tez  wkro tce popada w wiel-
kie długi. Jedyną osobą, kto ra wie o jej sekrecie, jest naj-
lepsza przyjacio łka Becky - Suze. Ponadto Rebecca zau-
waz a, z e jej szef, przystojny Luke Brandon jest nią za-
chwycony.  
   Czy dziewczyna będzie umiała pisac  o oszczędzaniu, 
podczas gdy sama wydaje na zakupy tysiące dolaro w? 
Jak poradzi sobie ze spłatą długo w i przes ladującym ją komornikiem Derekiem 
Smeathem? Czy Rebecca w kon cu wyzna, z e jest zakupoholiczką? 
   Jes li chcesz znac  odpowiedzi na powyz sze pytania i jestes  fanem/fanką kome-

dii romantycznych, koniecznie obejrzyj ten interesujący i pouczający film. 

Ania i Monika Jakubczyk 

Reżyseria: P. J. Hogan 
Scenariusz: Kayla Alpert, 
Tracey Jackson, Tim Firth 
Gatunek: Komedia roman-
tyczna 
Produkcja: USA 
Premiera: 13 lutego 2009 
(Polska), 5 lutego 2009 
(s wiat) 



Piękna opowies c  o przeznaczeniu, przyjaz ni  
i uzdrawiającej sile miłos ci.  
Kayden przez długi czas starał się przez yc , 
cierpiąc niewyobraz alnie  w milczeniu. Jes li 
miał szczęs cie, nie wychylał się, nigdy nie 
przekroczył niewidzialnej granicy i pokornie 
wykonywał następne polecenia. Dzięki temu 
mo gł przetrwac  jeszcze jeden dzien  i kolejny, 
tak przez wiele lat. Niestety dusił w sobie wszystkie emocje, pro bował je stłu-
mic  praktycznie jednym z najgorszych sposobo w. Powoli go to niszczyło… 
Jednak pewnej nocy, kiedy zdawało się, z e jego szczęs cie - albo i nawet z ycie - 
włas nie się kon czy, pojawiła się ona.. 
 
Callie nie wierzyła w  zrządzenia losu od czasu swoich dwunastych urodzin , 
gdy odebrano jej wszystko i zmieniła się w zupełnie inną osobę przez jeden 
potworny incydent. Kiedy najgorsze minęło, dziewczyna pogrzebała uczucia, 
a takz e przysięgła nigdy nikomu nie zdradzic , co się naprawdę wydarzyło  
w dzien , kto ry miał byc  jednym z najbardziej udanych w z yciu. Wtedy za-
mknęła się w sobie, a na jej twarzy rzadko moz na było dostrzec us miech, kto -
ry jez eli się pojawił, na pewno nie był szczery. Po szes ciu latach nadal zmaga 
się z bolesną tajemnicą. 
 
Gdy traf sprawia, z  Kayden i Callie zaczynają uczęszczac  do tego samego col-
lege'u, chłopak z determinacją stara się poznac  dziewczynę, kto ra zmieniła 
jego los. Jest niemal pewien, z e Callie nie pojawiła się w jego z yciu bez powo-
du. Gdy poznaje ją coraz bardziej, odkrywa, z e ona ro wniez  potrzebuje ocale-
nia. 
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Opowies c  ukazuje historię nastolatko w, kto rzy nigdy nie mieli zbyt łatwo  
w z yciu, jednak jes li zbliz ą się do siebie, mogą wspo lnie pokonac  to, co naj-
gorsze. 
Cykl „Przypadki” składa się z siedmiu częs ci, z czego trzy dotyczą postaci Cal-
lie i Kaydena. Inne opowiadają o historiach przyjacio ł tytułowych bohatero w.  

Pozostałe części dotyczące Callie i Kaydena: 

„Ocalenie Callie i Kay-
dena) (Tom 2.) 

„The resolution of Cal-
lie & Kayden” (Tom 6.) 

Julia Wiatrowska 

Jessica Sorensen - 
autorka cyklu 

- Na zaproszeniach napisz, z e to pry-
watna impreza. Ja za nią płacę, wynaję-
łam cały hotel - us miechnęłam się zwy-
cięsko.  
- Laura, to musiało cię cholernie duz o 
kosztowac  - Veronica wciągnęła powie-
trze.  
- To dawny hotel ojca. Mama go sprze-
dała, ale jest do mojej dyspozycji - 
wzruszyłam ramionami.  
- To najgorętszy klub w LA? - powąt-
pienie wstąpiło na twarz mojej przyja-
cio łki.  
- Czyz bys  nie wierzyła byłej najczęst-
szej bywalczyni wszystkich klubo w w 

promieniu 100 kilometro w od cen-
trum? - uniosłam brew.  
- Masz rację... - uniosła ręce w ges cie 
poddania. Zas miałam się. Bo l nadal 
czaił się gdzies  w czelus ciach mojej gło-
wy, ale nie był juz  taki silny.  
- Jaki masz stro j? - zagadnęła, niby 
przypadkiem. 
 - Nie powiem - pokręciłam głową sta-
nowczo.  
- To niespodzianka - łobuzerski 
us miech na twarzy przybyłego do na-
szego stolika blondyna wcale nie roz-
luz nił atmosfery.  

- Oczywis cie, z e będzie aniołkiem.  



Potulnym, grzecznym, przewidywal-
nym aniołkiem - głową ruszał to w le-
wo, to w prawo, mając na twarzy sar-
doniczny us miech. Kpił ze mnie i powo-
dował, z e dostawałam białej gorączki.  
- A ty będziesz Supermenem - nie są-
dził, z e podejmę jego wyzwanie. Popa-
trzył na mnie z zaciekawieniem. 
 - Nudnym, przestarzałym bohaterem, 
kto rego nikt nawet juz  nie lubi. Bę-
dziesz nikomu niepotrzebnym s mie-
ciem. Dokładnie tak, jak teraz. Nie graj 
ze mną, bo i tak polegniesz - zmruz y-
łam oczy i pozwoliłam, by szok objął 
jego twarz, sprawił, z e policzki się za-
rumienią.  
- Masz cos  do dodania, Carterze? 
 - Podobam ci się - us miechnął się po 
chwili. - Totalnie na mnie lecisz.  
- Tylko w twoich snach, zboczen cu - 
parsknęłam. 

 - W moich snach robisz o wiele 
więcej - zachichotał i odszedł, a ja 
spaliłam potęz nego buraka.  
* 
Zabawne jest, jak łatwo moz na się 

zakochac .  
Mo wię powaz nie. Albo przynajm-

niej miec  wraz enie, z e jest się zako-
chanym. Motylki na mys l o jego imie-
niu, o jego włosach, ustach. Rumie-
niec, kiedy mys li dochodzą do goręt-
szych stref. Niecierpliwe oczekiwanie 
kolejnego spotkania.  
Mys lisz, z e go znasz, z e on zna cie-

bie, z e jestes cie dla siebie idealni, z e 
będziecie razem na zawsze, bo prze-
ciez  cały s wiat kibicuje wam i kwit-
nącemu uczuciu między wami. Kiedy 
znika ta słodka mgiełka, okazuje się, 
z e to uczucie zwiędło juz  dawno te-
mu, ale pozory nie zniknęły.  
W kon cu nikt nie lubi, z eby inni 

wiedzieli, jes li jest u niego z le, nie 
chce czuc  się gorszy. Waz ne, z eby za-

zdros cili, gdy jestes  na pierwszym 
miejscu, wszystko ci się układa, je-
stes  szczęs liwy. 
Waz ne, z eby zawsze tak było. 
Więc czemu by nie udawac , z e jest? 
W naszej rodzinie zawsze było z le. 
Nie, akurat moi rodzice to wzory 

cno t, oboje byli zawsze nienaganni, 
nie wymagali ode mnie nie wiadomo 
czego, starali się uczestniczyc  w mo-
im z yciu i prowadzic  w odpowiednim 
kierunku, jednoczes nie pozwalając 
mi odkrywac  samą siebie. Nie narzu-
cali mi niczego. Kochali mnie. Na kaz -
dym kroku mi to udowadniali, cho-
ciaz  nie musieli. Wspierali nawet 
wtedy, kiedy całkiem się zagubiłam  
i zaczęłam brac  nieco zbyt obce im 
substancje. 
Za to mo j starszy brat, Connor, to 

zupełnie inna historia. Wiecznie nie-
zadowolony z z ycia robił dosłownie 
wszystko, czego rodzice nam odra-
dzali. Zawsze pro bował zniszczyc  
wszystkie plany, rozprowadzał nar-
kotyki, imprezował i wagarował. Czę-
sto wracał do domu pijany albo na-
c pany. A nieraz nawet w obu stanach 
naraz. Ludzie dzielą się na dwa typy, 
kiedy w grę wchodzi alkohol: 

- przesadnie szczęs liwi, do bo lu 
szczerzy i skorzy do zabawy 
oraz 
- agresywni, okrutni i skorzy do bo -

jek. 
Connor nalez ał do tej drugiej gru-

py. Wielokrotnie dochodziło do ręko-

czyno w między nim i ojcem, kilka ra-

zy uderzył nawet mamę. Mnie nie do-

tknął nigdy, nawet w alkoholowym 

amoku, choc  nieraz wpadałam mu 

pod rękę, często nies wiadomie. Miał 

chyba w sobie jakąs  blokadę, kiedy 

wchodziłam mu w drogę.  



Tylko dlaczego w stosunku do ma-
my nie mo gł jakiejs  miec ? 
Kiedy tata zginął, Connor wypro-

wadził się i zostawił mnie z mamą 
całkiem samą. Nie, z ebym miała z 
nim kiedykolwiek jakies  bliz sze rela-
cje. Był moim bratem tylko pod 
względem genetycznym. Nigdy mi nie 
pomagał, nawet bez potrzeby się do 
mnie odzywał. Mo wiąc "potrzeba", 
mam na mys li jedną z wielu poz y-
czek, kto rych nigdy mi nie oddał. Nie 
wiem, jak się czuł po s mierci ojca, ale 
nie mogło to byc  przyjemne, skoro 
nawet nie mo gł spojrzec  w oczy mnie 
ani mamie. Z jakiejs  przyczyny czu-
łam się za niego odpowiedzialna. Mi-
mo naszych dos c  zaniedbanych rela-
cji nigdy nie mys lałam o nim z le. Był 
tylko "kolejnym nastolatkiem, kto ry 
się zgubił na swej drodze do wielko-
s ci". Tak, zacytowałam terapeutę. Ale 
taka prawda, pod względem zagubie-
nia Connor i ja bylis my podobni. Po 
jego wyprowadzce nawet nie szuka-
łam z nim kontaktu, a minęło juz  spo-
ro czasu. 
Mimo tego, jak postępował Connor, 

moi rodzice zachowywali pozory 
normalnos ci. Wychodzili na bankiety, 
spotkania biznesowe, pracowali, cho-
dzili na zakupy i często spotykali się 
ze znajomymi. Uwaz ali, z e sprawy 
zacisza domowego nalez y w nim po-
zostawic . W kon cu i ja zaczęłam tak 
robic . Innymi słowy, zaczęłam uda-
wac . I to było złe. 
Zawsze się zastanawiałam, co by 

się stało, gdybym tego jednego dnia 
nie pokło ciła się z nimi tak paskudnie 
i po prostu przystała na niewygodną 
propozycję bez słowa. Choc  w zasa-
dzie to nie była taka typowa kło tnia. 
Nigdy tak naprawdę nie walczylis my. 
Nie mielis my o co, ale tym razem by-

ło inaczej.  
Moi rodzice usiłowali namo wic  

mnie na kolację z rodzicami Nicka. 
Mo j były tez  miał na niej byc , więc 
grzecznie odmo wiłam. To był pierw-
szy raz, kiedy rodzice pro bowali wci-
snąc  mi swoje racje. A ja, s wiez o  
po rozstaniu z chłopakiem, po prostu 
się zbuntowałam. Potrzebowałam 
czasu, ale rodzice nie wykazywali 
z adnego zrozumienia. Miałam wraz e-
nie, z e zawiązali z pan stwem Dyer 
jakis  potajemny pakt, uwarunkowany 
moim związkiem z Nickiem. Jeszcze 
nigdy nie byli tak... zaborczy w sto-
sunku do z adnego mojego chłopaka. 
W kto ryms  momencie rodzice niemal 
skapitulowali. Ale niespodziewanie 
do rozmowy włączył się Connor i po-
nownie zaczęła się debata pod tytu-
łem: "Dlaczego nie moz esz zacisnąc  
zębo w, zjes c  z nimi kolacji i po prostu 
się pous miechac  dla zachowania 
ro wnowagi?". W kto ryms  momencie 
w kon cu wybuchłam. 

- Moz e dlatego, z e przyłapałam naj-
lepszą przyjacio łkę i mojego chłopa-
ka uprawiających seks, a potem do-
wiedziałam się, z e ta zdrada trwa juz  
miesiąc?! 
Wszyscy troje patrzyli na mnie, jak 

na skon czoną idiotkę. Nie winiłam 
ich. Byłam nią w momencie, kiedy 
związałam się z tym dupkiem. Byłam 
nią tez  wtedy, kiedy po raz pierwszy 
wyznałam komukolwiek prawdziwy 
powo d mojego zerwania z Nickiem. 

- To niczego nie zmienia. Powinnas  
z nami jechac  - powiedział tata sta-
nowczo. 
Ta kropla przelała czarę. Wyszłam 

z domu z trzaskiem frontowych 

drzwi i skierowałam się do najbliz -

szego baru w centrum. Ludzie mnie 



zamo wiłam mojito, a potem cały rząd 
shoto w. Wiedzieli, z e nie ma czego ra-
towac . W momencie, kiedy pierwsza 
kropla trunku trafiła do moich ust, 
przegrałam długą walkę. Upiłam się tak 
bardzo, jak tylko mogłam. Zadzwoni-
łam po tatę, bo wiedziałam, z e przyje-
dzie po mnie, choc by się paliło i waliło. 

A jednak nie przyjechał. Zaczęłam 
się zastanawiac , czy mama go zatrzy-
mała, by dac  mi nauczkę. 
W kon cu wzięłam takso wkę, z bra-

ku lepszego rozwiązania. W głowie 
mi szumiało, mys li plątały się tak jak 
moje nogi, a na domiar złego było mi 
niedobrze. Miałam złe przeczucia. Po 
kilku minutach, kiedy wyjechałam juz  
z centrum, utknęłam w korku. 

- Co się stało? - wybełkotałam do 
podchodzącego pod czterdziestkę 
takso wkarza. 

- Karambol na skrzyz owaniu Madi-
son i Main. Pięc  ofiar s miertelnych, 
siedmiu poszkodowanych - odpowie-

dział lekko zdenerwowany męz czy-
zna, podgłas niając radio, w kto rym 
włas nie podawane były wiadomos ci. 
Poczułam, jak serce mi staje, a 

krew tęz eje. Mo j tata był na Main 
Street na kolacji u pan stwa Dyer. Mo j 
pijany umysł ledwo połączył wątki. 
Natychmiast wyskoczyłam z takso w-
ki. Usłyszałam za sobą krzyk: 

- Proszę pani, niech pani tu zosta-
nie, jest pani w złym sta... 
Ale nie słuchałam go dłuz ej. Musia-

łam się upewnic , z e mojego ojca nie 

ma ws ro d ofiar. Chwiejnym krokiem 

podąz yłam w kierunku syren, s wiateł 

i zgiełku. 

 

Ciąg dalszy zeszłorocznego opowia-

dania nastąpi w paz dziernikowym 

wydaniu gazetki „To i Owo”. 

 

                                  Kasia Kukułka 

S niadanie to jeden z waz niejszych posiłko w w ciągu dnia, dlatego powinno 
się go zawsze spoz ywac , aby przyspieszyc  swo j metabolizm i dostarczyc  energii 
swojemu organizmowi. Najlepiej jez eli w jego składzie znajdą się węglowodany 
złoz one takie jak: płatki owsiane, kasza jaglana, pełnoziarniste pieczywo, białko 
pochodzące z twarogu lub jaj i zdrowe tłuszcze, kto re zawierają orzechy. Jesie-
nią swoją poranną owsiankę moz na wzbogacic  wieloma przyprawami i nadac  
jej aromatyczny, korzenny posmak, Najczęs ciej dodaje się cynamonu, kto ry nas 
rozgrzeje i doda energii. Do swojej porcji moz na dodac  wszelkiego rodzaju owo-
co w czy bakalii. 
Przepis na bazową owsiankę, kto rą moz na dowolnie zmieniac : 
 3 łyz ki płatko w owsianych 
 ok. 150 ml wody/mleka 
 mio d lub inne substancje słodzące 
Dodatki: 
 cynamon 
 jabłko 
 gars c  bakalii 



Płatki zalej mlekiem/wodą, dodaj 
cynamon oraz mio d, zagotuj. Jabłko 
zetrzyj na tarce, po czym ro wniez  
przeło z  do garnka. Gdy płatki wy-
starczająco zmiękną, owsiankę prze-
ło z  do miski i dodaj bakalii. Całos c  
jest juz  gotowa do spoz ycia. Smacz-
nego. 
 

Gabriela Szaflarska 

SZARLOTKA Z BUDYNIEM 
Składniki: 
CIASTO: 
 450 g mąki pszennej 
 1,5 łyz eczki proszku do pieczenia 
 3/4 szklanki cukru (około 150 g) 
 1 opakowanie cukru wanilinowe-

go 
 250 g masła 
 2 jajka 
BUDYN : 
 2 budynie waniliowe 
 ziarenka z 1 laski wanilii 

(opcjonalnie) 
 1 litr mleka 
 5 łyz ek cukru 
Do posypania: cukier puder 
Oraz: Jednolitrowy słoik upraz onych 
jabłek z cukrem i cynamonem* 
PRZYGOTOWANIE: 
 Ciasto: Mąkę przesiej na stolnicę, 

dodaj proszek do pieczenia, cu-
kier, cukier wanilinowy, pokrojo-
ne w kosteczkę zimne masło i 
wszystko posiekaj dokładnie no-
z em na drobne kawałeczki 
(moz esz umies cic  w misie mikse-
ra i rozdrabiac  mieszadłem). Do-
daj jajka i połącz składniki w jed-

ną kulę (po dodaniu jajek składni-
ki w mikserze same zaczną się łą-
czyc  w jedną całos c ). Ciasto po-
dziel na 2 częs ci. Zawin  w folię i 
wło z  do lodo wki. 

 Przygo-
tuj jabłka. Ugotuj budynie  
zgodnie z instrukcją na opakowa-
niu, dodając ziarenka wyłuskane  
z laski wanilii oraz cukier. Odstaw 
z ognia, przykryj folią spoz ywczą, 
aby nie zrobił się koz uch, nie trze-
ba studzic . 

 Blaszkę o wymiarach około 24 x 
40 cm wysmaruj kawałkiem ma-
sła. Piekarnik nagrzej do 180 
stopni C (góra i dół bez termoo-
biegu). 

 Pierwszą częs c  ciasta rozwałkuj 
na papierze do pieczenia, podsy-
pując papier i wałek mąką. Prze-
nies  do formy tak, aby papier zna-
lazł się na spodzie, doklej brakują-
ce miejsca ciastem. Spo d dokład-
nie podziurkuj widelcem. Wyło z  
jabłka, wyro wnaj powierzchnię, 
wyło z  gorący budyn .  



 Drugą częs c  ciasta rozwałkuj tak 
samo jak poprzednio, podsypując 
papier mąką. Wyło z  na budyn , od-
klej z go ry papier, ciasto podziur-
kuj dokładnie widelcem. 

 Wstaw do nagrzanego piekarnika 
i piecz przez około 50 minut na 
złoty kolor. 

 Odczekaj z posypaniem cukrem 
pudrem i pokrojeniem, az  szarlot-
ka trochę się przestudzi 

 
WSKAZÓWKI 
* moz esz uz yc  jabłek z domowych za-
paso w lub gotowych ze sklepu lub 
przygotowac  je od podstaw: około 1,5 

kg jabłek (na szarlotkę: antono wek lub 
szarej renety) obierz, pokro j na c wiart-
ki, wytnij gniazda nasienne, pokro j  
na mniejsze kawałki. Wrzuc  na duz ą 
patelnię lub do duz ego garnka, dodaj 2 
łyz eczki cynamonu, 1 opakowanie cu-
kru wanilinowego, około 100 g cukru 
(lub do smaku) i smaz , mieszając przez 
około 10 minut na większym ogniu az  
jabłka zaczną mięknąc , ale ciągle pozo-
staną w całos ci.  

Smacznego! 
Julia Wiatrowska 

Z ro dło: http://www.kwestiasmaku.com/
desery/ciasta/szarlotka_z_budyniem/
przepis.html 
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Heloł ludkowie! 

Witamy ponownie w szkolnych murach! 

Zapraszamy do pracy w gazetce! Witamy naszych nowych redaktorów 

ze Szkoły Podstawowej oraz pierwszoklasistów z Gimnazjum:) 

Wszystkim życzymy samych sukcesów! 

Pamiętajcie, szkoła to nie tylko obowiązkowe lekcje! 

Włączajcie się do  różnych przedsięwzięć i imprez! 


