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Jesienne Święta Polskie 

16  października 
Dzieo Papieża Jana Pawła II. Jest to polskie święto, 
które zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi 
II. W tym samym dniu obchodzony jest przez kościół 
katolicki w Polsce Dzieo Papieski, przypadający w każdą 
niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na papieża.   
31 października  
Na ten dzieo przypada starosłowiaoskie święto zwane Dziadami.  W 
to zapomniane już święto, o którym pisał m.in. Mickiewicz, na ziemię 
powracają dusze zmarłych. Słowianie, chcąc oświetlid im drogę do 
domu, rozpalali ogniska na rozstajach dróg. 
31 października 
Jest również obecnie znany, jako Halloween. Jest związany z 
przebieraniem się za straszne postacie, duchy, demony i zombie. 
Odnosi się do święta zmarłych. To staroceltyckie święto jest bardzo 
popularne w krajach anglosaskich. Halloween najhuczniej jest 
obchodzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej 
Brytanii. W Polsce pojawiło się w latach 90. Jednym z symboli 
Halloween jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z 
wyszczerbionymi zębami. 

 
 



 
 

1 listopada 
Jest to Dzieo Wszystkich Świętych, 
obchodzony by uczcid zmarłych. 
Uroczystośd Wszystkich Świętych 
wywodzi się z czci oddawanej 
męczennikom. Pierwotnie święto to 
obchodzono 13 maja. W tym dniu Polacy 
odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze 
i przynoszą kwiaty. 
2 listopada 
Na ten dzieo przypada Dzieo Zaduszny. Jest obchodzony, jako dzieo 
wspominania zmarłych. Dla m. in. katolików jest to dzieo modlitw za wszystkich 
zmarłych. Ludzie po raz kolejny odwiedzają cmentarze, by ozdobid groby 
kwiatami i zapalid na nich znicze. 
11 listopada 
To Narodowe Święto Niepodległości-czyli polskie święto paostwowe, które jest 
obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 
roku, po aż 123 latach zaborów. Główne obchody, z udziałem najwyższych 
władz paostwowych, odbywają się w Warszawie, przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, jako defilada wojskowa. 

 
 
29 listopada  
Są to Andrzejki, czyli wieczór wróżb odprawianych w nocy, w wigilię świętego 
Andrzeja. Dawniej był to dzieo wróżb wyłącznie dla dziewcząt. Początkowo 
wróżby odprawiano tylko indywidualnie, obecnie jest to wesoła zabawa 
gromadząca młodzież obojga płci. 
 

Maria Szpakowska  



Odległa Nowa Zelandia 

Nowa Zelandia to państwo położone na południowo-zachodnim Pacyfiku, składające 

się głównie z wysp, zarówno mniejszych jak i większych. Stolicą Nowej Zelandii jest 

Wellington. Języki urzędowe państwa to angielski, maoryski, a także nowozelandzki 

język migowy. Główną religia to chrześcijaństwo, bo wyznaje ją aż 45% ludności. Co 

ciekawe, kraj ten zamieszkuje aż 6000 Polaków! Do wyjazdu do Nowej Zelandii 

szczególnie zachęca duża ilość różnych wysp i innych ciekawych miejsc, do których 

należą m. in. Latarnia w Cape Reinga, Kerikeri – najstarsze  kamienne budynki  

w Nowej Zelandii czy Mount Taranak. Nowa Zelandia od paru lat przeżywa renesans 

zainteresowania na całym świecie. Przyciągnęła nawet uwagę filmowców 

z Hollywood – to tam  kręcony był znany film  „Władca Pierścieni”,  oraz „Hobbit”, ze 

względu na piękne pejzaże z których słynie to państwo. 

 

W tym roku Festiwal Krajów Anglojęzycznych w naszej Szkole poświęcony będzie 

właśnie Nowej Zelandii. Jak powiedziała nam pani Małgorzata Stasińska, 

pomysłodawca i główny organizator Festiwalu, ten kraj został wybrany z kilku 

powodów. Po pierwsze jest  anglojęzyczny, bardzo odległy i mało znany. Poza tym 

występują tam endemiczne gatunki roślin i zwierząt, których nie ma gdzie indziej. 

Kraj ma niezwykle ciekawe i różnorodne geograficznie miejsca jak wulkany, ocean, 

góry, fordy itp. Celem Festiwalu Nowej Zelandii jest nie tylko przybliżenie tego 

egzotycznego kraju ale także możliwość zaangażowania wszystkich uczniów 

posiadających różne talenty i ich prezentacji w formie muzyki, spektaklu teatralnego, 

tańca, pracy literackiej i plastycznej. Dodatkowo, na parterze czynna będzie wystawa 

prac uczniów związanych z Nową Zelandią, a na stronie internetowej Szkoły pojawią 

się projekty edukacyjne poświęcone temu krajowi. 

Amelia Busse  



 
 

Maori people 
 
It is an indigenous ethnic group 
of New Zealand, using the 
language of Maori. They are 
descendants of Polynesians 
clans of the Pacific Ocean and 
eastern parts and were the first 
people who reached the shores 
of the South Island between 
925 and 1280 A.D.  
According to legend, they 

arrived on seven huge boats, 

each of which gave beginning 

to one tribe. The commander 

who first is considered the 

discoverer of Aotearoa (the 

"Land of White Clouds", as 

Maori call New Zealand). 

Relatively quickly they 

mastered both islands however, preferring warmer North Island.  

Maori were engaged in crops, animal hunting and fishing. An interesting 

fact may be that they practised cannibalism. They became famous with 

their fighting spirit and artistic talents like sculpturing construction and 

tattooing. After the conquest by the British they began to adopt European 

culture. The term Maori Wars refers to a series of conflicts that took 

place in New Zealand between 1845 and 1872 for the land ownership, 

which Maori illegally sold, to white settlers. The Treaty of Waitangi, 

signed in 1840, guaranteed each Maori tribe the possession and 

exploitation of their lands and forests. Later settlers began to ignore the 

provisions of the Treaty and allow the settlement of areas not sure who is 

the owner. Maori began to oppose the seizure of their lands by British 

colonists, which lead to conflict. Nowadays most Maori people live 

western style of life, trying to be part of the nation and showing their 

tradition only for tourist. 

  

Dominika Urbanowicz  



Zwierzęta w Nowej Zelandii (artykuł po niemiecku) 

In Neuseeland leben viele ungewöhlichen Tiere z.B: 

Kakapo: Der grösste und einzige flugunfähige Papagei auf der 

Welt ist auch einer der seltensten Vögel Neuseelands, weniger als 100 

Tiere überleben auf südlichen Inseln. 

Kea: Der einzige Berg-Papagei der Welt hat dank seines harten 

Umfelds bei der Suche nach Nahrung extreme Intelligenz entwickelt.  

Kokako: Einer von vielen Vögeln, die einst zum magischen Morgen-

Gesang Neuseelands beitrugen, er klingt ähnlich wie eine Jazz-Flöte.  

Neuseeland-Falke: Ein kleiner, aber akrobatischer und furchtloser 

Jäger,mit 230 km/h angeblich der weltweit schnellste Vogel!  

Takahe: Die grösste Ralle der Welt dachte man einst ausgestorben, 

jetzt überleben weniger als 200 Vögel in speziellen Schutzgebieten 

Pinguin: Es gibt mehr Pinguin-Arten in Neuseeland als in jedem 

anderen Land, die folgenden drei von ihnen brüten auf dem Festland. 

Der Zwergpinguin (Little Blue Penguin) ist der weltweit kleinste 

Pinguin, der nachts zurück zum Ufer zurückkehrt. 

  

Takahe Kakapo 



 
 

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

W dniu  5 października odbyły się szkolne wybory Zarządu Samorządu 
Uczniowskiego. Już w we wrześniu ruszyła kampania wyborcza w formie plakatów 
wyborczych, na których kandydaci przedstawiali siebie i swoje pomysły na 
działalność Samorządu. 
W wyborach najwięcej głosów uzyskała   Natalia Zalewska, która została tym samym 
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.  
 
W obecnym roku szkolnym Samorząd Uczniowski planuje m.in. trzy dyskoteki 
szkolne, dalsze wydawanie gazetki szkolnej „Naszymi Słowami”, organizację 
Andrzejek, Mikołajek, Halloween i Walentynek, Wigilii szkolnej, obchodów świąt 
państwowych i święta patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Jak co roku planowane 
są niespodzianki i dobra zabawa. 
 
Co do większych planów całej Szkoły, nasza dziennikarka Amelia Busse 
przeprowadziła wywiad z panią dyrektor Haliną Sypką. 
 
Jakie są plany związane ze szkołą i społecznością szkolną na najbliższy czas? 
Jak zwykle mamy pełno planów i pomysłów związanych ze społecznością szkolną. 
Po pierwsze, weszliśmy w dwa programy. Pierwszy program to „Szkoły promujące 
szkolne kluby sportowe”, w ramach którego będzie podjęte bardzo wiele działań. 
Drugi program – będziemy tworzyć  Szkolny Klub Wolontariatu. Pierwszym 
działaniem był dzień afrykański wspierający zbiórkę pieniędzy dla szpitala w 
Katondwe. Kończymy także program „Szkoła dobrego wychowania debatą pt. „Czy 
warto być dobrze wychowanym?” 
Jak powstał pomysł i do czego będzie wykorzystywany nowy dziedziniec 
szkoły? 
Kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego odbyło się pierwsze wydarzenie, tzn.  
narodowe czytanie „Quo Vadis”. W tej chwili, ponieważ aura nie sprzyja,  będziemy 
korzystać głównie ze sceny, która jest częścią projektu, na przykład podczas 
ślubowania klas pierwszych. W „zielonych salach otwartych” we wrześniu 
prowadzone były lekcje plastyki . Z nastaniem wiosny, większość wydarzeń będzie 
przeniesiona na dziedziniec, np. maraton filmowy czy koncerty. 
Jaka jest Pani opinia na temat nowych klas pierwszych?  
Po pierwsze cieszę się, że przyszło aż 170 nowych uczniów. Jest to wyjątkowo 
spokojny rocznik z którym nie ma żadnych problemów wychowawczych. Uczniowie 
klas pierwszych bardzo wcześnie włączają się w prace Samorządu Uczniowskiego, 
co świadczy o ich kreatywności.  
Dziękuję za wywiad. 
Ja również dziękuję.   
 
Redakcja 
  



Z życia Samorządu Uczniowskiego 

4 października w naszej Szkole odbyła się aukcja 

charytatywna ciast i gadżetów, z której dochód 

zostanie przeznaczony na potrzeby szpitala  

w Katondwe w Zambii, do którego wyrusza nasz 

absolwent Filip Styrzyński. 

Pan  Styrzyński na początku listopada wyrusza na 
półtora miesiąca do Afryki, jako lekarz Szpitala 
Misyjnego w Katondwe. Jest to mała wioska w 
buszu, oddalona o 300 kilometrów od stolicy 
Zambii, Lusaki. Znajduje się tutaj jedyny w okolicy 
szpital prowadzony przez Siostry Służebniczki NMP  
z Polski.  Pan Filip, jako wolontariusz, pragnie 
chociaż w niewielkim stopniu wspomóc miejscową 
ludność własną pracą, ale także niezbędnym 
sprzętem, którym szpital nie dysponuje. 
Społeczność naszej szkoły natychmiast postanowiła 
pomóc stąd organizacja tego wydarzenia. 
Uczniowie przygotowali wiele atrakcji, które można było nabyć za symboliczną kwotę. 
Zachwyt budziły, maski wykonane przez uczniów, 
ozdoby afrykańskie, a także poczęstunek.Uczniowie klasy III a przygotowali prezenta
cje o Afryce a bardzo sympatyczna piosenka z super układem tanecznym, ilustrowała 
koloryt tego kontynentu.  
 
 



 
 

 

Dziennikarce naszej gazety, Amelii Busse, 
udało się przeprowadzić krótki wywiad  
z panem Filipem Styrzyńskim: 

 

Witam. Czy może udzielić Pan krótkiego 

wywiadu dla gazetki szkolnej” Naszymi 

Słowami”? 

Oczywiście. 

Na początek, skąd Pana pomysł na 

wyjazd do Afryki? 

Pomysł na wyjazd do Afryki zrodził się dość 

spontanicznie, chociaż na pewno gdzieś w 

tyle głowy był od dłuższego czasu. Teraz na 

koniec stażu, przed rozpoczęciem 

specjalizacji mam możliwość zrealizowania 

tego marzenia i połączenia w pewien sposób 

pasji z pożyteczną pomocą.  

Był Pan już w Afryce? 

Nie, to będzie mój pierwszy raz w ogóle na kontynencie afrykańskim, ale 

nie pierwszy na zagranicznych  praktykach  medycznych. 

Czy spodziewał się Pan tak dużego odzewu ze strony szkoły  

i uczniów? 

Nie, zdecydowanie nie. Odzew przerósł moje najśmielsze oczekiwania, 

zarówno taki bliski, wśród przyjaciół i znajomych, jak i również 

społeczny, gdy bardzo wiele osób z różnych środowisk włączyło się  

i bardzo entuzjastycznie podeszło do pomysłu zbiórki. To pokazuje, że 

wystarczy gdzieś tam uderzyć w „odpowiednią nutę” i można obudzić  

w ludziach wiele dobrego. 

 

 

 



Myśli Pan, że to może być przygoda życia? 

Nie traktuję tego  w kategorii przygody, moim celem  jest faktycznie 

praca i pomoc w szpitalu w Katongwe. To, że wiąże się z to pewnymi 

egzotycznymi klimatami to jasna sprawa, natomiast celem wyjazdu jest 

po prostu praca. 

Czego spodziewa i nie spodziewa się Pan w Zambii? 

Trudne pytanie.  Spodziewam się na pewno, że będzie to dla mnie dobre 

doświadczenie pod kątem medycznym, będę mógł się tam sporo 

nauczyć, również zobaczyć jednostki chorobowe nie spotykane u nas, w 

Europie, a także posiąść umiejętności praktyczne, które są niezbędne w 

pracy lekarza. Czego się nie spodziewam? Na to nie potrafię 

odpowiedzieć. 

I ostatnie, czy myślał Pan o konsekwencjach wyjazdu do Afryki,  

o różnych chorobach? 

Na pewno wyjazd do Afryki wiąże się z pewnym ryzykiem, natomiast tak 

samo możemy zarazić się różnymi chorobami na kontynencie 

europejskim, amerykańskim, kwestia jest tego żeby w miarę rozsądnie 

podchodzić do kwestii higieny i własnego bezpieczeństwa. Wtedy myślę, 

że nic się nie stanie. 

Dziękuję za wywiad! Do widzenia. 

Ja również dziękuję, do widzenia. 

 
 
Redakcja 
 
 

  



 
 

Poradnik Dobrego Wychowania 

Dziś prezentujemy Wam kolejny odcinek Poradnika - jak kulturalnie 

dziękować i prosić. 

W przypadku rozmowy z osobą starszą, należy szczególnie zwracać 

uwagę na dobór słów i estetykę wypowiedzi. Najpierw należy przywitać 

się, a potem poprosić lub podziękować. Do wykonania tej czynności 

możemy użyć zwrotów: 

 Chciałbym poprosić o... 

 Czy mógłbym poprosić o...  

 Dziękuje bardzo 

 Chciałbym podziękować za... 
Można dodać też wyrazy : Panią, Pana, Państwo, które wyrażają 

szacunek do wieku i godności osoby. 

 

Gdy chcemy natomiast podziękować osobie w naszym wieku lub 

młodszej, także zwracamy uwagę na własną wypowiedź i witamy się, 

jednak wykonujemy to mniej poważnie niż rozmawiając z taką osobą jak 

rodzic czy nauczyciel. Często wykorzystujemy zwroty  mniej oficjalne jak: 

 Dzięki 

 Dziękuję 

 Proszę  

 OK 
 

 

Patrycja Osińska 

 

  



Humor zeszytów szkolnych 

 

Tatuś kupił stary samochód do spółki ze stryjem, którym dojeżdża do pracy. 

 

Pijacy pod wpływem alkoholu często popełniają samobójstwo i nazajutrz nic nie 

pamiętają. 

 

Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też. 

 

Gdy wiosną umarła babcia automatycznie powiększył się metraż w mieszkaniu. 

 

Kochanowski czcił piękno kobiet i ludzi. 

 

Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę. 

 

Mickiewicz napisał „Stepy Afrykańskie”. 

 

Reymont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę Wedla. 

 

Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie wpuszczał. 

 

Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty. 

 

  



 
 

Kącik kulinarny 

W jesienne dni częściej mamy ochotę na coś pysznego, dlatego prezentujemy Wam 
dziś przepis na łatwe i zdrowe ciasteczka bez pieczenia, do zjedzenia w deszczowy 
wieczór.... 
 
Składniki  
-     4 szklanki płatków owsianych ekspresowych,  
- 100 g masła zwierzęcego lub roślinnego,  
- około1 szklanki cukru  
- około 100-120 ml kakao w proszku 
- 100 ml mleka czy śmietany  
- 80 ml mleka w proszku  
- 80 ml masła  
 
 
 
Płatki owsiane wsyp do miski. 
W sporym rondelku rozpuść masło, dodaj cukier, kakao, mleko, mleko w proszku i 
masło. Zaczekaj do zagotowania ciągle mieszając. 
Sypkie składniki wrzuć do płynnych. Mieszaj bardzo dokładnie i podgrzewaj jeszcze 
przez chwilkę. Z gorącej masy układaj łyżką ciasteczka na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Ostudź, poczekaj aż zastygną i podawaj. Smacznego 
 
 
 
 

 

  



Tego nie było w szkole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ludzki nos idealnie łączy 

zapach ze wspomnieniami. 
 

Jeżeli zsumowalibyśmy 

ilość mrugnięć w ciągu 

dnia, okazuje się, że w 

ciemności spędzamy 

około 1h dziennie! 

 

Lewe płuco jest mniejsze 

niż prawe aby zmieściło się 

między nimi serce. 
 



 
 

Nasza twórczość 

„Realny hejter” 

Nie znasz, a oceniasz. 

Sprawiasz przykrośc, a nie wiesz co to ból. 

Obrażasz, kiedy chcesz i jak chcesz,  

nie patrząc na nastrój mój. 

Nie obchodzi Cię, że mam gorszy dzień, 

że czasem mogę się po prostu źle czuc. 

Że mogę nie mieć ochoty 

słuchac ciągu Twoich ciętych ripost. 

------------------------------------------------------------------------ 

„ Gimnazjum” 

Koniec roku już witamy 

I ze szkołą się żegnamy 

A przed nami z wakacjami 

Nowe drogi otwieramy 

I gimnazjum wybieramy 

Każdy dobre wybrac chce 

I super zaprezentowac się  

Tęsknic będziemy za szkołą starą  

Ale te wakacje wiele dla  nas znaczą  

Bo jak ktoś wpadnie na Dwójki ślad 

To zapamięta ją na wiele długich lat! 

 

Amelia Busse  

 



Opowiadanie – z tomiku Shayli.  

Gdy się obudziła, prawie nic nie pamiętała. Oprócz jednego - uczucia 

smutku i żalu spowodowanych przez Leona. Chłopak stał przy drzwiach 

wyjściowych szpitala i rozmawiał z jej mamą. Dziewczyna chciała się 

zerwać ale zauważyła, że jest podłączona do kroplówki. - " No świetnie " 

- pomyślała - " Jeszcze tego mi brakuje, bym miała dług wdzięczności u 

Leona" 

Zaraz zobaczyła lekarza idącego w jej stronę. Myślała, że da jej wyniki 

badań albo coś powie, on jednak rzucił krótko: 

- Gdzie jest twoja mama? 

- Nie wiem - odpowiedziała lekko zirytowana Shayla. Przecież dopiero 

się obudziła! - Spałam proszę pana. Naprawdę nie mam pojęcia. 

- No dobrze. Odpoczywaj. - odrzekł i odszedł. 

Znalazł mamę wciąż zajętą rozmową z Leonem. Widać, że była 

zdenerwowana, bo żywo gestykulowała. Dziewczyna uśmiechnęła się 

słabo; za dobrze znała matkę, by tego nie wiedzieć. Uspokoiła się lekko, 

gdy podszedł do niej doktor i odwróciła się, by z nim porozmawiać. 

 

Gadali przez dobrą godzinę, a Shayla zasnęła. Obudził ją lekarz. 

- Przepraszam, że byłem taki niemiły. Martwiłem się o ciebie. - 

uśmiechnął się - za tydzień będziesz mogła wyjść ze szpitala - puścił jej 

oczko. 

- To dobrze, proszę pana. Ale co mi jest? 

- Nic... wielkiego - doktor nagle spoważniał - za dużo stresu i różnych 

sprzecznych uczuć. To się zdarza każdemu... - zawahał się. 

Zdenerwowanie zabarwiło jego głos -Ale już, odpoczywaj, może szybciej 

wyjdziesz ze szpitala.. Jestem doktor Krycikowy, miło mi - wyciągnął do 

niej rękę i lekko uniósł brwi, gdy nie odpowiedziała na jego przywitanie. 

Ona jednak chciała wiedzieć co innego. 

- Ja Shayla, pewnie pan to już wie. Gdzie moja mama? Kto mnie tu 

przyprowadził? 

- Dziecko, nie denerwuj się, bo wzrośnie ci tępo krążenie krwi. 

Odpowiedzi poznasz kiedy ci się poprawi. 

Pielęgniarka podała jej leki i Shayla zasnęła głęboko. Nie mogła nic na to 

poradzić.  

Amelia Busse 


