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Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 



[1] 
 

 
 
 

 Z okazji 72. rocznicy wyzwolenia 
Warszawy uczniowie klasy 4a pod kierunkiem 
wychowawczyni - pani Katarzyny Smoleńskiej 
przygotowali uroczysty apel. Przedstawili 
tragiczne losy naszej stolicy, począwszy 
od zajęcia miasta przez wojska hitlerowskie 
28 września 1939 r. w wyniku kapitulacji wojsk 
polskich z powodu bombardowań przez 
Niemców celów i ludności cywilnej aż do jego 
wyzwolenia 17 stycznia 1945 r. Właściwie nie 
było to wyzwolenie miasta, ale wyzwolenie 
morza ruin, pozbawionego mieszkańców. 
Zajęcie wymarłego miejsca, kilka godzin wcześniej opuszczonego przez oddziały niemieckie. 
W stolicy nie było nikogo, kto by mógł przywitać wkraczające wojsko kwiatami. Nie 
dla wszystkich rozpoczynał się okres wolności. Razem z żołnierzami Ludowego Wojska 
Polskiego do Warszawy wkroczyły bowiem również oddziały sowieckie, a wśród nich 
jednostki NKWD – organ skupiający całość aparatu represji policyjnych ZSRR. Wkrótce 
rozpoczęły się prześladowania „nieprawomyślnych” Polaków... 
 Mogliśmy wysłuchać najbardziej znanych piosenek i wierszy z okresu okupacji, oraz 
zobaczyć zdjęcia Warszawy zniszczonej podczas wojny i po jej zakończeniu. Występ 
zakończyła pieśń „Sen o Warszawie” Czesława Niemena. Oprawę muzyczną uroczystości 
przygotowała pani Teresa Budzanowska, a dekoracje - pan Sebastian Zawionka. 
 
 
 
  

     

Redakcja 

Zdjęcia – Anna Cichoń, kl. IVe 
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 W naszej świadomości 
panuje przekonanie, że 
obchodzony 8 marca 
Międzynarodowy Dzień Kobiet to 
wymysł PRL-u, święto komunistów, 
które przywędrowało do nas 

ze Związku Radzieckiego. Mało kto jednak wie, że tak naprawdę święto to jest wyrazem szacunku 
dla kobiet, które zginęły w walce o równouprawnienie, 
a przywędrowało do nas z Ameryki. 8 marca 1908 r. 
ponad 15 000 kobiet pracujących w fabrykach Nowego 
Yorku podjęło strajk, domagając się zrównania 
wynagrodzenia z pensjami mężczyzn. Podczas zamieszek, 
w budynku jednej z fabryk wybuchł pożar. Bojący się 
rozgłosu właściciel zamknął kobiety w środku, 
uniemożliwiając ucieczkę. Zginęło 129 z nich! Dwa lata 
później na pamiątkę tego wydarzenia oficjalnie zaczęto 
świętować Dzień Kobiet. Do 1914 roku, kiedy to wybuchła I wojna światowa, święto to celebrowano 

również w Europie, między innymi w Szwajcarii, Austrii, 
Niemczech i Danii. W Polsce święto to obchodzone już 
było przez II wojną światową, jednak nagłośnione 
zostało dopiero w okresie komunizmu. W zakładach 
pracy i szkołach święto to obchodzone było 
obowiązkowo. Paniom wręczano rajstopy, ręczniki, 
mydła, kawę oraz obowiązkowe bukiety goździków. 
Niektórzy łączą też dzisiejszy Dzień Kobiet 
ze starożytnym świętem o nazwie Matronalia – 

obchodzonym w Rzymie 1 marca dniem kobiecości 
i płodności, związanym z bóstwami żeńskimi, kiedy to 
mężowie obdarowywali swoje żony miłymi prezentami. 
Zresztą nie tylko – świętowały wtedy wszystkie Rzymianki. 
Tego dnia kobiecość była doceniana i wynoszona 
na piedestał. Paradoksalnie, Międzynarodowy Dzień Kobiet 
w Polsce zniosła kobieta-premier w 1993 r. Jednak, bądź co 
bądź, przyjemne dla wszystkich kobiet święto przez 
niektórych celebrowane jest do dziś. Badania ankietowe 
wskazują, że młodzi chcą i obchodzą je chętnie. 
Mimo że święto wywodzi się z założeń feminizmu, feministki go nie uznają. Chodzi o jego formułę. 
Feministek nie interesują kwiatki, czekoladki i kino. Ich zdaniem komercja zasłoniła prawdziwy 
sens święta – walkę o równouprawnienie. Nie po to cały rok kobieta pracuje nad siły - stara się 

być dobrą matką, 
pracownicą, obywatelem – 
by raz do roku dostać 
bukiet tulipanów. Dlatego 
ósmego marca feministki 
urządzają Manify. Dotyczą 
one głównie problemu 
dyskryminacji kobiet 
i polityki prorodzinnej. 
Obecnie Międzynarodowy 
Dzień Kobiet obchodzony 
jest w kilkudziesięciu 
krajach na świecie. 

Redakcja 
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Agata Osipiak, kl. VIc 

 Wraz z nowym rokiem szkolnym szóstoklasiści przechodzą 
do innych szkół jako siódma klasa. Oto kilka rad jak odnaleźć się 
w nowym towarzystwie nauczycieli i rówieśników. 
1. Pierwszy dzień w nowej szkole. 

Uwaga, uwaga! Tylko nie popadnij 

w depresję! Nie spóźniaj się 

na pierwsze lekcje, bo nauczyciele 

Cię nie polubią, a to bardzo ważne 

podczas pierwszych dni. 

2. Wszyscy nauczyciele lubią uczniów 

z inicjatywą, po lekcji przedstaw 

swoją nauczycielowi. Będzie 

zadowolony, że uczniowi zależy, tak jak 

jemu samemu, na miłej atmosferze 

w klasie, komforcie nauki i pracy, 

oraz na atrakcyjnych lekcjach. 

3. Czego w zasadzie nauczyciele od nas chcą?  

Poniżej słownik języka nauczycielskiego. 

Przestań rozmawiać!  Skorzystaj z lekcji, będziesz miał mniej pracy 

        w domu. Nie przeszkadzaj w pracy innym. 

Zacznij się uczyć!  Masz coraz większe zaległości. To ostatnia chwila by 

    poprawić złe oceny. 

Popraw to, dopisz jeszcze kilka zdań. Ta 

praca jest dobra, ale wzbogać ją o kilka 

szczegółów, które najwidoczniej pominąłeś… 

Nie spóźniaj się!  W bezmyślny sposób 

obniżasz swoją ocenę z zachowania. 

Wyciągamy karteczki!  Powtarzaj z lekcji 

na lekcję, a taka kartkówka Cię  nie zaskoczy. 

Siedź prosto!  Zadbaj o zdrowie, bo żaden/dna chłopak/dziewczyna nie 

    będzie chciał/a garbatej/tego. 

Zmieniaj buty!  Szanuj pracę innych. Dbaj o higienę, bo nikt chyba nie chce 

      chodzić w cuchnących butach. 

Nie biegaj!  Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. 

Pierwszy dzień w nowej szkole. 
Formacja obronna żółw. 
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Wiktoria Leśniewska i Kacper Banasiak, kl. VIa 

  

 Indiana Jones szukał Arki Przymierza, świętego 

Graala i właśnie kryształowej czaszki. 

 Dla jednych kryształowe czaszki są przykładem 

wysokich umiejętności Azteków, Misteków bądź Majów. 

Inni uważają je za dzieło mieszkańców mitycznej Atlantydy, 

a nawet kosmitów. O jednej z czaszek krążą opowieści, że 

emituje błękitne światło oraz dziwne dźwięki, a położona 

na komputerze niszczy twardy dysk. Można też spotkać się 

z legendą, że Majowie mieli 13 takich czaszek, które 

po ustawieniu w jedną linię pozwalały wyzwolić 

nadzwyczajne moce. A jaka jest prawda? 

 Historia kryształowych  czaszek zaczyna się podejrzanie późno, 

bo dopiero w połowie XIX wieku. To wtedy w Meksyku pojawiły się 

na straganach z zabytkami małe czaszki o wysokości około 3 cm 

wyrzeźbione z górskiego kryształu. Zdaniem sprzedawców były dziełem 

Azteków. Jednak to nie one stały się źródłem legend, ale dużo większe 

czaszki, które pokazały się jakiś czas później w Europie. W latach 70.  

XIX w. Eugéne Boban otworzył w Paryżu sklep z antykami, które przywiózł 

z Meksyku. W 1881 pojawiła się w sklepie Bobana czaszka, która 

wielkością dorównywała ludzkiej. Według antykwariusza była dziełem 

Azteków. Nie znalazł jednak nabywcy i wraz z czaszką wyjechał 

do Meksyku, a później do USA. Tam kupiła ją znana firma jubilerska 

Tiffany, by w 1897 sprzedać ją British Museum. 

 Prawdziwą sławę kryształowe czaszki zyskały jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku. 

W 1954 zamożny rybak i podróżnik Frederick A. Mitchell-Hedges opublikował autobiografię, 

w której napisał, że w 1924 odkrył w Lubaantun w Belize kryształową czaszkę naturalnej 

wielkości. Nazwał ją „czaszką przeznaczenia”. Kilka lat później zmarł, a rzeźba stała się 

własnością jego adoptowanej córki Anny, która opowiadała, m.in. że zrobili ją kosmici, 

a kapłani Majów sprowadzali za jej pomocą śmierć na wybrane osoby. Historię podchwycili 

autorzy pseudonaukowych książek i opowieści o niesamowitych właściwościach czaszki 

zaczęły się szybko mnożyć. W rzeczywistości czaszka, którą miał znaleźć Mitchell-Hedges, 

została przez niego kupiona w Londynie w 1943. Zdaniem specjalistów jest falsyfikatem 

wykonanym w oparciu o czaszkę z British Museum. Badania wykazały, że nie wykonano jej 

technikami kamieniarskimi stosowanymi przez Azteków czy Majów, ale nieznanymi im 

nowoczesnymi narzędziami. Po dokładnych analizach okazało się, że nie zrobiono jej 

w Meksyku, ale najpewniej w południowych Niemczech, 

a użyto do tego kryształu górskiego pochodzącego 

z Alp. Naukowcy ustalili też, że zrobiono ją w XIX w.  

 W połowie XIX w. fałszowanie zabytków stało się 

w Meksyku bardzo popularne. Miejscowi rzemieślnicy 

wyczuli koniunkturę, gdy w kraju zaczęło pojawiać się 

coraz więcej Europejczyków i Amerykanów szukających 

azteckich zabytków. Mimo że nie prowadzono jeszcze 

w Meksyku żadnych badań archeologicznych, kraj 

zapełnił się sklepikami z naczyniami, figurkami i innymi „zabytkami”. Interes kwitł, bo sztukę 

Azteków i Majów znano wówczas jeszcze bardzo słabo, więc rozpoznanie fałszerstwa było 

mało prawdopodobne. Sprawa stała się na tyle poważna, że w 1886 magazyn „Science” 

ostrzegał przed rosnącą liczbą meksykańskich podróbek w muzealnych kolekcjach. 

 Zapoczątkowana w Meksyku tradycja wyrobu fałszywych czaszek ma się dobrze i cały 

czas w różnych krajach pojawiają się nowe. Niektóre nie są nawet wykonane z górskiego 

kryształu, ale ze szkła bądź syntetycznych żywic. Mimo to wciąż nie brak ludzi przekonanych, że 

nabyli tajemnicze arcydzieło Azteków bądź Majów. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MitchellHedgesCrystalSkull.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/EBoban.jpg
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Raz, dwa, trzy, 
szukasz Ty! 

  

 Brytyjskie wojsko opublikowało fotografię, na której znajduje się dwunastu 

żołnierzy jednej z najbardziej elitarnych jednostek. Zdjęcie wykonano podczas szkolenia 

w dżungli w Brunei. Zadaniem widzów jest ich odnalezienie. Rzeczywiście - trzeba 

przyznać, że umiejętności kamuflażu mają ponadprzeciętne. 

Żeby dać Czytelnikom wyobrażenie czego należy szukać, „zdemaskowaliśmy” dwóch 

z nich – pozostało jeszcze dziesięciu. Zachęcamy do ćwiczenia spostrzegawczości. 

Powodzenia! 

 

 

Rozwiązanie na stronie 9. 
          

         Redakcja 
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 Ferie zimowe spędziłem 

w Białce Tatrzańskiej. Jest to 

miejscowość na Podhalu. 

Najwyższą górą tego ośrodka 

narciarskiego jest Kotelnica 

Białczańska. W jej otoczeniu 

znajduje się 14 km tras 

narciarskich o różnym stopniu trudności. Obsługuje je 9 kolejek linowych 

oraz kilka wyciągów orczykowych. To świetne miejsce do jazdy na nartach, 

snowboardzie oraz uprawiania biegów narciarskich. W Białce znajdują się 

również baseny termalne. Woda 

termalna parku wodnego wydobywana jest 

z głębokości 2500 metrów i ma temperaturę około 

80 stopni Celsjusza. W sezonie zimowym ilość  

turystów przekracza trzykrotnie liczbę mieszkańców.  

 

 
Bartek Cieszkowski, kl. VId 

Patrycja Stańczyk, kl. VId 
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 Nasz świat kryje wiele tajemnic. Niektóre rzeczy mogłyby się nam wydawać niezwykłe lub 
wręcz niemożliwe. Oto 10 zadziwiających faktów o naszej planecie i nie tylko. 
 

1. Kiedy Egipcjanie kończyli budować swoje piramidy, po Ziemi chodziły jeszcze 
mamuty.  Budowę piramidy Cheopsa zakończono ok. 
2560 r. p. n. e., a przodkowie naszych dzisiejszych 
słoni prawdopodobnie żyli jeszcze do 2000 r. p. n. e. 
 
2. Zorze polarne nie występują tylko na Ziemi. 
Są spotykane praktycznie na wszystkich planetach posiadających silne pole 
magnetyczne jak np.: Jowisz, 
Saturn, Uran i Neptun.  

 
3. W roku 2016 
najpopularniejszą frazą wyszukiwaną 
w Google było: Pokemon Go.  

 

 
 

4. Człowiek z rana jest wyższy 
niż wieczorem o około 2 – 3 centymetrów. W ciągu dnia pod wpływem prawa 
ciążenia ścieśniają się kręgi człowieka i skraca się kręgosłup, w związku 
z czym wieczorem człowiek zaniża swój wzrost o około 3 cm względem 
poranka. Podobnie, lecz odwrotnie jest z rozmiarem stopy – rano jest 
mniejszy, natomiast wieczorem, z racji obciążenia, stopa jest większa 
i bardziej spuchnięta. 
 
 
 
5. Wikingowie dopłynęli do Ameryki ok. 500 lat przed Krzysztofem 

Kolumbem. 
 
6. Nasza kość udowa jest pięciokrotnie 
bardziej wytrzymała na ściskanie niż stal.  
 
7. „Normalni” ludzie (trichromatycy) są w stanie 
rozróżnić około 1 mln różnych kolorów, ale garstka 
z nas (tetrachromatycy) potrafią zobaczyć ich 10 mln! 

 

8. W języku tajlandzkim targowisko nazywa się Talat Rom Hup. Ta 
nazwa idealnie do tego pasuje, gdyż dosłownie oznacza Targ zamykanych 
parasoli. Rzeczywiście, przez środek niezwykłego tajlandzkiego targu  
przechodzą tory kolejowe i sprzedawcy co chwilę muszę składać i rozkładać 
daszki swoich straganów. 
 
9. Istnieje pewien bardzo rzadki 
przypadek alergii na… wodę! Osoby uczulone 
na wodę, przy każdym kontakcie z nią czują 
się jakby ktoś wylał na nie szklankę kwasu 
albo nacierał skórę papierem ściernym. 
 
10. Węgorz elektryczny, inaczej strętwa, to tajemnicza ryba, która jest 
postrachem Amazonki. Potrafi porazić swoją ofiarę prądem o napięciu nawet 
600 woltów, czyli prawie dwu i półkrotnie większym niż mamy w gniazdkach.  

     
Małgosia Mendelewska, kl. VIc 
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Wiktoria Leśniewska i Kacper Banasiak, kl. VIa 

Jasio wybrał się z tatą na sanki.                              

– Tato, już nigdy z tobą nie pójdę na sanki.                                                               

– Nie marudź synu, tylko ciągnij!       

  
 

 

    ŻARTY           SUCHARY 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi sadysta do sklepu 
zoologicznego i pyta:                                          
- Czy macie papużki 
nierozłączki?                     
- Tak – odpowiada sprzedawca.                   
- No, to poproszę jedną. 

Mężczyzna znajduje lampę, pociera o 

nią, a z niej wychodzi dżin i mówi :             

- Masz trzy życzenia za to, że mnie 

uwolniłeś. Ale Twoja żona będzie 

dostawała dwukrotność twoich życzeń.                                                    

- Chciałbym dostać 2 miliony dolarów.                                                       

- Dobrze, dostaniesz swoje pieniądze, 

a Twoja żona dostanie ich 4 miliony.                                                     

- Dobrze, chciałbym wielką willę.              

- Twoje życzenie mym rozkazem, ale 

Twoja żona dostanie dwie wille.                  

- Teraz chciałbym, żeby ktoś na mnie 

napadł i zostawił pół żywego…                        

- Jak nazywa się płacz małego raczka?                                                         

- Wycieraczka. 

- Puk puk.                                                       

- Kto tam?                                                        

- Nie Ty. 

- Jak informatyk 

nazywa tradycyjne 

zamknięcie butelki?                                     

- CapsLock. 

 

Pani na lekcji języka polskiego pyta 

Jasia:                                                               

- Jasiu! Podaj dwa zaimki osobowe.                                          

- … Kto? Ja?                                                   

- Bardzo dobrze. Dostajesz 6. 

W wysokich górach drogą nad 
przepaścią jedzie autokar 
z turystami:                                                                       
- I co, boicie się? – pyta przewodnik 
wycieczki.      
- Tak! – krzyczą wycieczkowicze.                                                            
- To proszę robić to co kierowca!                                                                       
- A co robi kierowca?                                                                                   
- Zamyka oczy. 

- Co ksiądz mówi na ślubie 

informatyka?                        

 - Pobieranie zakończone. 

- Skąd wziął się zwyczaj puszczania pierwszej 

kobiety przez drzwi?         

- Kiedyś tak sprawdzano czy w jaskini jest 

niedźwiedź.      

 

- Jakie są objawy świńskiej grypy?                                                                                  

- Leżysz i kwiczysz. 

Ojciec do Jasia:                                                           

- Mamusia skarży się, że zachowujesz 

się, jakbyś w ogóle nie słyszał co do 

ciebie mówi.                                                 

- Ale tato…                                                                 

- Nie tłumacz się, tylko mów jak ci się 

udało to osiągnąć. 
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 „Płyń, chłopaku, płyń!”, czyli: Co nowego u Noego? 
 Lao Che Hydropiekłowstąpienie 
 

Odcinek pt. „Nie wszystkich było stać...”                

 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                     A kuku!  

    Żołnierze ukryli się tu… 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot-dog 



      

Angielski pół żartem, pół serio. 

 

The Finger Truther 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zwolennik palcowej teorii spiskowej  

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Plus palec, którym liczyłem, daje jedenaście. 

Wiedz i a ł em ! Niech szlag tych wydumanych „naukowców” z wieży z kości 

słoniowej, którzy wciąż wmawiają nam, że mamy tylko dziesięć palców.  

 

 Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
finger [‘fynge] – palec (u dłoni)     always [‘olłejs] – zawsze, wciąż, ciągle 
truther [‘trufe] – zwolennik teorii spiskowych   to tell [tel] – mówić, powiedzieć,    
(to) plus [plas] – (czas.)dodać, (rzecz.)plus     opowiedzieć 

to count [kaunt] – liczyć      to have got [hew got] – mieć, posiadać 

to make [meik] – czynić, powodować, robić, produkować only [‘onli] – tylko, jedynie 
to damn [dem] – przekląć, potępić   
fancy [‘fensi] – wymyślny, wydumany, wykombinowany         
ivory [‘ajwory] – kość słoniowa  
tower [‘taue] – wieża       

scientist [‘sajentyst] – naukowiec  




