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 września 

 na rozpoczęciu roku 

szkolnego 2015/2016 

gościliśmy Ministra 

Edukacji Narodowej, Panią 

Joannę Kluzik-Rostkowską. 

W uroczystości wzięli udział także 

Pani Joanna Fabisiak, posłanka 

na Sejm RP, oraz Pan Tomasz 

Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany. Podczas inauguracji 

roku szkolnego Pani Minister zwróciła się do uczniów 

i nauczycieli: „Dzieciaki, chcę żebyście w tej szkole dobrze 

się bawiły. Mam prośbę do nauczycieli, aby pełnymi garściami korzystali z wolności, którą 

mają”. Rodzicom przypomniała: „Do szkoły chodzą Wasze dzieci. Ważne, aby nauczyciele 

mieli Wasze wsparcie”. A wszystkim życzyła udanego roku szkolnego. 

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole będzie uczyło się 690 uczniów w trzydziestu 

oddziałach, w tym 162 w siedmiu klasach pierwszych (110 sześciolatków). 

Małgosia Mendelewska, kl. Vc 
zdjęcia Dominik Drewnik, kl. Vd 
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  Cóż takiego jest w tym miesiącu, że akurat wtedy działo się tak wiele dramatycznych 

wydarzeń? Czy okupanci, terroryści i sama Natura ulegli jakiejś tajnej zmowie? Czy fakt, że wrzesień 

to czas kiedy po dwóch miesiącach laby trzeba zasiąść w szkolnych ławkach nie wystarczyłby, żeby 

uznać go najgorszym miesiącem w roku?  

1.IX1939: Wojska niemieckie napadły o świcie bez wypowiedzenia wojny 

na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. 

1.IX.1923: Ponad 140 tys. osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi w Tokio 

i Jokohamie. 

1.IX.2004: Szkoła w Biesłanie (Północna Osetia) została 

zaatakowana przez napastników domagających się wycofania wojsk rosyjskich 

z Czeczenii, zginęły  334 osoby, a ok. 700 zostało rannych.  
2.IX.1792: Rewolucja francuska: w Paryżu rozpoczęły się masakry wrześniowe 

aresztowanych przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. 

2.IX.1944: 33 dzień powstania warszawskiego: likwidacja powstańczych szpitali na Starówce.  

Jej ofiarą padło blisko 1 tys. rannych jeńców oraz kilka tysięcy osób cywilnych (razem nawet 

do 7 tys. ludzi).  
3.IX.1666: Wybuchł wielki pożar Londynu, który zniszczył 

2/3 miasta, a uśmiercił tylko 6 osób. 

5.IX.1972: Masakra w Monachium: podczas XX Letnich Igrzysk 

Olimpijskich w Monachium palestyńska organizacja terrorystyczna 

wzięła w wiosce olimpijskiej izraelskich sportowców jako 

zakładników. W efekcie zginęło 11 osób. 

6.IX.1776: Ponad 6 tys. osób zginęło po przejściu huraganu nad Gwadelupą. 

7.IX.1968: Ryszard Siwiec dokonał samospalenia podczas uroczystości 

dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, protestując w ten 

sposób przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. 

8.IX.1900: Około 8 tys. osób zginęło w Galveston w Teksasie (USA) wskutek przejścia huraganu. 

11.IX.2001: Blisko 3 tys. osób zginęło w serii największych w historii 

ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz 

Pentagon i Kapitol (udaremniony) w Waszyngtonie, dokonanych przez 

członków Al-Ka’idy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich. 

 

 

17.IX.1939: Rozpoczęła się inwazja ZSRR na Polskę, tym samym dokonał się 

„czwarty rozbiór Polski”. 

 

18.IX.1906: Tajfun z tsunami zabił ok. 10 000 osób w Hongkongu. 

 

25.IX.1939: W wyniku nalotu dywanowego na Warszawę 

zginęło około 10 tys. osób, a 35 tys. zostało rannych. 

 

 
 

28.IX.1994: Na Bałtyku zatonął prom Estonia, śmierć poniosły 852 osoby.

       

     REDAKCJA 
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  Wielu z Was w wakacje wyjeżdża 

do swoich dziadków lub cioć i wujków. Inni 

świetnie bawią się w domu, a niektórzy latają 

samolotami za granicę. Ja lubię spędzać wakacje 

nad Morzem Bałtyckim, w Gdańsku. Latem plaża 

jest pełna ludzi (ciężko jest na niej rozłożyć 

parawan), morze jest zaś przyjemnie chłodne. 

Oprócz tych najbardziej 

popularnych miejsc można miło 

spędzić czas w dużym wesołym 
miasteczku. Jest w nim mnóstwo 
atrakcji np.: rollercoaster, 
trampoliny, karuzele dla młodszych 

(dla starszych też oczywiście są, 
lecz o wiele „straszniejsze”), park 

linowy, kłady itp. Warto wspomnieć o Półwyspie Helskim, na którym znajduje się 
fokarium. Miejsce to pomaga w odtworzeniu populacji i ochronie fok szarych. 

Karmienie zwierząt odbywa się o godzinie 11 

i 14. Warto również ,,zajrzeć” do Gdyni, 

między innymi do oceanarium. Jest tam 

mnóstwo pięknych gatunków ryb, między 

innymi: zebrasoma żółta, jednoróg, jesiotr 
syberyjski, apogon, rurecznica czy skrzydlica. 

Zachęcam do wyjazdu nad Morze Bałtyckie! 

Można tam nie tylko przeżyć ciekawe przygody, ale także wypocząć i poprawić 
samopoczucie. 

Ola Maszczyk, kl. Vc 
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PÓŁWYSEP 

HELSKI 
 Półwysep Helski, nazywany jest 

też Mierzeją Helską, jest to wąski 

pasek piaszczystego lądu, otoczony 

od północy Bałtykiem, a od południa 

Zatoką Pucką. Długość jego wynosi 34 km. A szerokość maksymalna, w okolicy Helu, 

wynosi tylko  ok. 3 km. Utworzony został dzięki prądom morskim, które niosły piasek 

wypłukiwany z dna morskiego. Powstawał 

stopniowo, małe wysepki połączyły się 

i utworzyły wąski pasek piasku. Ze względu 

na swój wyjątkowy charakter, od 1978 roku 

cały Półwysep należy do Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego. Od północy brzeg półwyspu 

jest wyrównany, znajdują się tam wydmy oraz 

piękne, szerokie plaże. Połowa powierzchni 

półwyspu jest zalesiona, zamieszkuje tu wiele 

gatunków ptaków i innych zwierząt. Panuje tu uzdrowiskowy klimat. Miejscowości 

Półwyspu to nieduże miasteczka i kaszubskie wioski: Władysławowo, Chałupy, Kużnica, 

Jastarnia, Jurata, Hel. Turyści przebywający 

tutaj mogą nie tylko skorzystać z pięknych, 

niezatłoczonych plaż nad otwartym morzem, ale 

także skorzystać z wielu innych atrakcji. Jest to 

wymarzone miejsce do uprawiania windsurfingu, 

żeglarstwa oraz innych sportów wodnych. Warto 

również obejrzeć zabytkowe chaty rybackie 

w Jastarni i na Helu oraz wybrać się na rejs 

statkiem po Zatoce Puckiej. Koniecznie trzeba 

zobaczyć Fokarium w Helu, gdzie znajduje się 

ośrodek, w którym naukowcy ratują ginący gatunek foki szarej. Możemy tam również 

zobaczyć pokaz karmienia fok oraz obejrzeć wystawę „Ssaki naszego morza”. 

 Półwysep Helski to ciekawe i ładne miejsce na spędzenie wakacji. Polecam Wam 

serdecznie.  

 

   Patrycja Stańczyk, kl. Vd 

Półwysep Helski z lotu ptaka 

Plaża w Jastarni 

Molo w Juracie 

Fokarium na Helu 
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Energylandia 
to największy w Polsce Park 
Rozrywki. Powstał w 2014 roku 
w Zatorze, między Katowicami 
a Krakowem. Jest tam wiele 

atrakcji dla wszystkich żądnych 

wrażeń, zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych. 
Park podzielony został na trzy strefy. 
W Strefie Dziecięcej, przeznaczonej dla najmłodszych, 
znajdziemy między innymi RollerCoastera „Energuś”, Jeep Safari, 
Zjeżdżalnię „Arctic Fun” i dużo, dużo więcej.  

 

 
Strefa Familijna 
przeznaczona jest dla 
całych rodzin. W tej strefie 

możemy zabawić się między innymi na RollerCoasterze 

„Dragon”, Frutti Loop Coasterze czy na Spływie „Kopalnia Złota”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla miłośników adrenaliny przeznaczona 

jest Strefa Ekstremalna, w której mogą 
poszaleć na RollerCoasterze „Viking”, 
Space Gunie, Apocalipto, Tsunami 

Dropperze i na wielu innych urządzeniach.   
Park zaprasza od kwietnia do połowy 
listopada.  Wybierzcie się. Naprawdę warto! 
 
 Weronika Łubkowska, kl. VIa 
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A przed wakacjami … ZOMBIE WALK 
 Już po raz dziewiąty stołeczne ulice opanowały 
żywe trupy. 27 czerwca kolejny Zombie Walk przeszedł 
spod Pałacu Kultury i Nauki na Plac Zamkowy. 

Za pomocą kostiumów, masek, 
rekwizytów, makijażu, czasem bardzo 
zaawansowanego i pomysłowego,  
sztucznej krwi i szkieł kontaktowych 
uczestnicy marszu zamieniają się 

na chwilę w nieumarłych. Wielu z nich przez całą trasę pojękiwało 
i warczało, powłócząc nogami i atakując „żywych”. W wydarzeniu wzięły 
udział setki osób, które skrzyknęły się na 
Facebooku, wciągając do zabawy rzesze 

przypadkowych przechodniów i turystów. Wśród nich było wielu 
obcokrajowców, w większości zachwyconych inicjatywą i możliwością 
zrobienia sobie zdjęcia z zombie. W kilku miejscach na zombie czekali 

obrońcy miasta (fani militariów i członkowie grup 
rekonstrukcyjnych), 
którzy próbowali 
powstrzymać hordy 
żywych trupów. 
Ostatecznie wszyscy, 
jak co roku, polegli 
pod Kolumną 

Zygmunta, zasilając szeregi nieumarłych. Kolejna 
edycja już za rok, tradycyjnie w ostatnią sobotę czerwca.  
Może tym razem obrońcy będą mieli więcej szczęścia.  

 
Redakcja 
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Geniusz książki Antoine'a de Saint-

Exupéry'ego tkwi między innymi w tym, 

że zapewnia ona każdemu czytelnikowi 

sposobność do wykorzystania mocy 

wyobraźni i stworzenia w swojej głowie 

własnej wersji opowiadanych wydarzeń.  

  

  AAkkccjjaa  ffiillmmuu  „„MMaałłyy  KKssiiąążżęę””  zzaacczzyynnaa  ssiięę  

wwssppóółłcczzeeśśnniiee,,  aa  ggłłóówwnnąą  bboohhaatteerrkkąą  jjeesstt  mmaałłaa  

ddzziieewwcczzyynnkkaa,,  kkttóórraa  jjeesstt  zzmmuusszzaannaa  pprrzzeezz  

mmaattkkęę--pprraaccoohhoolliicczzkkęę  ddoo  mmeecchhaanniicczznneejj  nnaauukkii  

ii  ppoośśwwiięęccaanniiaa  kkaażżddeejj  wwoollnneejj  cchhwwiillii  nnaa  jjaakk  

nnaajjsszzyybbsszzee  ssttaawwaanniiee  ssiięę  ddoorroossłłyymm..  ZZbbiieegg  

ookkoolliicczznnoośśccii  ppoozzwwaallaa  ddzziieewwcczzyynnccee  ppoozznnaaćć  

zzwwaarriioowwaanneeggoo  ddzziiaaddkkaa,,  kkttóórryy  zzaacchhoowwuujjee  ssiięę  

jjaakk  rraaddoossnnyy  nnaassttoollaatteekk  ii  mmaa  jjeejj  ppeewwnnąą  wwiieeddzzęę  

ddoo  pprrzzeekkaazzaanniiaa..  WWiieeddzzęę,,  kkttóórraa  jjaakk  łłaattwwoo  ssiięę  

ddoommyyśślliićć,,  pprrzzyybbiieerraa  ffoorrmmęę  aalleeggoorryycczznneejj  

hhiissttoorriiii  oo  ssppoottkkaanniiuu  mmłłooddeeggoo  ppiilloottaa  

ii  zzaagguubbiioonneeggoo  ddzziieecciiaakkaa  zz  mmaalluuttkkiieejj  ppllaanneettyy  

zz  ppiięękknnąą  rróóżżąą..  

 

 

Zachwycający, wspaniały film 

dla całej rodziny! 
 

Serdecznie zachęcam was do obejrzenia. 

Małgosia Mendelewska, kl. Vc 
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W tym zdjęciu znajduje się wiele obrazów – jest śliczna scenka jak ze staromodnej 

komedii, jest klimat Paryża, jest również zapis niebezpiecznej pracy... 

Jest rok 1953, Paryż. Robotnik o 

nazwisku Zazou maluje Wieżę Eiffela 

– w końcu ten zabytek to nic innego, 

jak ogromna masa stojącej na wolnym 

powietrzu stali, podlegającej korozji 

i zniszczeniom z powodu wycieczek 

turystów, warunków atmosferycznych, 

zanieczyszczenia powietrza. Ktoś musi 

co jakiś czas ją odmalować, pokryć 

zabezpieczającymi substancjami. Gdy 

się patrzy na tę 320-metrową 

konstrukcję, trudno sobie to 

wyobrazić. Tymczasem francuskiemu 

fotografowi, Marcowi Riboud udało się 

nie tylko sfotografować robotnika 

podczas takiej pracy, ale też zrobić 

to w tak piękny sposób, że zdjęcie 

przeszło do historii. 

Co ciekawe, Marc Riboud na co dzień 

zajmował się zaangażowaną społecznie 

i politycznie fotografią, robiąc 

zdjęcia na wojnach i podczas różnych 

konfliktów (dokumentował wydarzenia 

w Chinach, Wietnamie, Japonii, w kilku 

krajach afrykańskich).  

Być może sam Riboud nie byłby zadowolony, że dziś wszędzie publikuje się przede 

wszystkim zdjęcie malarza z  Wieży Eiffela – bo przecież zrobił 

w życiu wiele ważniejszych zdjęć. Mimo to fotografia z Paryża jest nie tylko piękna, 

ale i pogodna – a takie przecież zdjęcia lubimy najbardziej. 

           Redakcja 



 

9 
fruczak gołąbek 

modliszka zwyczajna       

 Tego, co zdarzyło się w te wakacje długo nie zapomnę. Pewnego dnia miło 

spędzałam czas u babci na obserwacji owadów z moją koleżanką Eweliną. Widziałyśmy ćmy 

takie jak: walginę rdestniak, plamca czeremszaka, trociniarkę czerwicę, piętnówkę 

wiciokrzewkę, błyszczkę spiżówkę oraz kilka innych gatunków nie posiadających 

polskich nazw (tylko łacińskie). 

Najbardziej marzyłam jednak o zobaczeniu modliszki zwyczajnej i fruczaka 

gołąbka.  W  pewnym momencie, gdy zamykałam bramę, zobaczyłam coś zielonego 

na płocie. Myślałam, że to liść, ale po dokładnym przyjrzeniu okazało się, że to 

modliszka! Bardzo się ucieszyłam, obejrzałam ją i zrobiłam zdjęcia. Była cała 

zielona, na końcach odnóży miała bardzo silne „haczyki”. Dowiedziałam się, że 

w Polsce występuje tylko w części południowej, na ciepłych i suchych stanowiskach. 

Jej środowiskiem życia są śródleśne łąki, polany i brzegi lasów. Poluje na inne owady 

lub pająki, siedząc nieruchomo na niskich roślinach i czekając, aż ofiara przybliży 

się na tyle, żeby można było chwycić ją parą przednich odnóży.  

 Fruczaka miałam okazję zobaczyć gdy pił nektar z różowej surfinii mojej babci. 

Żywi się także nektarem wiciokrzewu, jaśminu i werbeny. Jest to motyl z rodziny 

zawisakowatych (bardzo podobny do kolibra). Rozpiętość skrzydeł osiąga ok. 5-7 cm. 

Dalej nie mogę uwierzyć, że zobaczyłam te dwa rzadkie gatunki owadów.  

 

   Ola Maszczyk, kl. Vc 

  

błyszczka spiżówka piętnówka wiciokrzewka trociniarka czerwica 
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Latarnie morskie to znaki nawigacyjne  

w postaci wysokiej wieży wybudowanej 

w pobliżu morskiego brzegu. Wysyłają  

sygnały świetlne i służą do oznaczania 

wejścia do portów morskich oraz 

ostrzegania przed innymi 

niebezpieczeństwami. Od zarania 

dziejów, wraz z początkiem żeglarstwa 

ułatwiały ludziom powrót do domu 

z niebezpiecznych morskich wojaży. W Polsce 

jest 17 latarni morskich, które posyłają  

światło w morze od zmroku do świtu. 

Te najbardziej znane znajdują się 

w Świnoujściu, Kołobrzegu, Ustce, Rozewiu, 

na Helu, oraz 

w Sopocie, Gdańsku 

i w Krynicy Morskiej. 

 Latarnie są  

interesującymi 

budowlami, niektóre 

z nich są udostępniane 

dla turystów, by mogli 

zapoznać się z ich 

budową, historią i wnętrzem. Warto je odwiedzić będąc 

nad morzem, bo każda z nich skrywa inną tajemnicę 

i historię.  

Dzisiaj, w dobie rozwoju techniki, gdzie 

satelity i komputery wyznaczają położenie 

statków, może się wydawać, że latarnie są już 

niepotrzebne. Ale gdy elektronika zawiedzie 

lub gdy przy sztormie fale zaleją statek, 

takie małe, migające światełko może być 

jedyną nadzieją na powrót do domu. 

 Patrycja Stańczyk, kl. Vd  
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Cz. 1. 

FRETKA 
 

Drodzy czytelnicy, 

W kolejnych gazetkach będę opisywać jedno zwierzę. W tym numerze opiszę fretkę, do czego 

zainspirowała mnie niedawna wizyta w sklepie zoologicznym. 

Fretka to niewielki drapieżnik z rodziny łasicowatych. Od lat 80. XX wieku rośnie 

popularność fretki jako zwierzęcia domowego. Przeciętnie fretki żyją 4-6 lat.  

Masa ciała: u samic to 0,3 - 1,1 kg , u samców 0,9 - 2,7 kg. Długość ciała (bez ogona): u samic 

33 - 35,5 cm, u samców 38 - 40,6 cm. Długość ogona 7,6 - 10 cm. 

Fretki są zwierzętami zmierzchowymi, oznacza to, że śpią 14 - 18 godzin dziennie i są 

najbardziej aktywne w godzinach świtu i zmierzchu 

Fretki należy karmić surowym mięsem (kurczak i indyk ze skórą, wołowina, królik) 

 z dodatkiem odrobiny oliwy lub oleju rzepakowego, a dodatkowo w miseczce fretka powinna 

mieć suchą karmę, ale taką, w której mięso wymienia się jako pierwszy składnik. Absolutnie 

nie można podawać ŻADNEGO ludzkiego pożywienia, ani napojów (w tym herbaty), 

ponieważ prowadzi to do bardzo poważnych chorób. Nie wskazane jest karmienie 

Whiskasem, Kitekatem i podobnymi karmami, gdyż są to produkty niskiej wartości, 

na dodatek nie przeznaczone dla fretek. Co do wieprzowiny, NIGDY jej nie podajemy 

ze względu na możliwość zachorowania na śmiertelną chorobę Aujeszkyego. 

W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że „widzimy” się za miesiąc. 

 

 Dominika Olszewska, kl. Vc                                        
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1. Czarno-żółta, żółto-czarna. 

2. Wodne w ogrodzie. 

3. Właśnie się kończy. 

4. Rymuje się z wakacje.  

5. Dziennik … . 

6. Dzięki niej ratujemy naszą planetę.  

7. Kropka, przecinek, wykrzyknik itd. 

8. Drzewo liściaste. 

9. Przyrząd geometryczny. 

10. Jedno lub dwuosobowy rodzaj łódki.  

11. Chlebki Elfów wymyślone przez  

J.R.R. Tolkiena. 

12. Kamizelka ratunkowa. 

13. Jedna z miejscowości Półwyspu Helskiego. 

14. Plama w zeszycie. 

REDAKCJA 
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    Rozwiązanie krzyżówki: POLA ELIZEJSKIE 

     

Co???!!! Pierwszego września znowu do szkoły???!!! 




