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1 listopada chrześcijanie na całym świecie obchodzą 

Święto Zmarłych. Czy wiemy jednak, kto ustanowił to 

święto i po co? Jaki jest jego sens? Mamy nadzieję, że 

nasz artykuł pomoże Wam znaleźć odpowiedzi na te 

pytania. 

Dzień 1 listopada skłania do refleksji i zadumy. 

Katolicy wierzą, że tego dnia dusze zmarłych, które 

trafiły do czyśćca, mają szansę na odkupienie 

grzechów, a co za tym idzie -  trafienie do nieba. Może 

się to zdarzyć dzięki pomocy – modlitwom żywych. 

Dlatego też w tym dniu odwiedzamy groby bliskich i modlimy się za ich zbawienie. 

Ponadto na cmentarzach zapalamy znicze. Są one symbolem naszej pamięci  

o osobach, które odeszły już z tego świata.  

Pierwotnie Święto Zmarłych obchodzono 13 maja.  

W tym dniu oddawano cześć męczennikom, którzy oddali swe 

życie za Chrystusa, a o których zapomniano – ich imiona nie 

utrwaliły się w historii. W 731 r. papież Grzegorz III 

przeniósł tę uroczystość z 13 maja na 1 listopada. 

Prawdopodobnie przyczyną zmiany były problemy  

z wyżywieniem pielgrzymów przybywających na wiosnę  

do Rzymu. Z kolei papież Grzegorz IV wydał rozporządzenie, 

by 1 listopada był dniem pamięci nie tylko o męczennikach,  

ale o wszystkich świętych. Dzisiaj 1 listopada nazywamy 

potocznie Świętem Zmarłych, warto jednak pamiętać, że 

właściwa nazwa tego święta brzmi: Dzień Wszystkich 

Świętych. Oznacza to, że 1 listopada powinniśmy pomyśleć  

o tych wszystkich, którzy swe życie poświęcili Bogu.  

Tak naprawdę dopiero dzień 2 listopada, tzw. Dzień 

Zaduszny, zwany potocznie Zaduszkami, poświęcony jest 

wszystkim zmarłym, nie tylko świętym. Jeżeli zastanowicie się 

przez chwilę nad „budową” słowa „Zaduszki”, z pewnością 

zauważycie, że kryją się w nim wyrazy: „za” i „duszki”.  

„Za” to przyimek, natomiast rzeczownik „duszki” stanowi 

zdrobnienie od „duchy” czy „dusze”. Idąc dalej tym tropem, 

zaczynamy rozumieć, że Zaduszki to dzień modlitwy za dusze. 

Trzeba Wam wiedzieć, że współczesne Zaduszki 

stanowią odpowiednik pogańskiego święta, zwanego Dziadami. 



Była to tradycja Słowian i Bałtów. Podczas Dziadów próbowano nawiązać kontakt 

z duszami zmarłych. Z jednej strony chodziło o pozyskanie ich przychylności,  

z drugiej – o udzielenie im pomocy w zaświatach. Wierzono, że raz w roku duchy 

zmarłych odwiedzają świat żywych. By wskazać im drogę, na rozstajach dróg 

rozpalano ogniska. Jednocześnie ogień uniemożliwiał upiorom pojawienie się  

w świecie żywych. Współczesne znicze, zapalane grobach naszych zmarłych, są 

echem tych dawnych zwyczajów. 

 Podsumowując, 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych.  

A święty to człowiek, który w wybitny sposób wcielał w życie  chrześcijańskie 

wartości. Dla innych stanowi wzór do naśladowania i jest otaczany kultem. Z kolei 

2 listopada to dzień wspominania wszystkich zmarłych. Warto sobie uświadomić, 

że dla człowieka możliwy jest jeden tylko rodzaj nieśmiertelności – ludzka 

pamięć. Żyjmy więc tak, by dobrze nas pamiętano i wspominano z szacunkiem. 

 Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki uznajemy raczej  

za smutne święta. Jednak jego istotą jest refleksja nad sensem życia, 

przemijania i śmierci; nad sobą samym i naszymi relacjami z bliskimi. Warto  

w tym dniu przypomnieć sobie słowa księdza – poety Jana Twardowskiego: 

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 
 

 
Już prawie koniec października, 

pożegnaliśmy piękne lato, 
jesień się mieni kolorami, 

rwie się na strzępy babie lato. 
 

Na polach jeży się ściernisko, 
zgubiły liście dęby, klony, 
wiatr popisuje się swą siłą, 
smutne są sady i zagony. 

 
Już prawie pierwszy listopada, 
jakie to święto – dobrze wiemy, 

czas kupić znicze i lampiony, 
czas kupić złote chryzantemy. 

 
To Wszystkich Świętych i Zaduszki, 

znicze na grobach zapalamy, 
z wielka powagą i w skupieniu 

w dniu tym swych zmarłych wspominamy. 
 

Opracowali: Piotr Kamiński,  Aleksandra Żelska, Natalia Górnicka i Julia Świechowska 
 



 
 

 W Słupsku 11 listopada 2011 roku odbyły się uroczystości 

związane z wojewódzkimi obchodami 93 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Oprócz licznie zgromadzonych 

słupszczan uczestniczyli w nich przedstawiciele władz 

wojewódzkich oraz samorządowych z terenów województwa 

pomorskiego, a także parlamentarzyści, przedstawiciele 

środowisk kombatanckich i Korpusu Dyplomatycznego. 

  Program oficjalnych uroczystości przedstawiał się następująco: o godzinie 

10.00 odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny w  Kościele Mariackim  

w Słupsku, której przewodniczył Jego Ekscelencja biskup ordynariusz diecezji 

koszalińsko- kołobrzeskiej. Następnie słupszczanie mogli podziwiać paradny 

przemarsz poddziałów służb mundurowych tj. policji, wojska, straży pożarnej 

oraz konnej drużyny harcerskiej, jak również orkiestry wojskowej Reduta  

w strojach historycznych. Przemarsz odbył się ulicami Słupska – Łukasiewicza, 

Jagiełły, Łajming i Deotymy aż na plac Zwycięstwa.  

 O godz. 11.30 rozpoczęły się  uroczystości przed słupskim ratuszem. 

Przemówienie okolicznościowe wygłosili wicewojewoda pomorski Michał 

Owczarczak i prezydent miasta Słupska Maciej Kobyliński. Podczas  apelu 

poległych  oddano salwy honorowe, następnie rozbrzmiała  pieśń Wojska Polskiego 

w wykonaniu orkiestry  WSKO Reduta. Złożono także wiązanki kwiatów  

pod pomnikiem Żołnierza Polskiego oraz odbyły się pokazy sprawnościowe, 

zorganizowane przez 7. Brygadę Obrony Wybrzeża, słuchaczy Szkoły Policji  

i Straż Pożarną ze Słupska. Na przybyłych na uroczystość czekała też pyszna  

wojskowa grochówka. Ponadto organizatorzy rozdali 2 000 chorągiewek  

z barwami narodowymi. 

 Oprócz oficjalnych uroczystości dla mieszkańców grodu nad Słupią 

przygotowano imprezy towarzyszące: XI Kongres Brydża Sportowego, Masowy 

Bieg Niepodległościowy oraz bieg Pomorska Mila czy mecz futbolu 

amerykańskiego, w którym uczestniczyły  ośmioosobowe drużyny z Zespołu Szkół 

Informatycznych oraz  Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.  

W godzinach popołudniowych miał miejsce Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu 

uczniów szkół muzycznych ze Słupska, Bytowa i Lęborka, zorganizowany w sali 

filharmonii Sinfonia Baltica przy ulicy Jana Pawła II.  

 Dzień Niepodległości miał więc bardzo uroczystą oprawę. Z dumą chcemy 

podkreślić, że władze naszego miasta zadbały o godne uczczenie narodowego 

święta i patriotyczne nastroje słupszczan.    
Opracował Oskar Misiak  

na podstawie : infoslupsk.pl 

 



 
 

W tym roku 

obchodziliśmy 93 rocznicę 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Na tę 

okoliczność chcielibyśmy 

przybliżyć Wam postać 

Józefa Piłsudskiego, 

charyzmatycznego 

dowódcy i naczelnika państwa  

w wolnej już Polsce. 

 Józef Klemens Piłsudski, 

nazywany też Dziadkiem, urodził się  

na Litwie, w Zułowie w 1867 roku. 

Dorastał w patriotycznej rodzinie. 

Jego ojciec był uczestnikiem 

powstania styczniowego.  Maria – 

matka naszego bohatera,  pochodziła 

ze znanego i szanowanego rodu herbu 

Mogiła. 

 Po ukończeniu szkół 

gimnazjalnych Piłsudski rozpoczął 

studia medyczne w Charkowie. 

Jednak w 1887 roku nasz bohater 

został wmieszany w spisek 

wymierzony w cara Rosji 

Aleksandra III. Zesłano go 

na Syberię, gdzie spędził 

5 lat. Po powrocie 

zaangażował się  

w działalność ruchu 

socjalistycznego  

i wkrótce został 

czołowym przywódcą 

PPS, czyli Polskiej Partii 

Socjalistycznej.  

W programie partii znalazły 

się m.in. hasła niepodległościowe.  

W tym czasie był też redaktorem 

tajnego pisma „Robotnik”.  

W 1900 roku Piłsudski znowu zostaje 

aresztowany. Z więzienia udaje mu 

się uciec w 1901r.  

 W 1905 roku Piłsudski zaczął 

organizować bojówki PPS. Stanął  

na czele Organizacji Bojowej partii. 

Wkrótce liczba jej członków wyniosła 

blisko 2 tysiące. Organizowali oni 

zamachy na carskich dygnitarzy  

i napadali na pociągi przewożące 

pieniądze, mające zasilić carski 

skarbiec. 

 W 1912 r. Piłsudski został 

głównym komendantem powołanych 

przez niego organizacji: Strzelców, 

Związku Strzeleckiego i Drużyny 

Strzeleckiej. Związki te uznaje się 

za zalążek polskiej armii.  

Dzięki Piłsudskiemu powstają również 

Legiony Polskie, które u boku Austrii 

i Niemiec walczą przeciwko Rosji, 

mając na nadzieję nie tylko  

na pokonanie najbardziej 

znienawidzonego przez 

Polaków zaborcy, ale 

również na utworzenie 

niezawisłego rządu 

polskiego. Niestety, 

nadzieje okazują się 

złudne  

a Piłsudski ponownie 

zostaje aresztowany. 

Do 10 listopada 1918 

roku Niemcy więżą go  

w magdeburskiej twierdzy. 

Jak wiemy, następnego dnia nasza 

ojczyzna, po 123 latach niewoli, 



odzyskała niepodległość i wróciła  

na mapy świata. 

 Po odzyskaniu wolności 

Piłsudski przybył do Warszawy  

i został naczelnikiem odrodzonej 

Polski. W 1922 roku odsunął się  

od władzy, jednak po 4 latach, 

zaniepokojony sytuacją ekonomiczną  

i polityczną kraju, stanął na czele 

wojska i ponownie przejął władzę  

w  państwie. Dwukrotnie nasz 

bohater – nasz Dziadek pełnił funkcję 

premiera.  

 Józef Piłsudski zmarł w 1935 

roku na chorobę nowotworową,  

lecz pamięć o nim  przetrwa  

na zawsze w sercach Polaków. 

Ciało Piłsudskiego pochowano 

na Wawelu, zaś jego serce, zgodnie  

z ostatnią wolą Dziadka, spoczęło  

w grobie jego matki na wileńskim 

cmentarzu – na Rossie. 
 

Opracowali Wojtek Zacharski z klasy 6c i Oskar Misiak z klasy…. 

Źródło informacji: „zapytaj.com”, „wikipedia”, „jozefpilsudski1c.za.pl” 

 

 

Irena Bołądź 

Wspomnienie Marszałka z tomu Proszę Słowa 
 
Wodzu nasz kochany, Polskę 
kochałeś, 
Żebyś ją oswobodzić na nic nie 
patrzałeś.  
Byłeś energiczny i Ducha wielkiego, 
Wyszedłeś do boju, nic nie miałeś 
swego. 
 
W butach byli dziury, na portkach 
łaty, 
A szedłeś do boju na straszne 
armaty . 
Nie patrzyłeś nigdy na żadne niedoli, 
Aby nie zabrakło w Polsce chleba i 
soli. 
 
I do tego celu mądrze postąpiłeś, 
Ruski pociąg ze złotem zabrać 
potrafiłeś. 
Tego bogactwa sobie nie użyłeś, 
Co dla biednych ludzi wszystko 
rozdzieliłeś. 
(…) 

Polski naród Cię zawsze pamięta, 
Byłeś dobrym Wodzem narodu 
Polskiego, 
Wszystkie swe trudności oddałeś dla 
niego. 
Twe serce na Rossie Wodzu nasz 
kochany, 
Od naszych Rodaków jest 
niezapomniane. 
 
Kwiaty Ci 
składają, znicze 
zapalają. 
Modlitwy do 
Boga za Cię 
zalecają. 
Bo myśmy 
Polacy o Cię 
pamiętamy, 
Spoczywaj 
spokojnie Wodzu 
nasz kochany. 



Zaprezentowany powyżej wiersz nie zostałby, prawdopodobnie, doceniony 

przez znawców i krytyków sztuki poetyckiej. Nie brakuje w nim potknięć 

językowych, a w oryginalnym wydaniu – także ortograficznych. Zastosowane  

w nim rymy niektórzy uznać by mogli za „częstochowskie”, czyli banalne  

i oklepane. Rytm też wiele pozostawia do życzenia. Jednak utwór ten zrobił na 

mnie ogromne wrażenie, być może dlatego, że usłyszałam go w szczególnych 

okolicznościach – na wileńskim cmentarzu, na Rossie, przy grobie, w którym 

spoczywa serce Piłsudskiego. Ze łzami w oczach recytowała go staruszka, 

siwowłosa babuleńka w zarzuconej na ramiona wełnianej chuście. Jak się potem 

okazało, była to autorka tekstu. 

Miałam okazję porozmawiać przez chwilę z twórczynią wiersza. Pani Irena 

Bołądź całym sercem kochała Marszałka Piłsudskiego. Była Polką, mieszkającą  

na Litwie. Niemal każdego dnia odwiedzała wileńską Rossę,  

by złożyć hołd Piłsudskiemu i jego matce. Zresztą nie tylko o Piłsudskim chciała 

pamiętać. Swoje wiersze poświęcała również polskim oficerom zamordowanym 

przez Rosjan w katyńskich lasach. 

Nie wiem, czy pani Irena jeszcze żyje. Los zetknął mnie z nią kilka lat 

temu. Już wtedy pani Irena była sędziwą kobietą – miała ponad 80 lat.  

Ukończyła tylko cztery klasy szkoły podstawowej, ale o historii Polski wiedziała 

więcej niż niejeden z nas. Wierzcie lub nie, ale pani Irena mogłaby zawstydzić 

niejednego wzorowego ucznia, jak i dorosłego. Miłość pani Ireny  

do Polski była autentyczna, wzruszająca i dlatego jej wiersze, choć dalekie  

od ideału, wywierały na słuchaczach ogromne wrażenie. 
Komentarzem opatrzyła Elżbieta Pajewska 

 

 
 Józef Piłsudski znał cztery języki. Poza ojczystą – polską mową biegle 

posługiwał się językiem rosyjskim, niemieckim i francuskim. 

 Nasz Marszałek od dzieciństwa kochał konie i jazdę konną. Jego ukochana 

klacz nosiła imię Kasztanka. 

 Piłsudski miał nie lada poczucie humoru. Potrafił śmiać z siebie samego  

i uwielbiał karykatury na swój temat. To cecha wielkich ludzi. 

 Do ulubionych napojów Dziadka należała herbata. Nie przepadał natomiast 

za kawą. 

 W 1901 r. Piłsudski uciekł z carskiego więzienia dzięki symulowaniu choroby 

psychicznej.  

 Piłsudski pracował do późnych godzin nocnych. Kładł się spać długo po 

północy, nierzadko nad ranem. 



 
Dnia 16 listopada klasy4-6 pod opieką wychowawców wybrały się do 

filharmonii na koncert „Lista przebojów muzyki klasycznej”. Wystąpiła 

dla nas orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica  

pod batutą pana Bohdana Jarmołowicza. 

Podczas naszej wizyty w filharmonii usłyszeliśmy najbardziej 

znane i popularne utwory najwybitniejszych kompozytorów, którzy tworzyli  

w epoce baroku, oświecenia, romantyzmu czy na początku XX wieku. Krótko 

mówiąc, uczniowie naszej szkoły zapoznali się z twórczością klasyków. Mieliśmy 

okazję usłyszeć: „Cztery pory roku. Jesień” Vivaldiego, „Arię na strunie G” Bacha, 

„V symfonię c-moll” Beethovena, „Peer Gynt” Griega, „Bolero” Ravela, „Porgy and 

Bees” Gershwina czy „Taniec z szablami” Chaczaturiana. O wymienionych powyżej 

utworach oraz ich autorach opowiadał pan Wiesław Suchowiejko. Na koniec 

naszego spotkania z muzyką klasyczną prelegent – pan Suchowiejko 

przeprowadził konkurs. Trzeba przyznać, że uczniowie naszej szkoły naprawdę 

nieźle poradzili sobie z rozpoznaniem konkursowych utworów i niemal bezbłędnie 

wskazali ich twórców. W nagrodę otrzymali czekolady z orzechami.  

Być może nie wszyscy byli zachwyceni wizytą w filharmonii, gdyż nie każdy 

z nas jest fanem muzyki klasycznej. Trzeba jednak przyznać, że „spotkanie”  

z klasykami było pouczające i poszerzyło naszą wiedzę w zakresie historii muzyki. 

W końcu pamiętajmy, że muzyka łagodzi obyczaje a  oprócz muzyki pop istnieją 

też inne gatunki i warto posłuchać innych wykonawców niż Biber czy Rihanaa. 
Opracowała Gabrysia Małek z klasy 6c 

Szanujące się media dbają o to, by zachować obiektywizm. Nie zamierzamy 

więc „ściemniać”, że wypad do filharmonii dla wszystkich był pasjonujący. Poniżej 

prezentujemy wypowiedzi szóstoklasistek  na temat wizyty w słupskiej 

filharmonii: 

 Przedstawienie „Poczuj muzykę” nie przypadło mi do gustu. Muzyka była 
senna. Sądzę, że muzyka klasyczna nie trafia w gusta współczesnej 
młodzieży. Po prostu jej nie rozumiemy.  

Agnieszka  

 Koncert bardzo mi się podobał. Repertuar był ciekawy, muzyki przyjemnie 
się słuchało. Powinno się organizować więcej wypadów do filharmonii.  

Ania 

 Podczas koncertu nie podobały mi się komentarze prowadzącego. Jego 
wypowiedzi były dość długie, po prostu nużące.   Prelegent niepotrzebnie, 
opowiadał tak dużo na temat muzyki klasycznej i wykonywanych przez 
artystów utworów. Czasami wystarczy po prostu słuchać. 

Julia 
Zebrała i podsumowała Ania Strzelecka 



 

 

 ENERGA CZARNI zmierzyli się   

z zespołem Polpharma Starogard Gdański. 

Słupszczanie prowadzili przez całe 

spotkanie, więc nie dziwi, że mecz ten 

zakończyli zwycięsko.  

Na szczególną uwagę zasługuje 

fakt, że  nasi koszykarze znacznie 

poprawili swoją skuteczność.  Widać to 

było zwłaszcza przy rzutach wolnych. Podczas 

niedzielnego spotkania Czarni rzucali ze 

skutecznością  

na poziomie 90% (18/20)! Miło zaskoczył kibiców 

Paweł Kikowski, który podczas tego meczu wykonał, 

ku rozpaczy Polpharmy, więcej trafnych rzutów niż dotychczas  

w całym sezonie. 

Przed meczem okazało się, że w składzie 

gospodarzy zabraknie Zbigniewa Białka. 

Skrzydłowy Czarnych Panter na jednym  

z przedmeczowych treningów poczuł ostry ból  

w kolanie, które już kiedyś miał kontuzjowane, 

co gorsza – operowane. Po rezonansie kolana 

okazało się, że u zawodnika Czarnych pojawił 

się problem z łękotką, czyli z chrząstkami  

w stawie kolanowym, co z pewnością wykluczy 

Białka z gry na kilka tygodni.  Miejmy nadzieję, że 

zawodnik naszych Czarnych Panter szybko wróci  

do zdrowia, czego życzymy mu z całego serca.  
 

 

 



Z kolei 2 listopada Czarni rozegrali mecz z drużyną Kotwica 

Kołobrzeg. To nie było łatwe spotkanie. Słupski team  

w pierwszej kwarcie meczu zdołał wypracować 

jedynie czteropunktową przewagę. Punkty zdobyli 

Stanley Burrell i Paweł Leończyk. W drugiej 

kwarcie emocje kibiców zaczęły sięgać zenitu. 

Gra była wyrównana – punkt za punkt, kosz  

za kosz! Kołobrzeżanie znaleźli sposób  

na obronę Czarnych i udało im się odrobić kilka 

oczek. Czwarta kwarta okazała się decydująca, 

ale też najbardziej monotonna. Energa Czarni 

grali mądrze i ostrożnie. Wymusili straty  

na kołobrzeskich koszykarzach. Dwa błędy z rzędu 

popełnił zawodnik Kotwicy Kolobrzeg Oded 

Brandwein, co wykorzystali podopieczni Adomaitisa. 

Ostatecznie nasi wrócili z Kołobrzegu z wynikiem 79:50.  

Kolejny mecz Czarni  rozegrali we własnej hali. Jak zwykle 

towarzyszył im gorący doping słupskiej 

publiczności. Tym razem nasz zespół 

walczył z drużyną z Poznania. 

Team Basket Poznań okazał się 

równorzędnym rywalem. Do 34 

minuty trwała wyrównana walka.  

Bohaterem spotkania był  

z pewnością Darrnell Hinson, który 

trafił sześć na osiem wykonywanych 

przez siebie rzutów. Każdy rzut 

wart był 3 punkty! To absolutny  

w tym roku i sezonie rekord! W meczu 

wyróżnił się też Paweł Kikowski. 

Słupszczanie odnieśli zwycięstwo 82:63. 
 

Opracował Markos z klasy 6c 
 



 

Opencaching czy też geocaching to zabawa terenowa, 

polegająca na poszukiwaniu tzw. skrzynek, uprzednio 

ukrytych przez innych uczestników tej samej gry. 

Skrzynki - zazwyczaj najróżniejsze pojemniki domowego 

użytku, ukrywane są przeważnie w interesujących 

miejscach. Zawierają one dziennik odwiedzin, do którego 

wpisują się kolejni znalazcy. Podają w nim m.in. informacje na temat 

przedmiotów, jakie przekazali na wymianę; zapisują swój internetowy 

nick oraz datę odnalezienia skarbu. W nagrodę mogą zabrać jeden  

z ukrytych w skrzynce przedmiotów. Wypada, aby sami 

również włożyli do skrzynki jakiś upominek. 

Lokalizacja miejsca ukrycia skrzynki ze skarbami 

przekazywana jest przez jej założyciela innym 

uczestnikom gry na stronie internetowej. Założyciel 

podaje współrzędne geograficzne i krótki opis miejsca 

ukrycia. Na witrynie internetowej zamieszcza się także 

zdjęcia okolicy.  

Nadrzędna idea zabawy to zachęcanie do odwiedzenia 

ciekawych miejsc. Poszukując skarbów, możemy odkryć ciekawe 

okolice, których dotąd nie znaliśmy i poznać ich historię. Niektóre 

miejsca, wybrane przez uczestników zabawy w poszukiwaczy skarbów,  

są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym 

bardzo atrakcyjne.  

Już prawie pół roku bawię się w poszukiwacza skarbów. 

Znalazłem kilkanaście skrzynek a także sam ukryłem  w nim kilka 

„skarbów”. Zachęcam uczniów naszej szkoły do uczestniczenia w tej 

bardzo interesującej i zmuszającej do ruchu zabawie. Szukanie 

skarbów to doskonały sposób na jesienną nudę.  Poniżej podaję Wam 

link strony, na której znajduje się polska wersja Geocachingu: 

www.opencaching.pl Jeśli  chcecie uzyskać więcej informacji, 

zwróćcie  się do mnie. Znajdziecie mnie pod nickiem  Dr Głuszec. 

 
Opracował Dr Głuszec 

http://www.opencaching.pl/


 
Listopad to jedenasty miesiąc w roku. Liczy 30 dni. Jego nazwa pochodzi  

od opadających liści.  

 Listopad wydaje się smutnym miesiącem. Słońce 

rzadko wyłania się zza chmur a temperatura zaczyna 

spadać poniżej zera. Pojawiają się przymrozki a nawet 

pierwsze mrozy. Niebo zasnute jest ciężkimi chmurami. 

Ponadto wciąż ubywa dnia – noc szybko zapada, a dzień 

jakby ociąga się z nadejściem. Często też pada deszcz. 

Zdarza się, że w listopadzie pojawia się śnieg. Ponadto 

nierzadko wieje porywisty wiatr. Na Bałtyku panoszy 

się sztorm. Jak widać, nie jest to najlepszy miesiąc na zabawy na świeżym 

powietrzu, rodzinne wyprawy czy spacery.  

Nie dajcie się zwieść listopadowej nudzie. Wystarczy odrobina wyobraźni, 

a ten ponury miesiąc może okazać się całkiem udany. Cóż zatem można robić  

w listopadzie? Listopad sprzyja wypadom do kina. Wiadomo, nasze miasto, jak  

na razie, na nadmiar kin nie może narzekać. Nie zapominajmy jednak, ze całkiem 

przyjemna sala kinowa działa w słupskim MCK-u przy ulicy 3 Maja. Mowa tu  

o studyjnym kinie Rejs. Repertuar tego kina znajdziecie na stronie: 

http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/repertuar. Ponadto listopadowe 

wieczory sprzyjają działalności twórczej. Zapewniam Was, że pisanie własnych 

tekstów, malowanie, „babranie” się w glinie, tworzenie własnej muzyki  

czy eksperymentowanie w kuchni najlepiej wychodzi właśnie w tym „ponurym” 

jedenastym w roku miesiącu.  

 W listopadzie obchodzimy ważne święta. Dnia 1-go 

listopada wspominamy naszych zmarłych bliskich – mowa tu, 

oczywiście, o Święcie Zmarłych, obchodzonym w naszym 

kalendarzu 1 listopada. Z kolei na okoliczność 11 listopada nie 

wolno nam zapomnieć, że tego dnia w 1918 roku Polska po 123 

latach niewoli – zaborów odzyskała niepodległość. Pamiętajmy, 

że gdyby nie determinacja naszych 

przodków w walce o zachowanie polskiej 

mowy, kultury, historii, państwowości,  być może dzisiaj, 

polskie symbole narodowe traktowalibyśmy jako 

archeologiczne wykopaliska.  

 W listopadzie znajdziemy również okazję  

do zabawy. W tym miesiącu, w wigilię świętego Andrzeja, 

czyli z 29 na 30 listopada, obchodzimy andrzejki.  

W andrzejkowy wieczór próbujemy zajrzeć w przyszłość, 

wywróżyć sobie, co nas w tej przyszłości czeka. Ot, tradycja. 
Redakcja 

http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/repertuar


 
o Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w połowie stycznia 

zapowiada. 

o Gdy liść z drzewa nisko opada, późną to wiosnę zapowiada.  

o Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.  

o Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.  

o Kiedy w chłodną Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie  

w przyszłym lutym chyba jeszcze ładniej  

o W jesieni prędko, gdy liść z drzew padnie, to wkrótce zima 

będzie, każdy zgadnie.  

o W listopadzie grzmi, rolnik dobrze śpi.  

o Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to  

w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. 

o Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo 

śniegi zapowiadają. 
Zebrała Julka Brajczewska  

 

 
Dnia 22 listopada  2011 r. w holu szkolnym odbyła się 

andrzejkowa dyskoteka. W imprezie uczestniczyli uczniowie klas 

4-6. Zabawa została zorganizowana przez panie: Edytę 

Romańczuk-Ozdobę, Karolinę Machuttę-Gałązkę, Annę 

Wolikowską. W rolę didżeja  wcielił się pan Marcin Urbanowicz. 

 Na początku uczniowie podpierali ściany i niechętnie 

uczestniczyli w zabawie. Jednak po pewnym czasie impreza się 

rozkręciła, przede wszystkim dzięki muzyce, która  

w końcu trafiła w nasze gusta. Ponadto przygotowano 

dla nas wiele atrakcji- wróżb i konkursów.  

Jeden z konkursów polegał na skonsumowaniu 

jabłka. W konkursie wzięło udział 11 par. Jedna  osoba  

z pary trzymała owoc na sznurku, a druga próbowała go 

pożreć w całości, bez użycia rąk. Wyglądało to 

przezabawnie. Zwycięzcy poszczególnych konkursów 

otrzymali drobne upominki w postaci świecących bransoletek. 

 Tegoroczna dyskoteka andrzejkowa to, naszym zdaniem, jedna  

z najlepszych imprez w naszej szkole. Było naprawdę super! Opinię tę 

potwierdzili jej uczestnicy. Zachwalali oni konkursy, muzykę i fantastyczną 

atmosferę.  
Opracowali Karolina Ollik i Aleksander Tomaszewicz z klasy 6d 



 

Czary mary, wosku lanie, 
  co ma stać się, niech się stanie! 

Andrzejki nazywano też Jędrzejkami 

lub Jędrzejówkami. To święto odbywa się w nocy  

z 29 na 30 listopada. Cała noc jest poświęcona  

na odprawianie wróżb. To doskonała okazja  

do zorganizowania ostatniej hucznej zabawy  

przed rozpoczynającym się adwentem.  

Kiedyś wróżby andrzejkowe miały przede wszystkim 

charakter matrymonialny a przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt. 

Męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki.  

Pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do końca znane, niektórzy 

twierdzą, że ich tradycja sięga starożytnej Grecji.  

Najbardziej popularną andrzejkową wróżbą jest lanie wosku na wodę przez 

dziurkę od klucza czy „wyprowadzanie” butów za próg. Poniżej chcę Wam 

przybliżyć inne, być może, mniej znane, wróżby, którą mogą uatrakcyjnić 

andrzejkowy wieczór. 

wróżba z butelką 

 Uczestnicy zabawy ustawiają się w kole.  W środku, w mniejszym kole, leżą 

karteczki z przepowiedniami na przyszłość, np.: Czeka cię wspaniała wycieczka, 

Zostaniesz klasowym prymusem, Ktoś zaproponuje ci randkę. Uczestnicy po kolei 

kręcą butelką. Wróżbę wskazuje szyjka butelki. 

zaczarowane kluski 

W andrzejki dziewczyny gotują kluski,  myśląc o ukochanym. Ta, której kluska 

najszybciej wypłynie na wierzch, jako pierwsza wyjdzie za mąż za tego, o którym 

myślała. 

spotkanie na moście 

Przed snem dziewczyna stawia koło łóżka naczynie z wodą, a na nim umieszcza 

deseczkę symbolizującą most.  Przed snem dziewczyna wyobraża sobie, że jej 

sympatia przeprowadza ją przez most. Jeśli chłopak we śnie spełni jej prośbę, 

wróży to udany związek. 

zakręcony chłopak 

Dziewczęta ustawiają się w kółku. Do środka wchodzi chłopak z zawiązanymi 

oczami. Zostaje zakręcony kilka razy, po czym, na chybił trafił, wybiera jedną z 

dziewczyn. Szczęśliwa wybranka najszybciej ze wszystkich znajdzie swoją miłość 

i pierwsza wyjdzie za mąż. 
Opracowała Natalia Cholewińska na podstawie: wikipedia.pl 



 

Tolerancja to postawa  wykluczającą dyskryminację ludzi, 

których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy 

społecznej może podlegać dezaprobacie, krytyce  przez innych, 

będących w większości. Zwłaszcza w przeszłości pojęcie to 

stosowano w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie 

niemal na całym świecie słyszymy hasła nawołujące do tolerancji. 

Jednak i dzisiaj bywa ona kwestionowana, i nierzadko naruszana.  

Dzień Tolerancji obchodzony jest na świecie dnia 16 listopada.  Większość 

ludzi zna wartość tolerancji i dostrzega jej potrzebę. Niektórzy jednak 

twierdzą, że z góry skazuje ona na "tolerowanie" zwyczajów  

i zachowań, które są odstępstwem od normy. Z kolei ci, którzy ją popierają, 

definiują ją jako poszanowanie odmienności, której nie można postrzegać jako 

czegoś gorszego. 

Nasza szkoła jest placówką integracyjną, dlatego my uczniowie Piątki 
powinniśmy w sposób szczególny obchodzić Dzień Tolerancji. Powinniśmy uczyć 

się tolerancji i szacunku dla odmienności naszych kolegów, spośród  których wielu 

jeździ na wózkach inwalidzkich i potrzebuje naszego wsparcia czy pomocy. 

Tolerancji powinniśmy się także uczyć wobec uczniów wyznających inną niż 

większość wiarę. Nie wolno też nikogo dyskryminować z powodu innego koloru 

skóry, sytuacji materialnej czy innej niż nasza opinii na dany temat. 

Pamiętajmy, że nie musimy akceptować cudzych przekonań, ale musimy 
akceptować prawo innych do ich posiadania. 

Opracował Mateusz Wicik 

Źródło :  pl.wikipedia.org 

 
Stanisław Sojka 

Tolerancja 

 

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? 

Budować ściany wokół siebie - marna sztuka  

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.  

Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.  

 

Na miły Bóg,  

Życie nie tylko po to jest, by brać  

Życie nie po to, by bezczynnie trwać  

I aby żyć, siebie samego trzeba dać.  

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_spo%C5%82eczna


 
Jak wiecie,  na Ziemi istnieje wiele paskudnych choróbsk, które psują nam 

dobry humor, odbierają radość i utrudniają życie. Kiedy chorujemy, nie możemy 

chodzić do szkoły a potem musimy nadrabiać zaległości w pracach domowych, 

notatkach i sprawdzianach. Ponadto nie wolno nam bawić się na dworze i, jakby 

tego było mało, zmuszeni jesteśmy do  spożywania często niedobrych leków,  

w tym nierzadko antybiotyków, po których wielu z nas odczuwa mdłości czy bóle 

żołądka. Potem jednak wracamy do zdrowia i znów życie staje się piękne. 

Niestety, istnieją też choroby, z którymi współczesna medycyna nie 

najlepiej sobie radzi. Należy do nich AIDS. 

AIDS to skrót angielskiej nazwy, która w polskim tłumaczeniu 

brzmi: zespół nabytego upośledzenia odporności. Jej przyczyną jest 

wirus, który wnika do naszego organizmu – do komórek układu 

odpornościowego, namnaża się tam i sieje spustoszenie. Prowadzi  

do dramatycznego osłabienia, gdyż organizm staje się bezbronny nawet 

dla niegroźnych w normalnych warunkach zakażeń. Człowiek pozbawiony 

odporności może umrzeć z powodu zwykłego przeziębienia. 

Wirus HIV, bo o nim tu mowa, poza ludzkim organizmem jest groźny  

od kilku do kilkudziesięciu godzin. Niekorzystnie wpływają na niego promienie 

słoneczne oraz suche powietrze. Jednak w niektórych wydzielinach, np. we krwi, 

ślinie czy mleku matki wirus żyje o wiele dłużej. Do zakażenia dochodzi w wyniku 

kontaktu z płynami ustrojowymi zakażonej osoby. Największe stężenie wirusa 

występuje we krwi. 

Do tej pory na świecie z powodu AIDS zmarło około 18 milionów ludzi, 

dorosłych i dzieci. Obecnie zakażonych wirusem HIV jest ponad 30 milionów 

osób. Choroba ta nazywana jest epidemią XX w. Miejmy nadzieję, że obecny XXI 

w. będzie epoką wynalezienia na nią skutecznego lekarstwa. 

W tej chwili dysponujemy już lekami, które przedłużają życie osób 

zarażonych tym straszliwym wirusem i poprawiają jakość tego życia. Są to 

medykamenty, które spowalniają rozwój choroby. Jednak wciąż brak 

specyfiku, który całkowicie pokonałby AIDS. Należy też dodać, że 

leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego też najwięcej zgonów  

z powodu tej choroby odnotowuje się w krajach biednych, przede 

wszystkim na kontynencie afrykańskim. 

Do poruszenia tego tematu na łamach naszej gazetki skłonił nas 

przeprowadzony w listopadzie konkurs wiedzy o HIV/AIDS. Ponadto 1 grudnia  

na całym świecie obchodzony jest Dzień Walki z AIDS. W tym dniu osoby 

solidaryzujące się z chorymi i wspierające walkę z AIDS przypinają do ubrania 

czerwoną wstążeczkę. 
Opracowały Ola Żelska i Julia Świechowska 



 

 Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać 
Cyceron 

 
W tym artykule znowu wykorzystujemy  uczniowskie potknięcia językowe  

i błędy stylistyczne, aby wyjaśnić naszym Czytelnikom- przede wszystkim 

uczniom, jak nie należy budować zdań. W tym celu posłużymy się wypowiedzeniami 

piątoklasistów, którym nie udało się pomyłek językowych nie popełnić. I tak na 

przykład: 

 „...bursztyniarze wykonali kopię figurki”.  W języku polskim nazwa 

wykonawcy czynności „ bursztyniarze” nie istnieje. Uczeń powinien  

w zdaniu wykorzystać wyraz- bursztynnicy. Bursztynnik zajmuje się 

wyrabianiem biżuterii lub innych przedmiotów z bursztynu. 

 „Następnego dnia pewien chłopiec z ubogiej rodziny przyszedł do muzeum 
z psem do niedźwiadka”. Błąd polega na zastosowaniu obok siebie dwóch 

wyrażeń przyimkowych z przyimkiem „do”. Z tego powodu mamy zbyt wiele 

nic nie znaczących informacji, nie przystających treściowo. Zdanie raczej 

powinno brzmieć: Następnego dnia przyszedł do muzeum chłopiec  
z psem, aby zobaczyć bursztynowego niedźwiadka. 

 „Gdy chłopiec wrócił do domu, burmistrz przyjął ojca chłopaka do pracy do 
muzeum, przez dyrektora muzeum”.  W tym zdaniu mamy do czynienia  

z nagromadzeniem rożnych, nie pasujących do siebie treści. Takie błędy 

popełniają uczniowie, którzy budują zbyt zawiłe konstrukcje składniowe. 

Nie wiemy w końcu, który z panów przyjął do pracy ojca chłopca- burmistrz 

czy dyrektor muzeum? Jakie znaczenie ma w tym zdaniu informacja, że 

chłopiec wrócił do domu? Przypuszczać należy, że dziecko chciało 

zaznaczyć, iż przyjęcie do pracy ojca chłopaka miało miejsce po fakcie 

jego powrotu do domu, ale tak naprawdę jest to informacja pozbawiona 

znaczenia i sensu. Lepiej byłoby napisać: Ojciec chłopca został przyjęty 
do pracy przez dyrektora muzeum. Prościej znaczy lepiej i sensowniej.  

 „To zdarzenie rozniosło się po całym Słupsku”. W tym przypadku mamy do 

czynienia ze skrótem myślowym i nieprawidłowym wykorzystaniem terminu 

„roznosić się”. Po mieście mogła się roznieść wieść, wiadomość, plotka, 

ewentualnie informacja o zdarzeniu lub jakaś pieśń. Zdarzenie 

natomiast mogło mieć miejsce. 
 

Omówienia błędów dokonała pani Katarzyna Lisowiec-Poręba 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
W listopadzie odbyły się dwa konkursy interdyscyplinarne. Pierwszy z nich 

sprawdzał wiedzę w zakresie matematyki oraz przyrody, zaś 

drugi – języka polskiego i historii. W szkolnym etapie konkursu 

„Matematyka z przyrodą” wzięło udział 40 

uczniów z klas 4-6. Najlepsi okazali się: 

Jakub Nawrot z klasy 5b, Aleksander 

Plombon z 5b oraz Marcin Kosmala z 6c, 

Jan Pankiewicz z 6a oraz Aleksandra Łach 

z 6b. Z kolei w konkursie „Język polski z historią” spośród 

17 uczestników najlepiej wypadli: Jan Pankiewicz z 6a, 

Wojtek Zacharski z 6c, Aleksander Johanson z 6a, Mikołaj Iwanicki z 6b oraz 

Jakub Nawrot z 5b. W grudniu wymienieni powyżej uczniowie będą 

reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym. Trzymamy za nich kciuki!  

 

 
Uczennica naszej szkoły Michalina Duda z klasy 5d odniosła znaczący 

sukces w V wojewódzkim konkursie „Sienkiewicz nam wzorem”. 

Konkurs polegał na wyrecytowaniu fragmentu prozy Henryka 

Sienkiewicza. Michalina prezentowała fragment powieści „W pustyni  

i w puszczy”. Podczas recytacji nasza koleżanka wcieliła się w rolę 

Nel. Michalina zajęła II miejsce. Gratulujemy! 
 

 
Marcin Kosmala, Patryk Olech, Piotr Krauze, Sebastian Balina  

i Fabian Napierkowski, uczniowie klas szóstych, wzięli udział w VII 

Ogólnopolski Turnieju Minikoszykówki o Puchar Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 11 w Koszalinie. Chłopcy grali w drużynie prowadzonej 

przez pana Daniela Orzechowskiego STK Czarni Słupsk. Nasi młodzi 

koszykarze zajęli I miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju. 

Ponadto Marcin Kosmala został wybrany do najlepszej piątki 

turnieju. Brawo! 
 

Opracowały Julia Nosal i Daria Krętkowska z klasy 6c 



 

 

 

 

 

 
 

Czy wiesz, że… 

- amerykańską pięciocentową monetę z 1913 roku sprzedano na aukcji za 3,7 

miliona dolarów? 

- wysokość wieży Eiffla w Paryżu zmienia się o 18 cm w zależności od 

temperatury? 

- ludzki mózg w około 80% składa się z wody? 

- co 7 lat w celu zapobieżenia korozji maluje się wieżę Eiffla w Paryżu, do czego 

zużywa się ok. 60 ton farby? 

- koliber jest jedynym ptakiem, który potrafi latać w tył? 

- mamka to popularny w dawnych czasach zawód, wykonywany przez kobiety, 

które zarobkowo karmiły piersią cudze dzieci? 

- słynny napis „Hollywood” był pierwotnie reklamą nowej dzielnicy niedaleko Los 

Angeles,  która nazywała się „Hollywooland”? 
Zebrał i opracował Mateusz Wicik 

 
 

W listopadzie przeprowadziłyśmy ankietę na temat „Mój ulubiony 

wykonawca muzyczny”. Chciałyśmy sprawdzić gusta i zainteresowania muzyczne 

uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 

  W ankiecie wzięło udział 64uczniów i 8 nauczycieli. Okazało się, że nasi 

uczniowie najchętniej słuchają Eminema. Wybrało go 38% 

ankietowanych. II miejsce przypadło Selenie Gomez,  

na którą zagłosowało 23% respondentów. Na trzecim 

miejscu uplasowała się Rihanna, zdobywając 12,5% głosów. 

Ponadto uczniowie głosowali na takich wykonawców jak:  

Miley Cyrus, Ewa Farna, Michael Jackson, Gosia 

Andrzejewicz. Z kolei ulubionym wykonawcą naszych 

nauczycieli okazał się Sting. 
Opracowały Paulina Błądek i Agnieszka Triba z klasy 6c 

 

 



 
 

Każdy z nas w dniu swoich urodzin zostaje obdarzony jakimś 

talentem. Na początku nie wiele o nim wiemy, ale gdy stajemy się 

starsi, poznajemy go i staramy się go rozwijać, pielęgnować.  

W naszej szkole jest pewna wyjątkowa osoba, z którą 

postanowiliśmy przeprowadzić wywiad. Jest nią uzdolniona 

muzycznie Natalia Cholewińska, uczennica klasy 5b. Możecie 

podziwiać ją na apelach, podczas szkolnych imprez i konkursów 

muzycznych.  

Kto odkrył Twój talent? 
Podczas zajęć muzycznych pani Beata Kamińska zapytała, czy nie chciałabym 

wziąć udziału w konkursie. Dała mi piosenkę a ja zgodziłam się na konkursowy 

występ. Otrzymałam wówczas wyróżnienie. I tak zaczęła się moja przygoda  

z muzyką i śpiewem. Od tej pory biorę udział w konkursach muzycznych, śpiewam 

na apelach, jestem członkiem chóru. 

Zatem pani Beata była twoją pierwszą nauczycielką śpiewu? 

Tak, i jest nią do dzisiaj. 

Kiedy dokładnie zaczęła się twoja przygoda z muzyką? 
Już od przedszkola uwielbiałam śpiewać i już od tamtej pory ćwiczyłam swój głos. 

Profesjonalne treningi zaczęły się, gdy poszłam do szkoły. 

Rozwijanie swego talentu wymaga poświęcenia. Czy udaje Ci się znaleźć czas 
dla przyjaciół ? 
Tak, staram się poświęcić im tyle czasu, ile jestem w stanie.  

Czy nauka przeszkadza Ci w śpiewaniu? 
Raczej nie. Codziennie poświęcam na naukę ok. 2 godzin a potem śpiewam. 

Czy odczuwasz tremę przed występami. 
Występy w szkole raczej mnie nie stresują, ale na konkursach odczuwam czasami 

podenerwowanie. 

Czy Twoja rodzina wspiera Cię podczas występów i na konkursach. 
Tak, szczególnie moja mama. Czasem podpowie mi, kiedy nie mam pomysłu na 

występ lub kiedy lekko zafałszuję. 

Czy w przyszłości masz zamiar zostać sławną piosenkarką? 
Nie wiem jeszcze, jak to się w moim życiu potoczy. Poza śpiewaniem fascynuje 

mnie aktorstwo. 

No dobrze, dziękujmy Ci bardzo za wywiad i mamy nadzieję, że będziesz 
odnosiła jeszcze większe sukcesy. 
Nie ma sprawy i dziękuję.  

 

Wywiad przeprowadzili i zredagowali Ola Żelska, Julia Świechowska i Oskar Misiak 


