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 28 października o godz. 17.00 nasi pierwszoklasiści w 

obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców złożyli 

uroczyste ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w sali 

gimnastycznej i przebiegała pod hasłem: „Wszystkie dzieci 

nasze są”. W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczęło 101 

pierwszaków, w czterech klasach. 

 Uroczystość ślubowania poprowadziła pani Lucyna 

Mackus, a aktu pasowania dokonała dyrektor  pani 

Krystyna Lewandowska. Impreza odbyła się „na zamku” księżnej 

Anny i księcia Bogusława X. W roli księżnej wystąpiła pani Anna 

Wolikowska, zaś Bogusławem był pan Marcin Urbanowicz.  

 Uczniowie poszczególnych klas pierwszych różnili się między sobą 

kolorem czapeczek i zawiązanych pod szyją chusteczek. Klasa „a” wystąpiła w 

kolorze zielonym, klasa „b” -  granatowym, klasa „c” – żółtym, a czerwone 

barwy przypadły klasie I „d”. 

 Najpierw odbyła się część oficjalna ślubowania. Pani Mackus przywitała 

przybyłych gości i uczniów klas pierwszych. Wygłosiła też krótkie 

przemówienie. Następnie pierwszoklasiści musieli wykonać różne zadania, by 

udowodnić, że zasługują na miano ucznia. Wykonywaniu poszczególnych zadań 

uważnie przyglądała „książęca para”. Dzieci miały wskazać barwy narodowe, 

podać nazwę naszej ojczyzny i odpowiedzieć na pytania, znane nam z wierszyka 

„Kto Ty jesteś?”. Kolejne zadanie polegało na rozweseleniu księżnej. W tym 

celu pierwszoklasiści wykonały taniec z chusteczkami. Nasi młodsi koledzy 

musieli również udowodnić, że potrafią zachować ostrożność w drodze do 

szkoły i bezpieczne przejść przez ulicę. Ostatnie zadanie sprawdzało 

umiejętność spakowania tornistra. Dzieci klas pierwszych znakomicie poradziły 

sobie z przygotowanymi dla nich zadaniami. 

 Po „części egzaminacyjnej” reprezentanci poszczególnych klas złożyli 

przysięgę na sztandar naszej szkoły.  Następnie pani dyrektor pogratulowała 

wszystkim pierwszoklasistom i dokonała aktu pasowania ich na uczniów SP-5. 

Dzieciaki z entuzjazmem przyjęły wiadomość, że właśnie stały się członkami 

nasze wielkiej, szkolnej rodziny. 

 Na zakończenie uroczystości głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców 

pan Krystian Bytomski.  Skierował on wiele ciepłych słów do naszych 

pierwszoklasistów oraz ich rodziców i życzył wielu sukcesów edukacyjnych.  

 Po części oficjalnej pierwszaki udały się na słodki poczęstunek, 

przygotowany przez ich wychowawców i rodziców. 

 Moim zdaniem, uroczystość wypadła znakomicie i myślę, że na długo 

pozostanie ona w pamięci uczniów obecnych klas pierwszych. 
Aleksandra Piętak, kl.6b                                                     



 
 

 

Nasi szkolni „ samorządowcy”  Aleksandra Hulecka i Paweł Spaczyński, 

jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  SP-5,  wzięli udział w II,  

w historii miasta,  dziecięcej sesji Rady Miejskiej. Uroczystość odbyła się 

18.10.2010r.  z okazji Europejskiego Tygodnia  Demokracji. Jak zatem 

nietrudno się domyśleć, celem spotkania „młodocianych radnych” było 

edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie demokracji, obywatelskiej inicjatywy 

oraz samorządności.  

      Zebranie rozpoczęła słupska radna pani Ewa Kumik .Opowiadała  

o poprzedniej sesji rady dziecięcej i podjętych na niej uchwałach. Następnie 

przeprowadzono głosowanie, mające wyłonić przewodniczącego tegorocznego 

posiedzenia „małolatów”. Podczas liczenia głosów uczniów – uczestników sesji-   

zaproszono na  ratuszową wieżę. Tam,  naprawdę w wielkim skrócie, 

przybliżono im historię miasta. Potem, gdy już wszyscy zebrali się w sali obrad, 

ogłoszono wyniki wyborów.  Ku naszej satysfakcji przewodniczącym rady 

okazał się nasz szkolny kolega Paweł Spaczyński. Do sukcesu Pawła 



przyczyniły się zapewne: rzeczowość jego wypowiedzi, pewność siebie oraz 

argumentacja jego koleżanki z Samorządu Uczniowskiego – Oli Huleckiej.   

Pierwszym zadaniem  Pawła było przedłożenie projektu uchwał, które 

następnie poddane zostały dyskusji i głosowaniu. Radni  podjęli cztery z sześciu 

zaproponowanych uchwał. Pierwszą z nich była decyzja o obniżeniu cen biletów 

na różne imprezy kulturalne. Druga podjęta uchwała dotyczyła wprowadzenia 

zdrowej żywności do szkół, czyli sprzedawania owoców i warzyw w sklepikach 

szkolnych.  Przy tym dekrecie pojawiło się wiele ciekawych pomysłów na walkę 

z niezdrowym trybem życia. Jednym z nich był pomysł dołączenia do każdego 

zakupionego owocu czy warzywa jakiegoś fantu -  breloczka lub innego małego 

gadżetu. Nieoczekiwanie doszło w tym momencie do zażartej dyskusji i ostrej 

wymiany argumentów. Przeciwnicy tego pomysłu próbowali dowieść, że akcja 

sprzedaży owoców i warzyw w szkolnych sklepikach się nie powiedzie, gdyż 

wskazane produkty szybko się psują. No cóż, nie oznacza to, że to, co się tak 

szybko nie psuje – np. hermetycznie zapakowane chipsy, jest zdrowsze. … 

Kolejny pomysł dotyczył darmowego dostępu szkół do Internetu. Ostatnia  

z podętych uchwał wzbudziła powszechny entuzjazm. Chodziło bowiem  

o budowę skateparku na terenach przylegających do Osiedla Akademickiego, 

czyli  okolic naszej szkoły. Jednym z pomysłodawców był nasz kolega Paweł 

Spaczyński. Warto dodać, że w dyskusji nad możliwościami realizacji tego 

projektu młodzi radni skupili się nad kwestią bezpieczeństwa. Ustalili, że każda 

osoba, mająca zamiar skorzystać ze skateparku, powinna mieć kask  

i ochraniacze na łokcie, i kolana.  W związku z tym ustalono, że konieczne jest 

zatrudnienie osoby, która czuwałaby nad przestrzeganiem ustalonych przez 

Radę zasad.  

Na koniec znów głos zabrała słupska pani Ewa Kumik. Towarzyszył jej 

obecny prezydent naszego miasta pan Maciej Kobyliński. Pochwalili nas  

za zaangażowanie w sprawy Słupska i dojrzałość naszych wypowiedzi  

oraz decyzji. Zapewnili nas również, że w przyszłości poradzimy sobie z pracą 

radnego. 

Myślę, że dla wszystkich uczestników II posiedzenia Dziecięcej Rady 

Miejskiej spotkanie w Ratuszu w dniu 18 października było niezapomnianym 

doświadczeniem. Wdrożyliśmy się nie tylko do wyrażania własnych opinii –  

w sposób kulturalny i dojrzały, ale też uświadomiliśmy sobie potrzebę 

argumentowania własnych pomysłów i decyzji. Przede wszystkim jednak 

zrozumieliśmy, że losy naszego miasta zależą nie tylko od dorosłych, ale i my – 

dzieci i młodzież - także możemy wywierać na nie wpływ. Będziemy się 

bacznie przyglądać naszym słupskim radnym i sprawdzimy, czy wcielą oni  

w życie nasze „młodociane” pomysły.  
 

Ola Hulecka, klasa 6e 

  

 



 
W tym roku obchodziliśmy  

92 rocznicę odzyskania 

niepodległości. Dnia  

11 listopada 1918 roku,  

po 123 latach niewoli 

Polska wróciła na mapy 

świata i znów stała  

się wolnym krajem. 

Przypomnijmy sobie, 

jak doszło do utraty 

wolności przez naszą 

ojczyznę.  

       Polska była 

niegdyś bardzo silnym 

mocarstwem. Potrafiliśmy oprzeć  

się niejednemu wrogowi. Jednak  

w XVIII stuleciu, na skutek 

wewnętrznych konfliktów  

i przedkładania przez wielu 

możnych spraw prywatnych nad 

interesem narodu, Rzeczpospolita 

zaczęła chylić się ku upadkowi. 

Naszą słabość wykorzystały Austria, 

Prusy i Rosja. Podzieliły one nasz 

kraj między siebie, dokonując trzech 

rozbiorów. I rozbiór Polski miał 

miejsce w 1772 roku. Utraciliśmy 

wówczas ok.1/3 naszego państwa.  

W 1793 roku dokonano II rozbioru, 

a w 1795 nastąpił III podział. 

            W okresie zaborów 

próbowano wynarodowić Polaków, 

zwłaszcza na terenach pozostających 

w strefie wpływów Rosji i Prus. 

Zagrożone były nasze  

obyczaje, kultura i język.  

W szkołach nauka odbywała się  

w języku rosyjskim lub niemieckim.             

Używanie mowy polskiej  

było surowo karane.  

Polacy jednak nie 

poddawali się. Nie 

rezygnowali także  

z dążeń do odzyskania 

niepodległości, w tym  

z walki zbrojnej.  

W marcu 1794 roku 

wybuchło powstanie 

kościuszkowskie, na 

czele którego stanął 

Tadeusz Kościuszko.  

Z kolei w 1830 roku  

Polacy wzniecili powstanie 

listopadowe. Nie wolno też nie 

pamiętać o powstaniu styczniowym 

z 1863 roku. Niestety, wymienione 

tutaj zrywy narodowo-wyzwoleńcze 

upadły, a ich uczestników zesłano  

na Syberię. Ci, którym udało się 

uniknąć aresztowania, zmuszeni byli 

uciekać z kraju – emigrować.  

W 1914 roku w sercach Polaków 

znowu pojawiła się nadzieja. 

Wybuchła I wojna światowa, która 

skłóciła i osłabiła naszych zaborców. 

Zakończyła się ona w 1918 roku. Jej 



koniec przyniósł Polakom tak bardzo 

upragnioną wolność.  

           Mówiąc  

o odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości 

należy wspomnieć  

o Józefie Piłsudskim. Ten 

charyzmatyczny dowódca 

wojskowy i naczelnik 

państwa w wolnej Polsce 

rozpoczął działalność 

konspiracyjną podczas 

swoich studiów na 

wydziale medycyny  

na Uniwersytecie Charkowskim.  

W 1887 roku Józef Piłsudski został 

aresztowany pod zarzutem 

uczestnictwa w spisku na życie cara 

Rosji. Mimo że udział Piłsudskiego 

w przygotowywanym zamachu  

był całkowicie nieświadomy,  

zostaje on zesłany na Syberię,  

z której wraca 1892 roku. W 1912 

roku zostaje komendantem głównym 

powołanych przez siebie  

organizacji: „Strzelców”,  „Związku 

Strzeleckiego”, „Drużyn 

Strzeleckich”. Podczas  

I wojny światowej 

Piłsudski organizuje 

oddziały zbrojne, zalążek 

przyszłej  

armii polskiej. Dzięki  

niemu powstają Legiony 

Polskie. On sam 

obejmuje dowództwo 

nad I Brygadą Legionów 

Polskich.  

W tym czasie walczy przeciwko 

Rosjanom u boku Austrii i Niemiec, 

domagając się od nich utworzenia  

niezawisłego rządu polskiego.  

W 1917 on i jego Legiony 

odmawiają Niemcom i Austrii.  

złożenia przysięgi wierności. 

Konsekwencją tej 

decyzji staje  

się aresztowanie 

Piłsudskiego  

i osadzenie go w 

niemieckiej twierdzy 

w Magdeburgu, gdzie 

przebywa do 

listopada 1918 roku. 

Po powrocie do 

wolnej już Warszawy 

Józef Piłsudski 

zostaje Naczelnikiem odrodzonego 

Państwa Polskiego.  

W 1922 odsuwa się od władzy, 

jednak po 4 latach, zaniepokojony 

pogarszającą się sytuacją 

ekonomiczną i polityczną w kraju, 

staje na czele wojsk i przejmuje 

władzę. Dwukrotnie pełni urząd 

premiera (w latach 1926-28  

i 1930r.). Stara się utrzymać 

samodzielne miejsce Polski 

w polityce międzynarodowej -   

w 1932 domaga  

się zawarcia paktu  

o nieagresji  

z ZSRR (byłą Rosją) a  

w 1934 - z Niemcami.  

Próbuje też wzmocnić 

pozycję Polski wobec 

sojuszników 

zachodnich. Umiera  

w 1935 roku na raka 

wątroby.  

Ciało Piłsudskiego 

zostaje pochowane na Wawelu, zaś 

serce, zgodnie z jego ostatnią wolą, 

spoczywa w grobie jego matki na 

wileńskim cmentarzu na Rossie.  



Święto Niepodległości jest  

w naszym kraju najważniejszym 

świętem narodowym. Jednak  

jego losy były równie trudne  

co los naszego kraju  

w czasach zaborów. Po kapitulacji 

Niemiec w 1945 roku – po 

zakończeniu II wojny światowej 

nasz kraj po raz kolejny utracił 

suwerenność, choć udawano, że  

to nieprawda. Znaleźliśmy się 

wówczas w strefie wpływów 

Związku Radzieckiego. W tamtych 

czasach, nazywanych „czasami 

komuny”, nie wolno nam było 

pamiętać o 11 Listopada. 

Organizacje opozycyjne wobec 

komunistycznej władzy 

organizowały, co – mamy nadzieję – 

Was nie dziwi, manifestacje, 

upamiętniające niepodległościowe 

dążenia Polski. Manifestacje  

te brutalnie tłumiło  

ZOMO (Zmotoryzowane 

Oddziały Milicji 

Obywatelskiej). Dopiero 

21 lutego 1989 roku 

podczas obrad Okrągłego 

Stołu – symbolu 

uwolnienia się naszego 

kraju od Związku 

Radzieckiego i początku 

demokracji w Polsce – 

przywrócono Narodowe 

Święto Niepodległości, 

obchodzone 11 listopada.  

Dzieje naszego kraju  

obfitują w dramatyczne, ale  

i godne podziwu wydarzenia. Nieraz 

byliśmy zmuszeni do walki  

o niepodległość, o naszą kulturę  

i język. Nie zapominajmy o naszych 

przodkach, którzy za wolną  

i niepodległą Polskę oddawali życie. 

Upamiętnijmy ich poświęcenie  

i miłość do naszego kraju.  

Nie traktujmy dnia  

11 listopada jako dnia wolnego  

od codziennych obowiązków. W tym 

dniu naszym patriotycznym 

obowiązkiem jest uczczenie tych, 

którzy walczyli o Polskę. Zapalmy 

dla nich symboliczne światełko  

i wywieśmy w oknie biało-czerwoną 

flagę. Gdyby nie oni, nie byłoby dziś 

naszego państwa. 

I jeszcze jedno, nie mylcie 

naszego Narodowego  Święta 

Niepodległości z Dniem 

Niepodległości, które 4 lipca 

obchodzą Stany Zjednoczone.  

Jak donoszą nam nasze polonistki  

i historyczki, nasi uczniowie wcale 

rzadko popełniają błąd,  

polegający na określaniu dnia 11 

Listopada jako Dnia Niepodległości 

a nie Narodowego 

Święta 

Niepodległości. 

Dzisiaj historia  

nie wymaga od  

nas walczenia o  

polskość z bronią  

w ręku. Nie znaczy  

to jednak, że  

mamy uchodzić za 

ignorantów, którzy 

nie znają i nie szanują 

historii własnego kraju. 
 

 

Opracowały: Żaklina Ittar z 6e oraz 

Joanna Dankowska z 6d 



 
W dzisiejszym wydaniu naszej gazetki prezentujemy Wam obiecany 

wywiad z wiceprzewodniczącymi Samorządu Uczniowskiego, czyli z Kasią 

Krawiec oraz Aleksandrą Hulecką, uczennicami klas szóstych. 

Wasz znak zodiaku to… 

Ola: Urodziłam się 6 maja, jestem więc zodiakalnym bykiem. 

Kasia: A mój znak zodiaku to baran. 

Jakie przedmioty szkolne lubicie najbardziej? 

Kasia: Najbardziej lubię język angielski, matematykę i przyrodę. 

Ola: Podobnie jak Kasia lubię przyrodę, a poza tym uwielbiam informatykę i wf. 

Czy macie jakieś hobby? 

Ola: Moją pasją jest muzyka. Kocham śpiewać! 

Kasia: Uwielbiam tańczyć i śpiewać. 

Jakie są Wasze ulubione zwierzaki? Czy macie jakieś w domu? 

Kasia: Kocham psy, ale mój tata ma alergię na sierść, dlatego też w domu mamy 

tylko żółwie – Tuptusia i Czikę.  

Ola: Lubię chyba wszystkie zwierzęta. W domu mam psa. Jest to labrador 

biszkoptowej maści. Nazywa się Abigail, ale wołamy na nią Abi. Uwielbiam się z 

nią bawić.  

Jakiej muzyki słuchacie i jakie filmy oglądacie najchętniej? 

Ola: Słucham muzyki pop. Spośród gatunków filmowych najczęściej wybieram 

komedie i horrory. 

Kasia: Ja też uwielbiam horrory i komedie. Zaś co do muzyki – słucham 

wszystkiego, co wpada w uszko . 

Dokąd chciałabyś się wybrać na pierwszą randkę? 

Kasia: Nie zastanawiałam się nad tym i chyba nie mam jakichś specjalnych 

wymagań. Na pewno chciałabym, żeby było romantycznie. 

Ola: Myślę, że na pierwszą randkę wybrałabym się z chłopakiem do kina, a 

potem na spacer. 

Jak lubicie się ubierać? 

Ola: Najczęściej noszę spodnie rurki, dopasowaną bluzkę, sweterek a wokół szyi 

zawiązuję arafatkę.  

Kasia: Ubieram się zależnie od okazji.  

Wasz ulubiony kolor to…. 

Kasia i Ola: Zdecydowanie niebieski. 

Dziękujemy za wywiad. 
 

Wywiad przeprowadziły i zredagowały: Dominika Matusiak, Zosia Żuralska, Julia Krasnoborska, klasa 6e 

 

 
 

 



 
 

29 października  po naszej szkole 

krążyły gromady przebierańców – zjaw, 

czarownic, zombie, wampirów  oraz innych 

postaci rodem z sennych koszmarów.  

„Potworne dzieciaki” snuły się  

po szkolnych korytarzach, zbierając słodycze 

lub robiąc psikusy tym, którzy nie mieli 

słodkości, a którymi mogliby obdarować 

przebierańców. Jak ustaliła nasza redakcyjna 

koleżanka Aleksandra Pufelska z 6d, zabawa 

ta przypadła do gustu uczniom naszej szkoły, gdyż „było dużo śmiechu”  

i niektórym z nas udało się „uzbierać cały woreczek słodyczy”. 

Jednak mimo entuzjazmu wielu z Was 

uważamy, że tegoroczna zabawa halloweenowa nie 

należała do najbardziej udanych. Chyba trochę 

zabrakło pomysłów i  wyobraźni. Psikusy większości 

uczniów ograniczały się właściwie do mazania kredą 

innych osób. Irytowały też grupki  poprzebieranych 

szóstoklasistów, którzy pojawili się w tym dniu przed 

swoimi zajęciami i zaglądali do sal lekcyjnych, 

dezorganizując zajęcia - mimo protestów nauczycieli  

i uczestniczących w lekcjach uczniów. Ich wizyty były 

właściwie pozbawione sensu, gdyż grupki te nie miały 

tak naprawdę nic ciekawego do pokazania  

czy zaoferowania. Zabrakło też chyba inwencji lub 

odwagi w doborze halloweenowych strojów. Uwagę przykuwały zazwyczaj 

dzieciaki z klas młodszych. Starsi uczniowie ograniczali się, poza nielicznymi 

wyjątkami, do pomalowania na czarno oczu czy ust, potargania włosów  

albo założenia „strasznej” maski. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku halloweenowa zabawa będzie 

atrakcyjniejsza i na dłużej pozostanie w naszej pamięci. Może warto by 

pomyśleć o połączeniu tego zwyczaju z naszymi własnymi, rodzimymi 

tradycjami. Warto chyba przypomnieć sobie, że my – Lachy, czyli potomkowie 

legendarnego Lecha, mamy słowiańskie korzenie  i na naszych terenach 

mieliśmy niegdyś własny odpowiednik Halloween – tzw. Dziady. Poza tym 

Święto Zmarłych, z którym związana jest halloweenowa zabawa, w naszej 

kulturze skłania do zadumy nad przemijaniem. A tego zdecydowanie brakuje  

w beztroskich, halloweenowych wygłupach. 
Redakcja 



 

Zwyczaj Halloween przywędrował do nas w latach 90-tych XX wieku,  

a więc całkiem niedawno,  ze Stanów Zjednoczonych. Jest to zabawa – maskarada, 

związana ze Świętem Zmarłych. W wielu krajach 31 października dzieci, ale i 

nierzadko dorośli przebierają się za różne straszydła. Maskarada połączona jest z 

wędrowaniem przebierańców od domu do domu, robieniem nieszkodliwych psikusów 

i zbieraniem słodyczy. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych tradycja ta jest 

kultywowana w wyjątkowo huczny sposób. 

  Ów halloweenowy obyczaj ma celtyckie korzenie. Ponad 2 tysiące lat temu 

wierzono, że istnieje w roku dzień, kiedy zaciera się „granica między zaświatami a 

światem żyjących”. W tym dniu – co warto podkreślić – dniu ostatecznego pożegnania 

lata a przywitania zimy,  duchy przodków przenikały, jak wierzono, do świata żywych. 

Dobre duchy zapraszano wówczas do domów, wspominano i czczono; złe zaś – 

próbowano odstraszać. Uważa się, że współczesny halloweenowy zwyczaj 

przebierania się w dziwaczne stroje potworów wywodzi z potrzeby oswajania lęku 

przed śmiercią i ludzkimi wyobrażeniami tego, co zagraża ludzkiej duszy w 

zaświatach, zwłaszcza jeśli dusza ta miała za życia niejedno na sumieniu. Być może 

zaciekawi Was fakt, że pierwsze halloweenowe kostiumy pojawiły się w Ameryce w 

1930 roku. 

 Zwyczaj Halloween dowodzi także, że każdy z nas czasami lubi się 

bać, zwłaszcza kiedy w rzeczywistości wiemy, że nic nam tak naprawdę 

nie zagraża. Nie bez powodu wielu ludzi z wypiekami na twarzy ogląda 

horrory, programy o rzekomo nawiedzonych miejscach czy wysłuchuje 

„historii z dreszczykiem”. Aby zaspokoić Wasze zapotrzebowanie na 

straszliwe opowieści, opowiem Wam dzisiaj o  pięciu najbardziej 

nawiedzonych miejscach w ojczyźnie Halloween, czyli w Stanach 

Zjednoczonych.   

Tajemniczy Dom Winchesterów 
W Kalifornii znajduje się posiadłość, która należała niegdyś do Sary 

Winchester, żony Oliviera –  wynalazcy karabinu „powtarzalnego”, 

producenta broni palnej oraz amunicji. W 1881 roku wdowa po Olivierze 

zaczęła wierzyć, że potrzeba jej ochrony przed duchami ludzi, zabitych z 

broni produkowanej przez jej nieżyjącego już męża. Doradzono jej, aby nigdy nie 

kończyła budowy domu, dobudowując kolejne pomieszczenia. Miało to zmylić duchy, 

które ścigały ją, jak twierdziła,  za uczynki męża, odpowiedzialnego za śmierć 

wszystkich, którzy zginęli z broni palnej. Sara Winchester nieustannie rozbudowywała 

swoje domostwo przez blisko 40 lat, jak głosi legenda – przez 7 dni w tygodniu i przez 

24 godziny na dobę. Czyniła tak aż do swojej śmierci, czyli do 1922 roku. Plotka 

głosi, że Sara, by zmylić ścigające ją duchy, każdej  nocy spała w innym pokoju. Czy 

może być coś straszliwszego niż obłęd, mający swe źródło w wyrzutach sumieniach? 

Dzisiaj dom Sary jest popularną atrakcją turystyczną. 

 

 



Alcatraz 
Prawdopodobnie najbardziej znane więzienie na świecie – Alcatraz, usytuowane  

na wyspie w zatoce San Francisco, stało się bohaterem niejednego filmu  

i niejednej książki. Więzienie to działało przez 29 lat, od 1934 do 1963 roku.  

W jego murach karę odbyło 1500 kryminalistów. Przebywali tu najgorsi przestępcy. 

Do dziś krążą opowieści o dziwnych dźwiękach, samoistnym otwieraniu się drzwi  

do więziennych pomieszczeń czy straszliwych widziadłach i 

nieludzkich krzykach. Nie bez powodu zatem turyści z całego 

świata chętnie tu zaglądają a nawet dają się na chwilę 

zamykać w więziennych celach. 

Amityville 
W listopadzie 1974 roku w posiadłości  rodziny DeFeo  

w Amityville, w stanie Nowy Jork doszło do tragedii. Sześcioro z 

siedmiorga członków rodziny zostało zamordowanych. W wyniku 

śledztwa ustalono, że mordercą był najstarszy Butch, syn państwa DeFeo. Jak się 

okazało, kat był też ofiarą, ofiarą przemocy w rodzinie. Jego ojciec, „człowiek 

nerwowy i porywczy”, znęcał się nad swym synem, gdy ten był jeszcze dzieckiem. 

Terroryzowany w dzieciństwie Butch wyrósł na psychopatę, w dodatku uzależnionego 

od narkotyków. Prawdopodobnie zbrodni dokonał w narkotycznym szale. Jak 

zapewniają obecni właściciele domu, jedynym problemem, z którym muszą się 

mierzyć, są nie zjawy czy duchy, lecz hordy turystów, pragnących zobaczyć 

posiadłość, rozsławioną przez twórców horrorów. Hollywood uczyniło bowiem  

z domu Amityville najbardziej nawiedzone miejsce na świecie. 

Chata Sióstr Fox 
Siostry Margaret i Kate Fox mieszkały w Hydesville, w zachodniej części Nowego 

Jorku. W 1848 roku w ich domu zaczęły się przesuwać meble, jakby za sprawą jakiejś 

niewidzialnej siły. Wkrótce panny Fox skomunikowały się, jak twierdziły, z duchem 

zamordowanego domokrążcy. Mężczyzna został ponoć zabity w domu sióstr a jego 

ciało ukryto w piwnicy. Mimo że po latach Margaret i Kate przyznały, że ich kontakt 

z rzekomym duchem to żart, ludzie nie przestali wierzyć w możliwość 

komunikowania się ze światem zmarłych. Światem zawładnęła wówczas moda 

na organizowanie seansów spirytystycznych, podczas których próbowano 

nawiązać kontakt z duchami. Zastanawiał też fakt, że w 1904 roku w domu 

sióstr Fox, w piwnicy odnaleziono ludzki szkielet. 

Biały Dom 
Biały Dom w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych, to siedziba 

prezydentów. Na co dzień miejsce to raczej nie kojarzy nam się z duchami. Okazuje 

się jednak, że i tu wydarzyła się niejedna tragedia. W 1814 roku budynek został 

zniszczony przez Brytyjczyków. Doszło tu także do kilku zamachów na głowy 

amerykańskiego państwa.W związku z tym, jak wierzą niektórzy, niejeden duch błąka 

się po korytarzach Białego Domu. Jedna z legend głosi, że wdowa po Abrahamie 

Lincolnie – jednym z najpopularniejszych prezydentów Ameryki, zajmowała się 

czarną magią i odprawiała w Białym Domu seanse okultystyczne. Ponoć z tego 

powodu duch Lincolna nawiedza od czasu do czasu siedzibę amerykańskich 

prezydentów. 

Zebrała i opracowała Jagoda Gołub z klasy 6d 



 

 

Dzisiaj postanowiłam zaprezentować Wam „straszne” zwierzaki, czyli 

zwierzaki, które kojarzą nam się z Halloween.  

 

czarny kot 
Czarny kot od wieków wzbudzał niepokój i ludzką 

podejrzliwość. W epoce średniowiecza zwierzę to uznawano 

za diabelskie narzędzie i kojarzono je z wiedźmami  

i  uprawianiem czarnej magii.  

Koty zostały udomowione ok. 9500 lat temu. Nasz 

czarny kot pochodzi prawdopodobnie od kota nubijskiego, 

który w Europie skrzyżował się ze żbikiem. 

Na wolności koty żyją 7-8 lat, natomiast w warunkach 

domowych o wiele dłużej – mogą dożyć nawet 20 lat. Na ich 

długość życia wpływa szereg czynników, takich jak: płeć, styl życia, zwyczaje. 

Według statystyk, wykastrowane zwierzęta żyją dłużej niż niewykastrowane. 

Małe kocięta rozwijają się szybko. Stają się w pełni samodzielne w wieku od 10 

do 12 tygodni i wtedy mogą trafić do nowych właścicieli. Gdy mają około  

3 miesięcy, kotka – ich matka przestaje się nimi interesować i zmusza je  

do samodzielności. W wieku około 5 miesięcy kociaki wymieniają zęby  

na stałe. Dzieciństwo kończy się z osiągnięciem dojrzałości płciowej. W tym 

okresie może pojawić się pierwsza ruja, a kot zaczyna oznaczać swoje 

terytorium. Wyraźne objawy starości pojawiają się zwykle po 10 roku życia: 

coraz częściej pojawia się kamień nazębny, osłabia się wzrok, słuch i węch. 

Koty stają się wówczas powolne oraz słabe. Stare koty są bardzo wrażliwe  

na zmiany środowiskowe i stres. 

 

 

 
 

 



nietoperz – nocny łowca 
Nietoperz, mimo że lata, jest ssakiem, prowadzącym  

w większości nocny tryb życia. Jego skrzydła powstały  

z wydłużonych palców przedniej kończyny, przedramienia oraz błony lotnej, 

która ciągnie po boku ciała aż do tylnych kończyn. Znamy ok. 1100 gatunków 

tego niezwykłego zwierzęcia. W stanie spoczynku nietoperze przyjmują 

niecodzienną w świecie zwierząt postawę – zwisają głową w dół.  

To małe ssaki. Ich ciężar mieści się w granicach ok. 1,7 g do 1.35 kg. Polskie 

nietoperze ważą ok. 5 do 10 gramów. Są więc lżejsze od myszek.  

W otaczającej je przestrzeni nietoperze orientują się za pomocą 

ultradźwięków, korzystają z tzw. echolokacji. Wytwarzają dźwięki o niskiej 

częstotliwości i odbierają fale tego dźwięku, odbijające się od napotykanych  

na drodze przeszkód. Nietoperze żywią się na ogół owadami. Czy wiecie, że 

jeden nietoperz potrafi w ciągu nocy skonsumować aż 3000 komarów?  

W tropikach występują także gatunki, które żywią się krwią  - z tego powodu 

nazywa się je „wampirowatymi”.  Jest więc nieco prawdy w skojarzeniu 

nietoperza z wampirem. W końcu skoro ich przysmakiem są komary, które jak 

wiadomo lubują się w ludzkiej krwi, to przestają dziwić legendy o wampirach, 

przemieniających się nocą właśnie w nietoperze.  

Pamiętajcie, że wszystkie żyjące w Polsce nietoperze są objęte 

ochroną. Warto polubić te zwierzątka, gdyż mimo swego, mogącego 

budzić odrazę, wyglądu stanowią one naturalny środek owadobójczy. 

kruk – mistyczny ptak 
Kruk występuje na półkuli północnej. To duży ptaki, wielkości 

jastrzębia. Charakteryzuje go smukła głowa, długi ogon i czarne 

upierzenie z metalicznym połyskiem. Jest wybitnie inteligentnym 

ptakiem. Uchodzi za wszystkożerne zwierzę. Żywi się przede 

wszystkim padliną - drobnymi ssakami, płazami  

i gadami, takimi jak np. jaszczurki. Lubi też ptasie jaja. Nie gardzi 

także owocami i nasionami, w ramach uzupełnienia diety.  

Kruk pojawia się w wielu mitach i jest symbolicznym ptakiem w różnych 

kulturach. Przede wszystkim postrzega się go jako strażnika tajemnic, zwłaszcza 

tych związanych z przyszłością bądź bardzo odległą przeszłością. Nie bez 

powodu więc bywa atrybutem wiedźm, czarownic i wróżbitów. W epoce 

średniowiecza zaczęto go kojarzyć ze śmiercią. Krucze krakanie odczytywano 

wówczas jako zły omen. Jeśli uświadomimy sobie, że kruki żywiły się padliną,  

a w przywołanej epoce nie brakowało wisielców i trupów rycerzy, lubujących 

się w częstych wówczas wojnach, i ten fakt przestaje dziwić.  

W języku polskim istnieje związek frazeologiczny: biały kruk. Oznacza 

on coś niezwykle rzadko spotykanego, osobliwego - unikat. Frazeologizm ten 

stosuje się zwłaszcza w odniesieniu do rzadkich i niebywale cennych książek. 
Opracowała Roksana Sadowska,  klasa 6e  

 



 
Już od najmłodszych klas uczymy się rozróżniać głoski od liter. 

Pozornie sprawa wydaje się banalnie prosta. Większość z nas wie,  

że głoska to dźwięk – to, co słyszymy i wymawiamy; zaś litera to symbol tego 

dźwięku – graficzny znak głoski. Zazwyczaj rozumiemy, że w naszym języku 

niektóre dźwięki zapisujemy za pomocą dwuznaku, czyli dwóch liter.  

Na ogół poprawnie potrafimy podzielić na głoski i litery wyrazy typu: chatka 

(ch-a-t-k-a [5głosek], c-h-a-t-k-a [6liter]), szafeczka (sz-a-f-e-cz-k-a [7 głosek], 

s-z-a-f-e-c-z-k-a [9 liter]) itp. Niestety, sprawa zaczyna się komplikować  

w czwartej klasie. Dowiadujemy się wówczas, że naszym piątkom i szóstkom  

z fonetyki, czyli nauki o głoskach, zagraża „poczciwe” i. To  „coś”, co do tej 

pory uważaliśmy za głoskę, a dokładniej – za samogłoskę-  potrafi nas 

doprowadzić do frustracji. Na pewno słyszeliście ten tekst: „I czasami nie jest 

głoską. I czasami jest tylko znakiem miękkości. Jedyne czego można być 

pewnym o i, to fakt, że zawsze zmiękcza występującą przed nim spółgłoskę”. 

No przecież oszaleć można! 

Przede wszystkim musicie zrozumieć, że w języku polskim występują 

tzw. głoski miękkie. Przy ich wymawianiu środek naszego języka styka się  

z podniebieniem – tym czymś, naprzeciwko którego znajduje się język.  

Miękkość tychże głosek zaznaczamy w zapisie za pomocą „kreseczki”, np.: ń – 

bańka, ź –źrebak, ć – wiać. Czy nam się to podoba czy też nie, język polski 

dysponuje również tzw. spółgłoskami zmiękczonymi. Ich zmiękczenie 

sygnalizuje nam występujące po nich i. Musicie więc zapamiętać pierwszą 

ważną zasadę: Jeżeli po spółgłosce pojawia się i, zawsze tę spółgłoskę 

zmiękcza. Zatem w wyrazie ciasteczko nie ma c, lecz c zmiękczone, czyli c’ (c + 

maleńkie „i”), a w słowie słodki słyszymy nie k, lecz k’.  

Jak więc odróżnić i głoskę od i jedynie w funkcji zmiękczenia? Wiecie 

już, że i zawsze zmiękczy występującą przed nim spółgłoskę. Czas na kolejną 

ważną zasadę: Jeżeli mamy do czynienia z układem: spółgłoska – i - samogłoska 

– nasze problematyczne i tylko, i wyłącznie zmiękcza spółgłoskę przed nim. 

Zatem wyraz „wiek” składa się z liter: w-i-e-k (4litery) , ale z głosek: w’-e-k (3 

głoski). Natomiast w układzie: spółgłoska - i - spółgłoska lub „koniec” wyrazu, 

tzw. wygłos, i zmiękczy spółgłoskę przed sobą i jednocześnie stworzy sylabę, co 

oznacza, że poza funkcją zmiękczania spółgłosek jest też głoską - samogłoską. 

Chyba wiecie, że sylaby są tworzone przez samogłoski? Zatem wyraz „litera”  

w zapisie literowym wygląda: l-i-t-e-r-a, a w zapisie głoskowym: l’-i-t-e-r-a; 

słowo „morski” w przełożeniu na litery zapiszemy: m-o-r-s-k-i; a w przełożeniu 

na głoski: m-o-r-s-k’-i.  

Wbrew pozorom nietrudno jest odróżnić i – znak zmiękczenia od i – 

głoski, pod warunkiem, że odróżniamy spółgłoski od samogłosek. 

Przypominamy więc, że samogłoski to: a, ą, e, ę, i, o, u/ó, y. Pozostałe głoski 

zaliczamy do spółgłosek.                                                                       Ela Pajewska 



 

 
 
No cóż, zima  

w końcu zawitała  w nasze strony.  

Od wielu dni aura bynajmniej nie 

zachwyca. Jest zimno, mokro  

i zdecydowanie brakuje nam słońca.  

Coraz więcej dzieciaków  

i nauczycieli kicha, chrząka i kaszle. 

Jednym słowem - grypa  

i przeziębienia atakują! 

Nie od dziś wiadomo, że  

w okresie jesienno- zimowym jesteśmy 

podatni  na różnego rodzaju 

infekcje. Lekarze zalecają nam w  tym 

czasie zażywanie witaminy C, która 

wzmacnia odporność naszego 

organizmu. Myślę, że powinniście 

wiedzieć, że najlepszym źródłem 

tej witaminki są owoce cytrusowe. 

Dlatego też dzisiaj mowa będzie o dobroczynnych cytrusach! 

Saga cytrusów 
 Cytrusy zaczęły ewoluować ok. 20 milionów lat temu w Archipelagu Malajskim.  

U zarania swojej historii były gorzkie w smaku i prawdopodobnie niejadalne. Jednak  

z upływem czasu i pod wpływem wzrastającej temperatury oraz innych, nieznanych nam 

dzisiaj, czynników zmieniły się nie do poznania. Wiadomo, że ok. 4000 lat p.n.e. stały się 

ważnym elementem diety kultur, skupionych wokół basenu Morza Śródziemnego – 

Mezopotamii, Egiptu, Grecji. Czy pamiętacie mit o Heraklesie, który musiał wykonać 12 

prac? Jedną z nich było zdobycie złotych jabłek z ogrodu Hesperyd. Uważa się, że jabłka te to 

symbol ówczesnych owoców cytrusowych – źródła radości, siły i zdrowia.  

 W języku polskim słowo „cytrusy” zostało „urobione” od owocu, który znacie pod 

mianem „cytryna”. Wzmianki o cytrynie odnajdujemy w starożytnych pismach chińskich. 

Wiadomo też, że zanim cytryna i inne cytrusy trafiły do Europy przebyły długą drogę. Wraz  

z karawanami i na pokładach statków wędrowały przez góry i morza, pokonywały pustynie  

i nieprzebyte puszcze. Ich obecność w europejskiej diecie zawdzięczamy Arabom i Żydom. 

W XVIII w. rośliny cytrusowe przewieziono do Ameryki Środkowej i południowych 

obszarów dzisiejszego USA. Obecnie Ameryka to największy producent cytrusów.  

 Cytrusy rosną w podzwrotnikowej i umiarkowanie ciepłej strefie klimatycznej. Ich 

owoce dojrzewają kilka razy w roku. W Polsce najpopularniejsze wśród cytrusów są: cytryny, 

pomarańcze, mandarynki i grejpfruty. Wato wiedzieć, że, aby cytrusy dotarły do nas  

w „dobrej kondycji”, zbiera się je, zanim dojrzeją.   

 Cytrusy są bogate w witaminę C i związki mineralne. Dzięki tym składnikom 

odgrywają ważną rolę w ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi  

za uaktywnianie się wielu chorób. Owoce te mają więc właściwości bakteriobójcze  

i antywirusowe. Warto więc przed wyjściem do szkoły wypić szklankę soku ze świeżo 

wyciśniętych cytrusów.  
Opracowała Hania Lewińska, klasa 6e 



 

latarnie przyszłości 
Dr Yen-Hsun Su z Tajwanu wpadł na pomysł pokrycia liści tzw. 

nanocząstkami złota,  zdolnymi do wydzielania  światła. Na razie 

naukowcy nanieśli je na liście rośliny akwariowej – bakopy 

karolińskiej. Okazało się, że liście te zaczęły emitować czerwonawe 

światło. W przyszłości zatem, być może, z pejzażu miast znikną 

latarnie. Wystarczy nanoczątkami pokryć liście drzew, by rozświetlić 

ulice. Taki  cel przyświeca eksperymentom tajwańskich naukowców. 

 

pikantne bąbelki 
Większość z nas  uwielbia napoje gazowane. Tymczasem 

amerykańscy naukowcy udowodnili, że ich spożywanie jest dla 

naszego organizmu bolesne. Znajdujący się w nim gaz - 

dwutlenek węgla - pobudza te same receptory bólu w jamie 

nosowej co chrzan czy musztarda. Inaczej mówiąc – bąbelki są 

pikantne! Uważa się więc, że sięgamy po tego typu napoje, gdyż 

ten rodzaj umiarkowanego bólu wywołuje w naszym mózgu 

produkcję endorfin, odpowiedzialnych za poprawę nastroju.  

Poza tym zawarty w napojach gazowanych dwutlenek węgla ogranicza rozwój 

bakterii. Nie znaczy to jednak, że napoje gazowane są zdrowe i można je pić 

bezkarnie. Pamiętajmy, że wszystko trzeba robić z umiarem.  

 

ciuchy w sprayu 
Hiszpański projektant mody Manel Torres we współpracy z 

naukowcami z Londynu wymyślił ubranie w sprayu.  Niezwykły 

płyn – rozpuszczone włókna bawełny z domieszką syntetyków, 

w ciągu 15 minut zamienia się w materiał. Tę rewolucyjną 

substancję można mieszać z barwnikami, zapachami a nawet 

lekami. Gdy nasza kreacja nam się znudzi, wystarczy zamoczyć 

ją w specjalnym płynie, który ją rozpuści. Wówczas bez trudu 

uformujemy ją na nowo i przemienimy w nową sukienkę, bluzkę, 

spódnicę czy spodnie. Wszystko wskazuje na to, że ubrania 

przyszłości będą tanie, ekologiczne i zdrowe. 

 

 

 



superpszczoły 
Znalezienie najkrótszej drogi między wyznaczonymi punktami i błyskawiczny 

powrót do punktu wyjścia to nie lada wyzwanie, wymagające od człowieka  

a także najszybszego komputera długich i skomplikowanych obliczeń. 

Tymczasem pszczoły, zbierając nektar, w oka mgnienia i  bez wysiłku odnajdują 

najkrótszą ścieżkę między kwiatami. Ponadto naukowcy zapewniają, że te 

pożyteczne owady potrafią liczyć do czterech.  

małpa pl. 
Każdy posiadacz poczty internetowej natyka się na małpę. Chodzi oczywiście  

o obecny w naszych adresach e-mailowych znaczek „@”. Okazuje się jednak, że 

tylko Polacy symbol ten nazywają „małpą”. Warto wiedzieć, że ów znak 

pochodzi z łaciny i wymawiać się go powinno jako „ad”, co oznacza: „do” lub 

„przy”, zależnie od kontekstu. Czyli zapis: kowalski@o2.pl oznacza: 

użytkownik Kowalski przy (na) serwerze o2. W jaki sposób @ stało się  

w naszym kraju „małpą” – nie wiadomo. Niemcy określają ten symbol mianem 

„świńskiego ogona”, Włosi – „ślimaka”, Rosjanie – „pieska”. Jak widać, co kraj, 

to inna fantazja. 

zaginiona Itaka 
Pamiętacie Odyseusza? Ten mityczny bohater wymyślił podstęp z koniem 

trojańskim a potem 10 lat wracał do domu. Po drodze zmierzyć się musiał  

z syrenami, cyklopami, czarownicami i morskimi potworami. Niedawno 

naukowcy odkryli ruiny pałacu, który, ich zdaniem, należał do króla Itaki.  

Na jakiej podstawie wysnuli taki wniosek? Otóż, odnalezione przez 

archeologów pozostałości starożytnego zamku oraz ich lokalizacja idealnie 

odpowiadają opisowi włości Odyseusza, znanego z poematu Homera, twórcy 

„Iliady” i „Odysei”.  Może więc w mitach kryje się ziarenko prawdy, a mityczni 

bohaterowie i herosi, tacy jak Odyseusz, Achilles, Herakles, Hektor, Tezeusz 

istnieli naprawdę? No cóż, trzeba mieć otwarty umysł. 

 

Czy wiecie, że … 
 kobiety wypowiadają dziennie 20 tysięcy słów, a mężczyźni o 13 tysięcy 

mniej? 

 w Polsce 9 milionów psów dzieli dom z ludźmi? 

 W polskich szkołach pracuje ok. 600 tysięcy nauczycieli? 

 Harry Potter był brytyjskim żołnierzem? 

 w tym roku  suma spóźnień wszystkich polskich pociągów wyniosła 5 lat? 
 

Redakcja 

(na podstawie „Angorka”, nr 37, 45, 48) 

 

mailto:kowalski@o2.pl

