
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło elementów graficznych oraz zdjęd: Internet oraz zasoby własne redakcji „Piątaka”,  

SP5 oraz Stowarzyszenia Piątka 

    listopad 2012r., nr 66 



 
 Halloween to w naszej kulturze nietypowe 

„święto”, obchodzone, od kilku czy kilkunastu lat, 

wieczorem 31 października, a zatem w wigilię  

1 listopada - Dnia Wszystkich Świętych. Zwyczaj 

„halloweenowy” zawitał do Polski w latach 90-tych 

z Ameryki, a dokładniej ze Stanów Zjednoczonych. 

W tym dniu dzieciaki przebierają się za 

straszydła: wampiry, czarownice, wilkołaki, zombie 

duchy, kościotrupy i tym podobne postaci rodem  

z horrorów oraz opowieści grozy. Najbardziej spektakularnie zwyczaj 

ten jest kultywowany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej 

Brytanii oraz Irlandii. Z tym nietypowym w naszej kulturze „świętem” 

związana jest dynia – warzywo to zostaje - na wspomnianą okoliczność 

- wydrążone  i „wyrzeźbione”, zazwyczaj w oryginalny i „straszliwy” 

lampion. 

 Halloweenowej zabawie towarzyszy „robienie psikusów”. 

Poprzebieranym za straszydła dzieciakom można ofiarować 

jakąś słodkość, np. cukierka; albo pozwolić im na zrobienie 

„halloweenowego psikusa”. Do najbardziej typowych 

halloweenowych żartów i zabaw należą: 

Scary farm – straszne gospodarstwo 
Dzieciaki i młodzież spotykają się na tzw. „strasznych 

farmach”, specjalnie na ten cel zaadaptowanych - 

wielkich przestrzeniach. Tam bawią się i wykonują 

zlecone im misje, udając, że wcielili się w bohaterów 

strasznych opowieści.  

Cukierek albo psikus 

To najprostsza, najbardziej pospolita forma „świętowania” 

Halloween. „Straszne dzieciaki” chodzą po okolicznych 

domach, domagając się słodyczy lub „grożąc” psikusem. 

Jeśli odmówi się im podarunku w formie słodkości, trzeba liczyć 

się z „psikusem”.  

 



Apple bobbing  - wyławianie jabłka 

 Do halloweenowych zabaw należy łapanie jabłek w miednicy z wodą, 

czego dokonuje się za pomocą zębów. Zabawa polega  

na wyłowieniu pływającego w misce jabłka. Ponoć wyłowione,  

a nieuszkodzone jabłuszko, wróży szczęście w nowym, 

nadchodzącym roku. 

 Nie jest naszym celem opisanie wszystkich 

halloweenowych zabaw czy przesądów. Wiadomo, jedne  

z nich wróżą pomyślność, inne – pecha. Wiadomo,  

że halloweenowe szaleństwo to tylko zabawa. Wiadomo też,  

że halloweenowych wygłupów nie wolno traktować na serio. To jedynie 

„próby” zaklinania losu – oswajania się z trudnymi, zwłaszcza dla 

dzieci, tematami – przemijania, nietrwałości, śmierci.  
Opracowali: Julia Świechowska i Oskar Misiak 

 My – Polacy mamy własną, wielopokoleniową tradycję 

obchodzenia Święta Zmarłych. Na 2 listopada przypada 

Święto Zmarłych. O ile 1 listopada powinniśmy wspominać 

naszych świętych, o tyle 2 listopada nasze myśli powinny 

się kierować ku naszym zmarłym – nieżyjącym bliskim.  

Zatem 2 listopada obchodzimy Zaduszki, zwane niegdyś Dziadami. 
Było to święto ludowe, obchodzone przez Słowian i Bałtów. Wierzono, 

że w tym dniu możliwe jest nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych  

i pozyskanie ich przychylności. „Goszczono” ich miodem, kaszą czy 

jajkami.  W tym dniu nie wolno było: wylewać wody po myciu naczyń; 

palić w piecu;  przeklinać.  

 Święto Dziadów z czasem zostało zastąpione przez 

chrześcijańskie Zaduszki. W tym dniu Polacy modlą się za dusze 

swoich zmarłych i na ich grobach zapalają symboliczne światełka – 

znicze oraz świeczki. To dzień skłaniający do refleksji  

nad przemijaniem i wspomnień o naszych nieżyjących bliskich.  

W polskiej tradycji dzień ten pozbawiony jest żartobliwego tonu.  

W tym dniu my Polacy, całkiem na serio, myślimy o tych, którzy 

ostatecznie odeszli. Modlimy się za ich dusze i wspominamy spędzone 

z nimi chwile. Nie zatraćmy tego na rzecz halloweenowych wygłupów. 
Redakcja 

 



 
 

 Wiadomo, że tradycja Halloween sprzyja przytaczaniu nieco 

straszliwych,  nierzadko, a nawet często,  budzących grozę opowieści.  

W niniejszym wydaniu „Piątaka” redaktorki naszej gazetki 

postanowiły opowiedzieć Wam o fascynujących i atrakcyjnych  

dla turystów miejscach, rzekomo, najstraszliwszych w  Polsce. 

 Jednym z takich miejsc jest, ponoć, Babia Góra.  Główną 

atrakcją okolicy jest ukryty we mgle, mlecznobiałej,  

zwłaszcza jesienno-zimowym w okresie, szczyt Babiej 

Góry.   

Jak głoszą polskie legendy na Babiej 

Górze, czyli inaczej  beskidzkim  

Diablaku,  odbywały się niegdyś sabaty, 

czyli takie dziwaczne spotkania - 

zebrania czarownic. Ponoć stał tam czarci zamek,  

o którym dzisiaj przypomina znajdujące na szczycie góry 

się rumowisko kamieni. Miejscowi zapewniają turystów, że nocami 

można tu usłyszeć przerażający chichot.  Babia Góra to masyw górski 

położony we wschodniej części Beskidu Żywieckiego. Wznosi się ona 

na 1725 metrów nad poziomem morza.  

  Z kolei w miejscowości Chróścin, położonej na granicy rejonu 

łódzkiego i opolskiego,  znajduje się stara cerkiew 

pod wezwaniem św. Jerzego Zwycięzcy. W pobliżu 

świątyni mieści się cmentarz nawiedzany, podobno, 

przez zjawę małego chłopca.  Jak głoszą miejscowe 

podania dziecko było synem okolicznego włodarza, 

który podczas „wielkopańskiej” zabawy utopił się  

w okolicznych bagnach. Prawdopodobnie chłopiec stracił także matkę, 

gdyż jego duch dopytuje się o oboje rodziców.  

 A może wy odwiedziliście jakieś nawiedzone miejsce? Jeśli tak – 

napiszcie do nas a opublikujemy Waszą historię na łamach „Piątaka”.  
Zebrała i opracowała Marysia Kocioł z klasy 4b 



 

 

 

Dnia 11 listopada obchodzimy ważne święto 

narodowe – Święto Niepodległości. Ustanowiono je w 

1937 roku. Narodowe Święto Niepodległości jest, 

naszym zdaniem, najważniejszym polskim świętem 

narodowym. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach 

niewoli,  Polska odzyskała niepodległość. Po latach 

rozbiorów, dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię w latach: 1772  

(I rozbiór), 1793 (II rozbiór), 1795 (III rozbiór), Polska wróciła na 

mapy świata. Polacy, dzięki swej wytrwałości, patriotyzmowi  

i bohaterstwu,  wywalczyli  sobie wolność. 

Ogromną rolę w odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości 

odegrał marszałek Polski – Józef Piłsudski. Ku upamiętnieniu jego 

działań główny warszawski plac, na którym obchodzi się w pamiętnym 

dniu 11 listopada uroczystą zmianę warty – a dzieje się to przed 

Grobem Nieznanego Żołnierza – nosi imię Marszałka Piłsudskiego.  

Dzień 11 listopada, jak już wspomnieliśmy, ustanowiono świętem 

narodowym w 1937 roku. Jednak w latach  1939r. -  1989r. 

obchodzenie tego święta było zabronione. Po upadku rządów 

komunistycznych nabrało ono szczególnego znaczenia i dzisiaj jest 

dniem uroczystym i wolnym od pracy.  

W dniu 11 listopada w całym kraju odbywają się patriotyczne 

uroczystości, a w kościołach odprawia się msze święte  w intencji 

naszej Ojczyzny. Popularnością cieszy się również organizowany  

w stolicy Bieg Niepodległości, w którym rokrocznie bierze udział  

ok. kilku tysięcy chętnych. W tym dniu polscy patrioci wywieszają  

w oknach biało-czerwone flagi. 

A co Wy robicie w dniu 11 listopada? 
Opracowali Arek Gil z klasy 4b i Krzysiek Głowienke z klasy 5d. 



 
 

 

  Na okoliczność kolejnej rocznicy polskiego Święta 

Niepodległości, przypadającej, jak co roku,  na 

dzień 11 listopada, przeprowadziłyśmy sondę wśród 

uczniów naszej Szkoły.  Naszym respondentom, a 

było ich 29,  zadałyśmy dwa pytania: Jak 
obchodzisz Święto Niepodległości? Co wiesz o 
Święcie 11 Listopada? 
 Okazało się, że dziewięcioro ankietowanych 

Święto Niepodległości spędza w domu. Uczniowie ci 

zapewniali nas, że w tym dniu spotykają się z 

rodziną na wspólnym obiedzie. Niestety, wśród nich 

byli i tacy, którzy w tym ważnym dla Polski dniu tylko siedzą przed 

komputerem i po prostu grają, od rana do wieczora. Jedynie ośmioro 

respondentów w dniu 11 listopada  bierze udział w uroczystościach 

upamiętniających odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. 

Pamiętają oni o wywieszeniu w oknie lub na balkonie biało-czerwonej 

flagi czy też odwiedzają cmentarze i zapalają symboliczne światełka 

dla tych, którzy poświęcili życie dla naszej Ojczyzny - zatem 

zachowują się jak patrioci.  

Niestety, wśród ankietowanych przez nas uczniów znalazło się 

aż dziesięcioro dzieci, które nie potrafiły wypowiedzieć na wskazany 

przez nas temat. Nie wiemy, czy nie zrozumiały pytań, nie potrafią się 

wypowiedzieć czy też postanowiły „zaistnieć” na forum Szkoły 

poprzez bezsensowne odpowiedzi.  

Zatrwożyły nas odpowiedzi naszych uczniów na drugie  

z zadanych przez nas pytań: Co wiesz o Święcie  
11 Listopada?  Spośród 27 zapytanych aż dwanaścioro nie ma o tym 

ważnym, jeżeli nie najważniejszym dla Polaków święcie, nic do 

powiedzenia. Pobieżnie kojarzycie tę rocznicę z hasłami: wolność, 
niepodległość, ale, niestety na tym kończy się Wasza na ten temat 

wiedza. Z przykrością musimy przyznać, że wiedza uczniów naszej 



Szkoły na temat odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. jest, 

delikatnie mówiąc, niewystarczająca.  

Dziwi to nas, zwłaszcza że co roku na okoliczność 11 listopada 

odbywają się w naszej Szkole okolicznościowe apele i lekcje 

wychowawcze, poświęcone temu zagadnieniu. Niestety, wyniki naszej 

sondy, co z przykrością stwierdzamy, dowodzą, że nasze pokolenie 

zapomina o poświęceniu naszych przodków dla Ojczyzny. 
Ankietę przeprowadziły i opracowały: 

 Kasia Ostapiuk,  Roksana Ronkowska  i Karolina Szewczyk z klasy 4b 
 

 
 

Józef Piłsudski to wybitny Polak, który odegrał 

ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

W wolnej już Polsce został naczelnikiem naszego 

odrodzonego państwa, później – premierem. Marzył  

o Polsce silnej, niezależnej. Taką próbował ją budować.  

Czy wiecie, że Józef Piłsudski :  

 urodził się 5 grudnia 1867 r. w litewskim Zułowie, a zmarł 12 

maja 1935 r. w Warszawie? 

 pochodził z rodziny ziemiańskiej, kultywującej tradycje 

patriotyczne i niepodległościowe? 

 był dobrym i pilnym uczniem? 

 miał konia o imieniu Kasztanka i psa, który wabił się Pies? 

 uwielbiał mocną herbatę? 

 nie znosił jarzyn, w żadnej postaci, i nie przepadał za owocami? 

 tworzył Legiony Polskie, które walczyły przeciwko Rosji? 

 z umiłowaniem stawiał pasjanse? 

 zmarł w wyniku choroby nowotworowej? 

 został pochowany na Wawelu, zaś jego serce spoczęło w grobie 

na wileńskim cmentarzu? 
Zebrali i opracowali Patryk Sokolski i Makary Woźniak z klasy 5d 

 



 

 
Dnia 09.11.2012r. w naszej szkole odbył się 

apel z okazji 11 Listopada, upamiętniający 94 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Część artystyczną przygotowali uczniowie 

klas 6b i 5a. W apelu uczestniczył również chór 

pod kierunkiem pani Liliany Zdolińskiej  

i zespół wokalny pani Karoliny Machutty–Gałązki.  

Przedstawienie wyglądało następująco: 

Pewien chłopiec, w którego wcielił się Olek 

Plombon, miał wykonać zadanie  domowe, ale nie 

wiedział jak. Po chwili na scenie pojawiła się 

kobieta w długiej, czerwonej sukni. W tej roli 

wystąpiła Ola Żelska.  Chłopiec chciał wiedzieć, kim jest tajemnicza 

postać, a ona powiedziała, że niedługo sam będzie mógł odpowiedzieć 

sobie na to pytanie.  Następnie opowiedziała mu, jak to się stało, że 

Polska zniknęła  z mapy Europy, a później z mapy świata. Chłopiec 

dowiedział się, że to trzy sąsiadujące z Polską państwa- Prusy, 

Austria i Rosja- podzieliły terytorium  Polski pomiędzy 

siebie. Później zdobył wiedzę na temat walk, powstań, 

starań  Polaków o odzyskanie niepodległości. Apel 

przypomniał nam o tym, że w czasach zaborów nie 

można było uczyć się w języku polskim. W szkołach 

zabraniano dzieciom komunikowania się w naszym 

ojczystym języku . 

To była pouczająca i ciekawa lekcja historii. 

Dziękujemy opiekunom Samorządu, że po raz kolejny zadbali o naszą 

edukację patriotyczną. 
Opracowała Weronika Lewna 

 

 

 

 



 

 
 

Ten „zawód” jest drogą życiową. 
 

We wrześniu b.r. w naszej szkole pojawił się nowy 

nauczyciel religii ksiądz Piotr Flis, na co dzień 

związany z parafią św. Jana Kantego w Słupsku. Nasi 

redaktorzy przeprowadzili z księdzem wywiad, który 

chcielibyśmy Wam zaprezentować. 

 

Z jakiego powodu przyjął Ksiądz propozycję nauczania w naszej 

szkole ? 

Pracę w szkole rozpocząłem na prośbę ks. Biskupa i na mocy wydanego 

przez niego dekretu. 

Czy lubi Ksiądz pracę z dziećmi i czy kiedykolwiek wcześniej miał 

z nimi Ksiądz do czynienia? 

Bardzo lubię pracę z dziećmi! Do tej pory pracowałem z nimi tylko  

w ramach działalności parafii. Praca  z dzieciakami w szkole to 

zupełnie nowe doświadczenie, ale bardzo miłe i przyjemne, choć 

niesamowicie hałaśliwe. 

Jak ksiądz jest nastawiony do pracy w szkole z oddziałami 

integracyjnymi ?  

Nastawienie mam jak najbardziej pozytywne, normalne. Nie 

zastanawiam się nad tym nawet. Po prostu jesteśmy wszyscy razem  

w tej szkole -  dzieci, uczniowie, nauczyciele. To, że ktoś ma swoje 

słabości nie oznacza, że jest gorszy czy inny. Wszyscy stanowimy 

JEDNOŚĆ w tej szkole, i w oczach Boga. 

Czy w młodości chciał Ksiądz zostać pedagogiem czy 

nauczycielem? 

Zupełnie o tym nie myślałem. Raczej chciałem zostać taksówkarzem. 

Czy w Słupsku ma ksiądz znajomych lub rodzinę, czy może szuka 

Ksiądz nowych znajomości i doświadczeń ?  



W Słupsku mam wielu znajomych i wspaniałych przyjaciół. Myślę, że 

nie trzeba szukać na siłę znajomości i doświadczeń, one po prostu się 

przydarzają, są częścią życia.  

W jakim wieku zrodziło się w Księdzu powołanie i chęć stania się 

duchownym?  
Myśl o tym, żeby zostać księdzem, zrodziła się w klasie maturalnej. 

Jednak muszę podkreślić, że zawsze byłem blisko Kościoła. Przez 10 

lat służyłem Kościołowi jako ministrant.  

Czym jest dla Księdza ten „zawód”? 

Ten „zawód” jest drogą życiową. 

Co w tej pracy sprawia Księdzu 

największą przyjemność?  

Spotkanie z człowiekiem. 

Jak Ksiądz godzi życie prywatne ze 

swoją pracą? 

Nie mam z tym problemów. Jak już 

wspomniałem ta „praca” jest moją 

życiową drogą. 

Czy podoba się Księdzu w naszej 

szkole? 

Bardzo mi się w tej szkole podoba, zarówno pod względem pracy  

z uczniami, jak i współpracy z dyrekcją, nauczycielami, wszystkimi 

pracownikami. Wrażenie robi także budynek szkoły. To naprawdę 

ładna, przestrzenna, kolorowa i zadbana placówka.  

Jakie Ksiądz ma hobby? 

Właściwie to nie mam hobby, ale  interesuję się sportem, wszystkimi 

jego dyscyplinami.  

Przed chorobą czynnie grałem w piłkę i biegałem. Teraz zostało 

mi kibicowanie, ale wierzę, że jeszcze wrócę na boisko, by pograć 

w moją ukochaną piłkę. 

Dziękujemy za rozmowę. 

 
Wywiad przeprowadzili i zredagowali Oskar Misiak i Jakub Nawrot z klasy 6b 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnica gradobicia 
Grad, tak samo jak deszcz czy śnieg, to forma opadu 

atmosferycznego. Nadchodzi niespodziewanie, często w upalny letni 

dzień, i spada z nieba z ogromną siłą w postaci zbitych grudek lodu 

wielkości od drobnej kaszki do kurzych jaj, a nawet grejpfruta. 

Powstaje w chmurach burzowych zwanych cumulonimbusami. Gradowe 

opady to struktury zbudowane z pary wodnej, w których unoszą się, 

zamarznięte do temperatury niższej niż 0 stopni C,  krople wody. 

niecodzienne zwyczaje urodzinowe 
W wielu zakątkach świata istnieją niezwykłe, dziwaczne czasami 

zwyczaje urodzinowe. Na przykład kanadyjskim maluchom z okazji 

urodzin smaruje się nos masłem. Śliski z natury tłuszcz ma zapobiec 

„przyklejaniu się” do niego wszelkich nieszczęść, a więc zapewnić 

jubilatowi życie pozbawione trosk i problemów. Natomiast  

w Wietnamie nowy rok świętowany jest jako urodziny. Powód jest 

prosty-tego dnia wszyscy starzeją się dokładnie o rok. 

praca jak marzenie 
5-letnia Jessica Rosbrook z Wielkiej Brytanii ma chyba 

najprzyjemniejszą pracę na świecie, bo testuje... zabawki. Niemal 

każdego dnia rano pod jej dom zajeżdża samochód dostawczy 

wyładowany zabawkami  pewnej firmy. Zadaniem dziewczynki jest 

sprawdzenie nowych zabawek. Jej praca polega więc na... bawieniu się 

nimi. Od jej zdania zależy, jakie zabawki trafią na półki sklepowe,  

a które do magazynu rzeczy zapomnianych. 
Zebrali i opracowali: Arek Gil, Igor Klimkowicz, Gniewko Gawrych z klasy 4b 



 

 
 

 

 

Szkolny Konkurs Fotograficzny, ogłoszony w czerwcu 

minionego roku szkolnego, został rozstrzygnięty 28 września 

2012r.  Za najlepszą pracę uznano zdjęcie wykonane przez 

Julię Ceranowską z klasy 6b. II miejsce zdobyła Alicja 

Rosińska z klasy 4b, zaś III – Marta Suliga z 2e. Ponadto 

wyróżniono prace następujących uczniów: Konrada Wysockiego  

z klasy 3b, Mai Huleckiej z 4b oraz Hani Rosińskiej z 6c.  
Opracowała Ada Chojnacka z klasy 4b 

 

 
W naszej szkole,  dzięki genialnemu pomysłowi  pani Anny Makowskiej  

oraz  pani Beaty  Kubiszewskiej,  prowadzony jest cyklicznie konkurs sudoku.  

Dla wielu uczniów rozwiązywanie tej matematycznej łamigłówki stało 

się  pasją i ogromną przyjemnością. Wielu z nas osiąga w tym 

konkursie znaczące sukcesy. Jak dotąd, w tegorocznej edycji 

konkursu,  wyróżnili się zwłaszcza uczniowie: Jakub Iwanicki, Szymon 

Obolewski i Kacper Ostrowski na poziomie klas 5-6 oraz Agata Hałas, 

Igor Klimkowicz, Mateusz Karnicki i Dominik Zieliński spośród uczniów 

klas 3-4. Kolejne zmagania w sudoku odbędą się 13 grudnia. Więcej informacji  

na ten temat znajdziecie na stronie naszej szkoły. 
Opracowała Ala Rosińska, z klasy 4b 

 

 
Dnia 02.11.2012r. odbył się w naszej szkole turniej w piłkę ręczną, adresowany  

do uczniów klas 4-6. Zjawiły się drużyny tz klas piątych -  5b, 5d 

oraz kilkoro uczniów z klas 4c i 5c. W turnieju wystąpiły klasy: 5b 

pod nazwą BLUE STAR, 5d jako drużyna GALAXY HANDBALL 

oraz miłośnicy piłki ręcznej z klasy 5c i 4c, czyli team RED FRUGO. 

W pierwszym meczu  BLUE STAR, po zaciętym meczu, 

zremisowało z GALAXY HANDBALL 14-14. W drugim meczu 



zmierzyły się drużyny RED FRUGO i GALAXY HANDBALL. Starcie zakończyło się 

kolejnym remisem. W ostatnim meczu BLUE STAR przegrało 10-12 z RED 

FRUGO. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna RED FRUGO z 3 punktami, na II 

miejscu uplasowała się drużyna GALAXY HANDBALL z 2 punktami.  

Na ostatnim, ale nie mniej zaszczytnym miejscu, znalazła się drużyna BLUE STAR 

z 1 punktem. Organizatorami i sędziami byli: pan Marcin Urbanowicz i pani Marta 

Wiśniewska-Sokołowska.  
Opracował Maciek Nowak 

 

 
 Wewnątrzszkolna Olimpiada Młodzieży, 

organizowana przez: panią Martę Pogorzelską oraz panów 

Daniela Orzechowskiego i Jacka Słupskiego, ma celu 

wyłonienie reprezentantów naszej szkoły do olimpiady 

miejskiej. W listopadzie w ramach Wewnątrzszkolnej 

Olimpiady Młodzieży chłopcy z klasy 5b i 5d  rozegrali 

mecz piłkarski. Zwyciężyła drużyna z 5b. Pokonała ona 

zespół z 5d 1:0. Emocjonujący był również mecz między 

dziewczynami z klas: 5b i 5e, który zakończył się zwycięstwem teamu  

reprezentantek 5e. Wynik meczu to 2:1. Warto dodać, że o wygranej 5e 

zadecydowały rzuty karne. Uczestnikom bardzo podobają się te zawody. 
Opracował Mateusz Lewna 

 

 
 

W dniach 7 i 8 listopada w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu 

religijno-recytatorskiego „Rozradowani słowem”.  W pierwszym dniu swoje 

umiejętności recytatorskie prezentowali uczniowie klas młodszych, których 

oceniało jury w składzie: p. Jadwiga Rybakowska – polonistka, p. Monika 

Ziemienowicz – nauczycielka biblioteki oraz p. Julita Majewska – nauczycielka 

klas I-III. Natomiast 8 listopada wystąpiły starsze dzieci, oceniane  

przez polonistki – p. Katarzynę Lisowiec-Porębę  i p. Elżbietę Pajewską  

oraz przez p. Jarka Wróblewskiego, nauczyciela religii.  

W klasach pierwszych najlepszy okazał się Michał Orłowski, który zajął  

I miejsce. Na II  miejscu uplasowała się Dominika Łuńska, a III miejsce  zdobył 

Jakub Warcholak. Natomiast w klasach drugich nie przyznano I miejsca,  

II  „wyrecytowały” Karolina Iciakowska oraz Martyna Kamińska, a III miejsce 

zajął Patryk Kleba. W klasach trzecich również nie przyznano I miejsca.  

Spośród trzecioklasistów najlepsze okazały się: Magdalena Hyła oraz Katarzyna 

Danowska – II m, jak również Malwina Orłowska – III m. 



Zdaniem jury, w klasach czwartych najlepiej 

wypadła Karolina Szewczyk. Na II m. uplasowała się 

Maria Kocioł, a na III – Julia Grulkowska. Spośród 

piątoklasistów zdecydowanie wyróżnił się Maksymilian 

Olewnik, któremu przyznano I m. Na II m. znalazł się 

Karol Jaremczak, zaś III m. przypadło Agnieszce 

Nizio. W klasach szóstych na najwyższym podium stanął Aleksander Plombon.  

Na II m. uplasowała się Michalina Duda, a na III – Natalia Cholewińska. 

Zdobywcy I miejsc w poszczególnych poziomach będą reprezentowali naszą 

Szkołę i parafię w rejonowym etapie konkursu. 
Opracowały Aleksandra Cisek i Agata Hałas z klasy 4b. 

 

 

 Dnia 21 listopada 2012r. w hali przy ulicy 

Madalińskiego w Słupsku odbył się pierwszy rzut ligi 

szkolnej w judo. W zawodach brało udział 44 zawodników 

oraz zawodniczek z 16 szkół za Słupska, Kończewa, Łupawy 

oraz Wrześcia. Z naszej szkoły startowało czterech 

zawodników i jedna zawodniczka. Wszyscy uczniowie naszej 

szkoły zajęli miejsca na podium. Dzięki nim nasza szkoła  

po pierwszej rundzie zawodów uplasowała się na I miejscu  

w tabeli. Na najwyższym podium stanęli: Aleksander Plombon i Michał Nawrot, 

uczniowie klasy 6b, oraz Jakub Nawrot z klasy 5b. Na II miejscu uplasował się 

Jakub Orlikowski z klasy 4b oraz Martyna Szaniawska z 4e. Wszyscy zawodnicy 

spisali się na medal, lecz na szczególne wyróżnienie zasługują najmłodsi z naszych 

uczniów: Martyna Szaniawska i Jakub Orlikowski. Oboje prowadzili bardzo dobre 

i widowiskowe walki. Pomimo tego że są bardzo młodymi zawodnikami, odnoszą 

wiele sukcesów, nawet na skalę międzynarodową. 
Opracował  Jakub Nawrot z klasy 5b 

 

 Nasi uczniowie startowali również w X Międzynarodowym Turnieju 

Judo im. Z.Kwiatkowskiego, który odbył się w słupskiej hali sportowej 

Gryfia. Do Słupska zjechało się na ów turniej ok. 400 zawodników z 28 

polskich klubów oraz troje judoków z Niemiec. Nasi uczniowie osiągnęli w 

tym konkursie znaczące sukcesy. Na I miejscu uplasował się Jakub 

Nawrot, na II – Aleksander Plombon oraz Kornelia Ciesielska. III miejsca 

wywalczył sobie Jakub Orlikowski. Naszą szkole reprezentowali również: 

Gniewko Gawrych, Jakub Romanowski i Dawid Siemieński.  
Opracowały Aleksandra Cisek i Agata Hałas z klasy 4b. 

 



 

 

 Do tradycji listopadowych należą andrzejki. Jest to zwyczaj 

wpisany w polską tradycję. Zabawy andrzejkowe organizuje się z 29 

na 30 listopada, a więc w wigilię imienin Andrzeja. Dzisiaj zarówno 

chłopcy, jak dziewczęta spotykają się w ten wieczór, aby poszaleć na 

parkiecie i, oczywiście, powróżyć sobie. Dawniej wieczór andrzejkowy 

zarezerwowany był dla młodych kobiet. Dziewczyny próbowały 

wówczas zajrzeć w przyszłość i ustalić, która  

z nich pierwsza wyjdzie za mąż i kim będzie jej małżonek. 

Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby mają swój początek w 

starożytnej Grecji. 

 Mało kto pamięta dzisiaj o „męskim” odpowiedniku „wieczoru z 

wróżbami”, czyli o katarzynkach. Katarynkowe zabawy odbywały się w 

przeddzień dnia św. Katarzyny, czyli z 24 na 25 listopada. Warto 

wiedzieć, że tę świętą uważa się za patrona kawalerów poszukujących 

odpowiedniej kandydatki na żonę. Dawniej nieżonaci mężczyźni 

spotykali się na wspólne wróżby, mające wyjawić im imię czy status 

przyszłej małżonki. 

 Andrzejki i katarzynki były ostatni okazją do zabawy przez 

bożonarodzeniowym adwentem. 
Opracowały Marysia Kocioł i Karolina Szewczyk z klasy 4b 

 

 
 

Istnieje wiele andrzejkowych wróżb. W tym artykule chcemy  

Wam przybliżyć kilka z nich. 
 

andrzejkowe serce 

potrzebne materiały: kolorowy papier (lub biały papier i farby), 

nożyczki, długopis, szpilka.  



Należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim 

imiona chłopców i dziewczynek. Następnie odwracamy 

serce i przekłuwamy igłą. Imię, na które natrafimy, 

należy do naszego przyszłego ukochanego lub ukochanej. 

lanie wosku 

potrzebne materiały: garnuszek, świeczki, klucz, miska z wodą, 

nieprzeciętna wyobraźnia 

Pod opieką dorosłych roztapiamy wosk w rondelku. 

Pamiętajcie, że po tej czynności garnuszek do niczego się już 

nie będzie nadawał. Następnie ciepły wosk ostrożnie lejemy 

przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. Kiedy wosk 

zastygnie, podnosimy go do źródła światła i oglądamy 

„powstały” na ścianie cień. Z jego kształtu „wróżymy” 

naszą przyszłość.  

 

zagadkowe kubeczki 

potrzebne materiały: 5 kubeczków, różnorodne przedmioty, np.: 

pierścionek, kluczyk, moneta, cukierek, samochodzik – zabawka. 

Na stole ustawiamy 5 kubeczków, do góry dnem. Pod każdym z nich 

umieszczamy jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów. Osoba, 

pragnąca poznać swoją przyszłość, wybiera jeden z kubeczków. Oto 

propozycje zinterpretowania wylosowanych przedmiotów:  

 pierścionek – wyjazd do cudownego kraju  
 kluczyk – przeprowadzka do nowego domu lub mieszkania 
 moneta – bogactwo, może wygrana w totolotka 
 cukierek – boskie, cudowne życie 
 auto – podróż w nieznane 
 

Pamiętajcie, aby andrzejkowe wróżby traktować z przymrużeniem 

oka. Nie zapominajcie, że to tylko zabawa. W prawdziwym życiu to my 

sami decydujemy o swoim losie i ponosimy konsekwencje dokonanych 

przez nas wyborów. 
Opracowały Maja Hulecka i Monika Spaczyńska z klasy 4b 

 


