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Rok 2010 jest dla mieszkańców Słupska rokiem wyjątkowych 

jubileuszów. Każde miasto w swoim kalendarzu ma datę kluczową – moment 

nadania miejscowości praw miejskich. W dziejach naszego grodu można 

wskazać dwie takie daty - rok  1265 oraz 1310. 

Nasze piękne, leżące nad rzeką Słupią miasto po raz pierwszy uzyskało 

prawa miejskie w 1265 roku z rąk księcia gdańskiego Świętopełka, zwanego też 

Wielkim. Uwzględniwszy ten moment, musimy liczyć, że słupski gród istnieje 

już 745 lat. Jednak w  9 września 1310 roku margrabiowie brandenburscy Jan i 

Waldemar relokowali miasto na prawie magdeburskim. Według niektórych 

historyków to wówczas Słupsk przestał być osadą a stał się pełnoprawnym 

miastem. Zgodnie z tą teorią nasze miasto liczyłoby więc 700 lat.  

Słupszczanie urodziny miasta obchodzili w dniach od 9 do 12 września. 

W piątkowy wieczór na scenie przed Ratuszem zagrał znany zespół Varius 

Manx. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały również laureatki konkursu 

„Tak śpiewają słupszczanie”. W sobotę ogromnym zainteresowaniem cieszył 

się mecz pięściarski Polska-Szwecja, który rozegrano pod gołym niebem na 

Placu Zwycięstwa. Mieszkańcy naszego miasta mogli również uśmiać się do łez 

podczas występu kabaretu DeKaDe. W godzinach popołudniowych odbył się 

spektakl familijny „Magiczny Mały Książę”. Wystąpił też irlandzki zespół Jigit. 

Natomiast w filharmonii miała miejsce inauguracja 44 Festiwalu Pianistyki 

Polskiej. Dzień zakończyła doskonale przyjęta przez publiczność premiera 

dramatu Witkacego „Wariat i zakonnica” w reżyserii Jacka Bunscha. 

W niedzielę również nie brakowało atrakcji. Ulicami miasta przeszła 

wielka parada, w której wzięli udział rycerze, artyści, sportowcy i zwykli 

mieszkańcy Słupska, w tym uczniowie naszej szkoły, poprzebierani za 

średniowiecznych władców i księżniczki. Historyczna parada zgromadziła tłumy 

słupszczan. W tym dniu przed Zamkiem Książąt Pomorskich odsłonięto pomnik 

Bogusława X. Stamtąd właśnie rozpoczęto wymarsz. Finał miał miejsce w 

Parku Kultury i Wypoczynku. Słupszczanie mogli tam skosztować specjalnie 

upieczonego na tę okazję tortu. Do jego przygotowania zużyto aż 700 jaj!  

W godzinach wieczornych Słupsku teatr Rondo zaprezentował niecodzienne 

widowisko plenerowe „Legenda o gryfie”.  

Naszym zdaniem, obchody jubileuszu Słupska należy zaliczyć do 

udanych. Program był ciekawy i różnorodny, na pochwałę zasługuje także 

sprawna organizacja imprezy. Z pewnością 700/745-lecie Słupska na długo 

pozostanie w naszej pamięci. 
Opracowała Ola Hulecka, kl.6e 



 
 

 
 

Niedawno Słupsk 
obchodził  

swoje 700/745-lecie.   
Jest to doskonała okazja  

do przypomnienia 
najważniejszych wydarzeń 
 w dziejach naszego miasta 

 
 

 W IX w.  na prawym brzegu Słupi, na wyspie utworzonej przez ramiona rzeki, istniał  

gród obronny. Powstał w miejscu o znaczeniu strategicznym i handlowym.  

Tu przecinały się ważne szlaki komunikacyjne, łączące Gdańsk ze Szczecinem  

i wyspą Wolin. Na środku tego słowiańskiego grodziska powstał kościół św.Ottona.  

 Pierwsza historyczna informacja o Słupsku pochodzi z 1015 roku, kiedy zdobył go dla 

Polski Bolesław Chrobry. Wówczas Słupsk stał się kasztelanią - jedną  

z najważniejszych, obok Gdańska i Świecia, na Pomorzu wschodnim.  

 W 1265r. książę gdański Świętopełk Wielki nadaje Słupskowi prawa miejskie.  

W 1307 roku miasto przejmują Branderburczycy. Z ich rąk gród ponownie otrzymuje 

prawa miejskie, co ma miejsce w 1310 roku. Zostaje też poszerzony o 200 łanów, 

czyli o 200 średniej wielkości gospodarstw chłopskich – ok. 3000 hektarów.  

 W 1329 r. książęta szczecińscy Otton I i Barnim III Wielki oddają Ziemię Słupską,   

w zastaw na 12 lat,  Krzyżakom. W zamian otrzymują 6 tysięcy grzywien – majątek 

na tamte czasy. Po upływie 12 lat słupscy rycerze i mieszczanie pomagają 

ówczesnemu księciu pomorskiemu Bogusławowi V z rodu Gryfitów w wykupie 

Słupska. Książę ten rozpoczął też budowę zamku, w którym dzisiaj mieści się 

Muzeum Pomorza Środkowego. 

 Okres największej świetności Słupska przypada na XIV-XVI w. Nasze miasto należy 

wówczas do Hanzy, czyli Związku Miast Handlowych Europy Północnej. W tym 

czasie Słupsk posiada prawo bicia własnej monety, tzw. denara słupskiego. 

Najwybitniejszym władcą tego okresu jest książę 

Bogusław X. Nie znaczy to, że w tym okresie nie 

dochodzi do dramatycznych wydarzeń.  

W  1477 r. miasto pustoszy wielki pożar, a w 

1489 mieszkańców Słupska dziesiątkuje 

epidemia. Do kolejnych epidemii dochodzi  

w 1564 i 1589r. Ich przyczyną jest niski poziom 



usług medycznych oraz niski stan sanitarny grodu.  

 W XVI w. miasto ogarnia społeczno-religijna zawierucha. Większość słupszczan 

przechodzi na luteranizm. Dochodzi do zbezczeszczenia kościoła pod wezwaniem 

Najświętszej Marii Panny. 

 W 1630r. do miasta wkraczają Szwedzi. Wkrótce potem wybuchają kolejne epidemie 

– dyzenterii, czyli biegunki krwotocznej oraz cholery. Liczba mieszkańców Słupska 

spada do ok. 3300. 

 W 1640r. dialekt kaszubski zostaje dopuszczony w nauce religii. 

 W 1673r. wygasa dynastia Gryfitów, jak głosi legenda, za sprawą Sydonii von Bork, 

ściętej i spalonej w 1620r. za rzekome paranie się czarną magią.  

 W latach 1756-1763 słupska gospodarka gwałtownie podupada. Dzieje się tak  

w wyniku wojny prusko-rosyjskiej, a co za tym idzie – licznych przemarszów wojsk 

przez słupską ziemię i konieczności ich zakwaterowywania w naszym grodzie. 

 W 1807 r. podczas kampanii napoleońskiej miasto stanowi ważny punkt oporu 

pruskiego przeciw Napoleonowi. Aby zrozumieć ten aspekt słupskiej historii, należy 

pamiętać, że Polska w tym czasie znajduje się pod zaborami – jest podzielona 

pomiędzy trzy mocarstwa: Rosję, Austrię i Prusy.  W każdym razie w 1807 roku 

miasto zdobywają Polacy. Słupsk, znajdujący się wówczas w sferze wpływów 

Prusaków,  zostaje zmuszony do zapłacenia kontrybucji w wysokości 10 tysięcy 

talarów. 

 W latach 1869-1870 powstaje w Słupsku pierwsza 

linia kolejowa, na trasie Gdańsk–Szczecin.  

 W 1901 roku zostaje otwarty słupski Ratusz. 

Powstają też koszary wojskowe, remiza straży 

pożarnej oraz synagoga. W 1903 powstaje Miejska 

Biblioteka Publiczna. Miasto liczy ok. 27 tysięcy 

mieszkańców.  

 W 1910 r. na ulice Słupska wyjeżdża pierwszy 

tramwaj. W 1916 r. przy ulicy Grottgera zostaje 

uruchomione lotnisko, działające do lat 60-tych 

XXw. Dziś w jednym z byłych hangarów lotniska 

mieści się hala sportowa klubu „Czarni Słupsk”. 

 W 1928 r. w drodze na Biegun Północny  

w Jezierzycach pod Słupskiem ląduje sterowiec 

„Italia” pod dowództwem polarnika generała 

Umberto Nobile.   Pobyt włoskiego wojskowego  

w Słupsku kończy się skandalem. Podczas bankietu 

okoliczni właściciele ziemscy nazywają go 

„pożeraczem makaronu i sprzedawcą pułapek  

na myszy”. Z tym bowiem w tamtych czasach 

kojarzyli się nam Włosi. Warto dodać, że sterowiec 

„Italia” ulega katastrofie w drodze powrotnej  

z Bieguna Północnego. 

 W 1936r. w Redzikowie powstaje lotnisko 

niemieckiego Luftwaffe. Należy pamiętać, że w tym 

okresie miasto znajdowało się pod wpływami III Rzeszy.  

 W 1939r. na Ziemię Słupską przybywają pierwsze transporty polskich robotników 

przymusowych. Do 1945r. na tych ziemiach Niemcy zmuszają do niewolniczej pracy 

kilka tysięcy Polaków.  



 W 1944r. Niemcy zakładają w Słupsku podobóz Aussenarbeitslager Stolp dla 

więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthofie.  

 W 1945r. Niemcy dokonują egzekucji przymusowych robotników.  

W Lasku Południowym rozstrzelano 22 osoby.  

 7/8 marca 1945r. do  miasta wkraczają wojska radzieckie, zmuszając Niemców do 

ucieczki. Przez wiele lat, w okresie panowania w naszym kraju komunizmu, 

próbowano nam wmawiać, że data ta równoznaczna jest z wyzwoleniem Słupska 

przez bohaterską Armię Czerwoną – żołnierzy radzieckich. Dopiero po upadku 

komunizmu w naszym kraju, co następuje w 1989r., możliwe staje się mówienie 

prawdy o 7/8 marca 1945r. To prawda, że wówczas do naszego miasta wkroczyli 

radzieccy żołnierze i prawdą jest, że wycofali się wtedy Niemcy. Jednak obecność 

Armii Czerwonej ówcześni mieszkańcy Słupska wspominali gorzej niż okupację 

niemiecką. Doszło wtedy do strasznych rzeczy. Wystarczy powiedzieć, że żołnierze 

radzieccy podpalili miasto. Kanistry z paliwem powrzucano do domów, sklepów i 

urzędów. Spłonęło całe stare miasto Słupska. Niektóre budynki ze zgliszcz 

odbudowywano dopiero w latach 60.  XX w. Polało się wówczas wiele krwi- nie 

żołnierskiej, ale zwykłych obywateli.  

Opracowały  we współpracy z redakcją: Żaklina Ittar i Dominika Matusiak, kl. 6e 

 

Nasz rys historyczny o Słupsku kończymy na roku 

1945, co nie znaczy, że potem nie dzieją się w naszym 

grodzie rzeczy ważne i warte zapamiętania.  

Mamy nadzieję, że zaprezentowany tu rys historyczny 

naszego miasta zachęci Was do własnych poszukiwań. 

Czekamy na ciekawe prace i artykuły na temat 

słupskiego grodu oraz jego mieszkańców. Być  

może ktoś z Was napisze o słupskich zabytkach, 

zakątkach,  ulicach czy dotrze do ciekawostek, które 

warto opublikować na łamach naszej gazetki. Być 

może w waszej rodzinie są świadkowie 

dramatycznych wydarzeń z 1945r. i zgodzą się, 

abyście przeprowadzili z nimi wywiad? Być może 

jesteście potomkami znanego słupskiego artysty, 

przedsiębiorcy czy polityka  

i możecie zdradzić ciekawe historie 

czy anegdoty, które wzbogacą naszą 

wiedzę o tym pięknym grodzie.  

Prace wysyłajcie na adres naszej 

gazetki: www.gazetkapiatak@wp.pl.  

Prosimy, aby teksty były pisane 

czcionką Times New Roman, rozmiar 

14. Najlepsze artykuły nie tylko 

opublikujemy i nagrodzimy  

dodatkową szóstką z polskiego  

i historii, ale również zadbamy  

o nagrody rzeczowe. Ostateczne 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

pod koniec bieżącego roku szkolnego. 

http://www.gazetkapiatak@wp.pl/


 
 

         Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na 

całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu 

śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej 

celem jest wzrost świadomości społeczeństw. 

         Akcja Sprzątanie  Świata wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy 

odbyła się w 1989 r. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira 

Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994r. 

Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza 

Ziemia. W sprzątaniu świata uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, 

członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. 

         Już siedemnasty raz ”Sprzątanie Świata” miało miejsce w Polsce. Hasło 

tegorocznej akcji brzmiało: „Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy 

odpady”. Segregacja odpadów a zaraz po niej ich recykling ma prowadzić do 

zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, bowiem od ich obecności zależy 

przetrwanie gatunków, a więc i nas samych. Dzięki sortowaniu śmieci, 

oszczędzamy lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury. Z kolei 

doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi 

zebrany plastik, dzięki czemu ograniczamy szkodliwe oddziaływanie 

zanieczyszczeń. Zyskują na tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo 

wrażliwe, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty czy owady. 

Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków 

są nasze codzienne, świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i 

energię, zastępując samochód komunikacja publiczną lub rowerem, chronimy 

zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych! 

17 września w naszej szkole odbył się apel poświęcony  akcji Sprzątanie 

Świata. Klasa 3 przygotowała krótką, proekologiczną inscenizację. Uczniowie 

kl. 6 wyjaśnili zaś, dlaczego powinniśmy dbać o środowisko. 

   
Opracowała Zosia Żuralska, kl.6e   

 
 



 

 
 

Coraz więcej martwych fok na naszym 
wybrzeżu! 

Latem tego roku martwe foki znajdowano na plażach 

naszego wybrzeża. Aż dwie znaleziono na zachód od Ustki. 

Plaże na całym Wybrzeżu patrolują wolontariusze z 

międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF.  

Naukowcy wciąż jeszcze nie znają przyczyn tego zjawiska. Podkreślają 

jednak, że foki coraz częściej zaplątują się w sieci rybackie lub giną, próbując 

wyłowić swój przysmak – ryby wprost spod kutrów rybackich. 

Należy pamiętać, że wszystkie morskie ssaki chronione są ustawą z 2004 

roku. Ustawa ta zakazuje łapania, zabijania i niepokojenia morskich ssaków. 

Zatem nie wolno ich nawet fotografować czy filmować. Wszystkie foki są w 

Polsce objęte ścisłą ochroną. Każdy, kto zakłóca im spokój, łamie prawo! 

 
Co robić, gdy podczas spaceru po plaży spotkasz fokę? 

 

 Nie zbliżaj się do niej! Pamiętaj – foka jest dzikim zwierzęciem, które 

zaniepokojone, przestraszone, może stać się agresywne i dotkliwie 

pogryźć. 

 Pozwól foce wyjść na brzeg! Wszystkie gatunki fok co jakiś czas muszą 

wyjść z wody. Nie utrudniaj im tego. 

 Nie dotykaj zwierzęcia i nie próbuj go łapać! Jeżeli martwi Cię, 

niepokoi zachowanie czy kondycja foki, zadzwoń pod numer 

całodobowej gorącej linii: 601 88 99 40. Specjaliści ze Stacji Morskiej 

Uniwersytetu Gdańskiego podpowiedzą Ci, co robić oraz zbiorą cenne 

dane na temat zwierzęcia w celu oceny sytuacji i podjęcia dalszych 

kroków. 

 Nie płosz foki i poproś o to samo innych! Obserwuj fokę z daleka, nie 

hałasuj. Nie pozwól też na nią szczekać Twojemu psu. 

 

 

Pamiętaj, foka w morzu i na plaży jest u siebie. To my 

jesteśmy gośćmi w jej środowisku. Uszanuj to!  

 

Co warto wiedzieć o fokach? 
W Morzu Bałtyckim żyje kilka gatunków fok. W naszych 

wodach można spotkać: fokę szarą, fokę pospolitą i fokę obrączkowaną. 



Największą z nich i najczęściej spotykaną jest foka szara. Jeszcze przed II wojną 

światową jej populacja w Bałtyku wynosiła 100 tysięcy osobników. Obecnie jej 

liczebność spadła do około 22 tysięcy! Foka pospolita to z kolei najmniej liczny 

gatunek i spotkanie z nią należy do rzadkości. Jej populację stanowi zaledwie 

550 osobników.  

Foki wiodą wodno-lądowy tryb życia. Na lądzie są ociężałe i niezdarne. 

Za to w wodzie okazują się świetnymi pływakami i zachwycają swoją 

zwinnością oraz  zdolnością wykonywania niebywałych akrobacji. Foki śpią 

unosząc się na wodzie, ale uwielbiają też wylegiwać się na lądzie w 

promieniach słońca.  

Ssaki te żywią się rybami, na przykład dorszami i śledziami. Nie gardzą 

też skorupiakami, ślimakami, różnymi żyjącymi w morzu bezkręgowcami. Foka 

obrączkowana w poszukiwaniu pokarmu potrafi zanurkować na głębokość 300 

metrów. Wówczas jej tętno ulega znacznemu obniżeniu – ze 150 do 10 uderzeń 

na minutę. 

Po skórą foki znajduje się gruba warstwa tłuszczu. Zapobiega ona utracie 

ciepła. Czy wiecie, że lód czy śnieg leżący pod foką nigdy nie ulegnie 

roztopieniu? Ciepło zatrzymywane jest bowiem wewnątrz foczego ciała, gdzie 

temperatura wynosi 37 stopni C. 
Opracowała Roksanka Sadowska, kl.6e 

 
 

Kolorowanka z foką 
 

 
 

 



 

 

 
 

Z życia zwykłego liścia 
 

O, jakie rzewne widowisko: 
Czerwone liście za oknami 

I cienie brzóz, płynące nisko 
Za odbitymi obłokami …. 

 
Jesień to dla wielu osób, zwłaszcza tych o 

romantycznym usposobieniu,  najpiękniejsza pora 

roku. Jest ona nieco melancholijna i skłaniająca do refleksji o przemijaniu. 

Poranne mgły unoszące się nad łąkami i wrzosowiskami, pierwsze przymrozki i 

wielobarwne liście, nieraz wirujące na zwiastującym zimę wietrze, tworzą 

jesienny pejzaż, którym mało kto nie potrafi się zachwycić. Początek jesieni 

zdominowany jest zwłaszcza przez ciepłe barwy – czerwienie, brązy i żółcienie. 

Nie bez powodu mówi się: złota, polska jesień. Jeśli rozejrzycie się wokół 

siebie, z pewnością dostrzeżecie, że jesienią większość naszych drzew stroi się 

właśnie w złote suknie.  

Zjawisko jesiennej zmiany barwy liści jest dla nas tak oczywiste, że 

przyjmujemy je do wiadomości bez zastanowienia. Warto jednak wiedzieć, że 

liście drzew mają ograniczony okres życia zaledwie   

do kilku miesięcy, oczywiście poza igłami – liśćmi drzew 

iglastych. Jesienią, gdy dzień staje się krótszy, zanika 

produkcja chlorofilu. Chlorofil odpowiada za zieloną 

barwę liści a „karmi” się on słońcem, którego jesienią, 

jak wiadomo, zaczyna brakować. Wówczas liście 

zaczynają zmieniać barwy, bowiem nad pozbawioną 

chlorofilu zielenią zaczynają dominować inne 

barwniki, które do tej pory jakby pozostawały w 

uśpieniu. Jeden z nich to karoten – to jego obecności 

marchewka zawdzięcza swój charakterystyczny kolor. Poza nim 

„panoszyć się” zaczyna ksantofil, barwnik żółtawobrązowy.  

Te właśnie barwniki są odpowiedzialne za mozaikę barw, którą możemy 

zaobserwować podczas jesiennych spacerów. 

Kolejnym etapem w  życiu liści jest ich opadanie z drzew. Dzieje się tak 

za sprawą hormonów roślinnych – kwasu abscysynowego oraz etylenu. Za ich 

sprawą dochodzi do wzmożonej aktywności enzymów, rozkładających celulozę 



i pektyny. w wyniku działania wskazanych hormonów dochodzi do 

rozkładu ścian komórkowych i blaszek środkowych liścia. W 

każdym razie w efekcie postępującego rozkładu liście zaczynają 

opadać z drzew.  

Nasi przodkowie nie mieli wiedzy o otaczającym nas 

świecie, jaką my dzisiaj dysponujemy. Zachodzące wokół nich 

zmiany w przyrodzie próbowali tłumaczyć w sposób 

magiczny. Uosabiali dokonujące się wokół nich zmiany 

Natury. Dla starożytnych Greków nastanie jesieni wiązało 

się z uprowadzeniem Kory przez Hadesa, boga krainy 

umarłych. Demeter - matka porwanej boginki, odpowiedzialna 

za plony, urodzaj – świat przyrody, rozpacza wówczas i tęskni za 

córką.  Obumieranie świata przyrody wyraża w micie jej żal i smutek.  

Dzisiaj już wiemy, że czar jesieni da się naukowo wytłumaczyć. 

Niekoniecznie musi to oznaczać, że staliśmy się mniej wrażliwi na piękno 

otaczającego nas świata. Rozumieć zachodzące wokół nas procesy i zjawiska, 

nie tracąc nic z zachwytu nad nimi – oto coś, nad czym warto się wysilić.  

 

Wrzosy – jesienne kwiaty 

 

Dziewiątym miesiącem w kalendarzu gregoriańskim jest wrzesień. Liczy 

30 dni. Miesiąc ten kojarzyć nam się powinien z trzema faktami:  początkiem 

szkoły, nadejściem jesieni, wybuchem II wojny światowej.  

Jako że prowadzony przeze mnie dział, adresowany jest do miłośników 

przyrody, skupimy się na drugim fakcie.  

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dziewiąty miesiąc w 

obowiązującym kalendarzu nazywamy  w naszym kraju wrześniem? Nazwa ta 

wskazuje na charakterystyczny dla tej pory roku krajobraz. Jeśli wyściubicie  

nos poza miejskie krajobrazy, być może, uda Wam się ujrzeć łąkę lub wydmę, 

porośniętą kwiatami – od żółtawosinych, przez liliowe po fioletowe. Nazwa 

wrzesień pochodzi kwitnących w tym miesiącu wrzosów.  

Warto dodać, że roślina ta ma właściwości lecznicze, gdyż zawiera wcale 

niemałe ilości potasu. Ceniony zwłaszcza jest miód z kwiatów wrzosu. Ponoć 

żaden inny pszczeli wyrób nie może się pochwalić takimi walorami smakowymi 

co miód poczyniony z wrzosowych kwiatów. 

Nie wiem, co zazwyczaj jadacie na śniadanie. Gdybym miała wyobrazić 

sobie typowo jesienny, poranny posiłek, zamarzyłaby mi się kromka ulubionego 

pieczywa z wrzosowym miodem. Aby wytworzyć kilogram miodu z 

wrzosowych kwiatów, pszczoła musi na nich przysiąść aż 4 miliony razy!  

Wrzos pochodzi z Europy i Azji Mniejszej.  
 

Opracowała Hania Lewińska z kl.6e  we współpracy z redakcją 

 



Paleontologia i o wiele więcej 
 Jak zauważyliście, powstał nowy dział „Paleontologia i o wiele więcej”. 

Na początku chciałbym, żebyście wiedzieli, co to jest paleontologia. Otóż 

paleontologia to nauka o organizmach kopalnych, wyprowadzająca na 

podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów. Wnioski 

ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Jest ona ściśle związana z naukami 

biologicznymi i geologią, posługuje się często fizyką i chemią. Paleontologia 

dzieli się na: paleobotanikę zajmującą się historią świata roślin, paleozoologię - 

naukę o zwierzętach poprzednich epok geologicznych, paleobiologię, 

paleoekologię i inne. 

Dziś o amonitach 

Ich sposób poruszania się jest dosyć dziwny.  Amonit poruszał się łykając wodę, 

a potem z wielką siłą ją wypluwał, dlatego zawsze podróżował tyłem. W górę i 

w dół poruszał się podobnie jak łódź podwodna. Gdy chciał się zanurzyć, 

nabierał wodę, a gdy wynurzyć  - wodę zastępował gazem. Teraz już nie ma 

amonitów,  ale możemy zobaczyć ich skamieniałe szczątki chyba w każdym 

muzeum.  Jeżeli sami chcemy wydobyć jego skamieniałe szczątki, warto wybrać 

się  na Wyżynę Krakowsko –Częstochowską, zwaną również Jurą Krakowsko –

Częstochowską. Chciałbym się z Wami podzielić pewną ciekawostką. Otóż 

dawniej amonity były uważane za skamieniałe węże bez głowy. Dlatego zaczęto 

dorabiać prawie każdemu znalezionemu amonitowi głowę. Faktycznie, patrząc 

na jego kształt, można skojarzyć go ze zwiniętym wężem. Zresztą sami 

zobaczcie. Poniżej widzicie, jak  jest zbudowany amonit. 

Budowa amonita 

Amonit rosnąc, 

wyrastał ze swojej 

skorupy.  Miał 

zdolność tworzenia 

nowego fragmentu. 

Dzięki zbiornikowi 

balastowemu mógł się 

poruszać. 

Opracował Sebastian Witasik 

Kl. 6c 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizmy_kopalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skamienia%C5%82o%C5%9Bci
http://portalwiedzy.onet.pl/16525,,,,paleobotanika,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/15967,,,,paleozoologia,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/33346,,,,paleobiologia,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/59636,,,,paleoekologia,haslo.html


 
 Każda dziewczyna jest piękna, 

czasami tylko trzeba to piękno 

wydobyć. Warto więc wiedzieć, jaki 

mamy typ urody i w czym w związku z 

tym będzie nam do twarzy. Jako że 

nastała jesień, zajmiemy się dzisiaj 

„jesiennymi pannami” i spróbujemy im 

doradzić, jakie kolory podkreślą ich 

urodę. 

Cera jesiennej dziewczyny jest 

zazwyczaj złocista lub bardzo jasna, 

wręcz blada, a buzię zdobią wtedy złociste piegi, dzięki którym twarz nabiera 

brzoskwiniowego kolorytu. Z pewnością na policzkach nie dostrzeżemy 

rumieńców. Jeśli jesteś jesienią, Twoje oczy przyciągają jak magnez – mogą być 

jasnobrązowe, przypominające barwą bursztyn; zielone, turkusowe – 

zielononiebieskie. Jesienne panny mają włosy w kolorach miedzi, od ciemnego 

blond, przez czerwony blond i odcień marchewkowy po kasztan - brąz. Zawsze 

jednak są błyszczące, ze złotym połyskiem. Jeśli mimo naszego opisu nie jesteś 

pewna, czy należysz do grona dziewczyn o jesiennym typie urody, załóż w 

domu intensywnie pomarańczową koszulkę. Pochodź w niej po mieszkaniu, 

często zerkając w lustro. Przede wszystkim patrz na twarz – nie koszulkę. Jeśli 

Twoja cera nie będzie wyglądała szaro, jeśli nie uwydatnią się cienie  

pod oczami, jeśli twoje rysy nie pogrubią się lub nie wyostrzą, jeśli po prostu 

wyglądasz bajecznie – możesz mieć pewność – jesteś jesienią.  

Jak powinna ubierać się jesienna dziewczyna? Twoje kolory to: jasny beż, 

khaki, złocisty rudy, musztardowy, ciemny brąz – zwłaszcza wyeksponowany 

przez dodatki, np.: buty, paski, torebki;  zieleń groszkowa i oliwkowa, czerwień 

w odcieniu łososiowym, pomidorowym, brzoskwiniowym, miedzianym. Jeśli 

masz ochotę ubrać się na biało, wybierz jej kremowy odcień, nigdy kredowy. 

Unikaj też niebieskiego i granatowego. A jaką powinnaś wybrać biżuterię? 

Jesiennym dziewczynom pięknie będzie w „pamiątkach z wakacji” , np.  

w koralach z muszelek.  Twoje ręce zaprezentują się szykownie w skórzanej   

lub miedzianej bransoletce i pierścionku z koralem. Spośród kamieni stawiaj  

na nefryty i agaty.  

Jesienny typ urody mają takie gwiazdy jak: Julian Moore, Susan 

Sarandon, Marcia Cross, Daria Widawska, Linsay Lohan, Nikole Kidman. 

W następnym numerze porady dla „zimowych dziewczyn”  
redakcja 



 
 

 Czy spotkaliście kiedyś szkolnego ludożercę? 

Grasuje on niemal w każdej szkole. Sprawia 

wrażenie zwykłego ucznia. Jednak niech nie zmyli 

Was jego wygląd, bo to podstępny „złoczyńca”.  

Jego ulubionym zajęciem jest deptanie 

słabszych. W szkolnych zakamarkach czyha  

na młodszych kolegów, aby im podokuczać. Ponadto 

lekceważy wszystkich i wszystko, zachowuje się 

wyjątkowo egoistycznie. Zazwyczaj nie można 

liczyć na jego pomoc. Jeśli już zdecyduje się komuś 

pomóc, robi to z wielką niechęcią i tylko dla własnych korzyści. Niekulturalnie, 

a nieraz wręcz chamsko odzywa się do innych. Jest także arogancki w stosunku 

do nauczycieli. Dla „naszego ludożercy” mury 

szkolne i ławki są jak brudnopis. Pisze po nich to, co 

mu przyjdzie do głowy. Nie przejmuje się uwagami 

nauczycieli i rodziców, często kpi z nich w żywe 

oczy. „Szkolny ludożerca” karmi się widokiem 

upokorzonych przez niego i cierpiących dzieci. 

Patrzy wilkiem na swoje ofiary. Starannie dobranymi 

słowami rani uczucia innych. Jego szyderczy śmiech 

wywołuje bladość na twarzy uczniów.  

To tylko kilka wybryków szkolnego 

złoczyńcy. Myślę, że wszyscy odetchnęliby z ulgą, 

gdyby „ludożercy” raz na zawsze zniknęliby  

z naszych szkół. Być może „szkolni ludożercy” sami 

doświadczyli kiedyś fizycznej lub psychicznej 

przemocy i po prostu nie znają innych wzorców 

postępowania. Być może wydaje im się, że swoim 

zachowaniem mogą komuś zaimponować. Ważne 

jest więc, abyśmy jasno dawali im do zrozumienia, że nie akceptujemy ich 

wybryków. Niech nas nie śmieszą jego żarty, jeśli są wymierzone w inne osoby. 

Nie uśmiechajmy się, słysząc jego ironiczne uwagi, których celem jest 

ośmieszenie czy skompromitowanie bliźniego. Być może nasza postawa 

spowoduje, że „szkolny ludożerca” zastanowi się nad sobą i postanowi zmienić. 

Przede wszystkim jednak, zastanówmy się nad tym, czy nam samym nie zdarza 

się bywać „szkolnym ludożercą”. Po prostu nie róbmy innym tego, co nam 

samym niemiłe.  
Artykuł napisała Ola Hulecka, 6e 



Szóstoklasiści o swoich 

nauczycielach. 
 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zebraliśmy wypowiedzi uczniów klas szóstych, 

zawierające opinie na temat uczących w naszej szkole nauczycieli. Znajdziecie w tym 

materiale fragmenty opisujące ich wygląd, zachowanie i cechy osobowości. Nie wszystkie są 

pochlebne, ale i takich nie brakuje. Oczywiście z uwagi na święto naszych belfrów 

zamieszczamy  te bardziej sympatyczne, ale i zabawne  wypowiedzi. Zapraszamy do lektury.  

 

Agnieszka Borzyk: 

„Nasza wychowawczyni ma duże czarne oczy, owalną głowę, w której mieści się dużo 

wiedzy. [...] Pani Borzyk maluje się bardzo naturalnie i nosi bardzo ładną biżuterię, która 

zawsze zwraca uwagę.” 

„Pani jest popularna w całej szkole. Pasuje do Niej przysłowie: ”Mieć gołębie serce”. 

[...]Lubię Panią za to, że jest miła, litościwa, sympatyczna, ambitna, cierpliwa, pamiętliwa i 

przystojna” 

„Nasza wychowawczyni posiada piękne, duże , czarne oczy, które podkreślają Jej czarne jak 

węgiel, krótko obcięte włosy.[...] sylwetka pani Borzyk nie jest byle jaka. [...] Zawsze 

pamięta o wszystkim, a także o sprawach dla nas niepotrzebnych. [...] Traktuje nas ulgowo, 

dlatego uważamy, że jest dla nas miła” [...] Czasami zachodzimy Jej za skórę, ale wiemy, że 

nigdy nie przestanie nas lubić.” 

 

Katarzyna Lisowiec- Poręba: 

„ Nasza polonistka ma duże, brązowe oczy, ciemnobrązowe krótkie włosy i mały, zgrabny 

nos. [...] Pamięta o sprawdzianach, ale czasami jest łaskawa i przekłada je na inny termin”. 

„Pani Lisowiec- Poręba jest osobą spokojną, stanowczą i cierpliwą”[...]Oczy pani Kasi są 

małe niczym ziarnko grochu”. [...] Posiada twarz owalną oraz lekko wykrojoną” [...] Cechuje 

się Ona „gołębim sercem”, „ma duszę na ramieniu’, ponieważ odpuszcza czasem kartkówki i 

nie stawia jedynek za prace domowe”. 

„Nasze stosunki z nauczycielem są dobre, ale czasami potrafimy nabroić i zdenerwować panią 

Kasię. Ale zawsze potrafi podać pomocną dłoń w sprawach pracy na lekcji”. 

„Wiele razy Pani z nami żartuje na lekcji, więc można powiedzieć, że lubi żartować.” [...] 

Wiele razy Pani tłumaczyła mi jedną rzecz, dlatego charakteryzuje się też cierpliwością, 

łagodnością i inteligencją”. 

Pani Kasia ma gołębie serce i z niejednego pieca chleb jadła. A gdy jakiś uczeń się stawia, 

Pani uwagi wstawia”. 

 

Ksiądz Tomasz Roda:  

„Bardzo lubi jeździć rowerem po całym świecie, pomaga biednym rodzinom i potrzebującym. 

Zna wiele języków obcych i czasami  troszeczkę nas uczy o znaczeniu danego słowa” [...] 

Ksiądz Tomasz jest wysokim, potężnym mężczyzną, który nosi wyraziste, niewielkie okulary, 

lecz wszyscy je zauważamy”. 

„Ma nawet swoją stronę internetową o rowerach i wycieczkach rowerowych. Pomaga 

dzieciom w różnych krajach. Robi akcje pod tytułem „ołówek”, w tej akcji zbiera ołówki, 

zeszyty i różne przybory i wysyła je do Afryki.” [...] Ksiądz jest bardzo fajnym nauczycielem. 

Lubię, gdy opowiada o sobie, a On lubi nas” [...] Nie wiem, jak On to robi: udziela mszy w 

kościele, uczy w szkole, pomaga innym i jeszcze ma chwile dla siebie. Jednym słowem 

Ksiądz Tomasz to super ziomek”. 

 



Anna Wolikowska: 

„Pani Ania nam zawsze powtarza jedno zdanie: bez pracy nie ma kołaczy. Ma pani serce 

gołębia, ponieważ czasem odpuszcza nam jedynki lub uwagi, jak na to zasłużymy”.[...] Pani 

Ania jest zawsze uśmiechnięta, pomimo że nieraz ma zły dzień”. 

„Pani Ania charakteryzuje się, że jest wrażliwa. Ma gołębie serce i przyjazną dłoń”. 

„Jest bezlitosna jeśli chodzi o prace domowe i odpowiedzi przy tablicy. Za to dobrze 

tłumaczy nam temat lekcji i ćwiczenia. Pociesza nas i martwi się, że jesteśmy smutni i 

niezadowoleni.” 

„Czasami jest człowiekiem złośliwym, ale my to rozumiemy, bo jesteśmy niegrzeczni’. 

 

Jarosław Wróblewski: 

„Uczniowie go lubią, ponieważ ma dobry kontakt z młodzieżą. Ma gołębie serce, jest także 

zabawny, apodyktyczny, cierpliwy oraz niezmiernie sympatyczny.” [...] Jest wysoki,, ma 

szczupłą sylwetkę a jego owalną głowę zdobią okulary. [...] Nauczyciel jest błyskotliwy, 

cierpliwy i na pewno z niejednego pieca chleb jadł”. 

„Na lekcjach mówi, że jest miłosierny, sympatyczny i wrażliwy. Nieraz jest zabawny, a nieraz 

wymagający” 

„Na Jego twarzy codziennie widać rozświetlony, głęboki uśmiech” [...] Pan Jarosław 

charakteryzuje się mądrością, której jak najwięcej ma wpaść do mózgów dzieci przez 

prowadzone lekcje religii”. 

 

Andrzej Chojnacki: 

„Pan Chojnacki jest „przyjazną dłonią” [...] Często na lekcji się śmiejemy, co oznacza, że jest 

zabawny. Czasem ma surowe spojrzenie, ale to dlatego, że zrobiliśmy coś nie tak.” 

„Pan jest bardzo gadatliwy i wesoły. Jest duszą towarzystwa, zawsze gdzieś pędzi. [...] Nie 

lubi wstawiać jedynek, ale to Jego obowiązek” 

 

Beata Kubiszewska: 

„Pani Beata jest szczupła, ma pociągłą głowę, na której znajdują się duże, niebieskie oczy, 

pod którymi znajduje się spiczasty nos”. [...] Pani Kubiszewska jest surowa i wymagająca 

dlatego, że dużo wymaga. Nasza nauczycielka jest uparta i ambitna, ponieważ gdy coś sobie 

postanowi, dąży do tego. [...] Jest bystra, bo potrafi wytłumaczyć komuś jakąś rzecz, a także 

cierpliwa, bo dla niektórych musi poświęcić trochę więcej czasu. Potrafi podejść do kogoś z 

„przyjazną dłonią’ i zawsze ambitnie podchodzi do dzieci”. 

 

Marcin Urbanowicz: 

„Pan Marcin jest wysportowany, wysoki, umięśniony, szczupły. Ma włosy koloru brązowego, 

są one krótkie i ciemne. A oczy Jego są brązowe oraz małe i błyskotliwe.” 

„Pan Marcin jest wymagający i dokładny, gdyż zwraca uwagę na najmniejsze błędy. 

[...]Uważam, że to dobry nauczyciel w-f-u, gdyż z niejednego pieca jadł chleb, uważa, że bez 

pracy nie ma kołaczy i ma wiele innych, dobrych zalet. [...] Pan Urbanowicz zawsze nas uczy 

grać w ręczną, ale też pozwala nam grać, w co chcemy” 

„On jadł chleb z niejednego pieca, bo prawie w całej Polsce ma przyjaciół i znajomych. [...] 

Pan Marcin jest też dokładny, bo zawsze wszystko wytłumaczy najlepiej. Jest energiczny, bo 

zawsze uczestniczy w ćwiczeniach sprawnościowych. Pamięta wiele rzeczy, nawet bardzo 

odległych.” 

 

Nie ulega wątpliwości, że szóstoklasiści potrafią być sympatyczni i wyrozumiali dla swoich 

nauczycieli, ale niewątpliwie powinni bardziej uważać na słowa, bo ich wypowiedzi 

zawierają  dużo zabawnych, ale też poważnych błędów językowych.  



 

W obronie czarnych kotów  
We Włoszech powstał Ruch Obrony Czarnych Kotów. Organizacja postanowiła 

walczyć z przesądami na temat tych zwierzaków, jak również  

z ich maltretowaniem. Podobno we Włoszech aż 15 milionów 

osób „odczynia urok” na widok czarnego kota. Kiedy zwierzak 

przebiegnie drogę, zatrzymują się i piesi, i kierowcy. Warto 

dodać, że w średniowiecznej Europie uważano koty  

za diabelski pomiot. Z tego powodu zaczęto je tępić. 

Doprowadziło to do nadmiernego wzrostu populacji szczurów, 

które są roznosicielami wielu groźnych chorób.   

W średniowieczu wybuchła epidemia dżumy, która przyniosła śmierć 1/3 

ludności. 
Polar z butelki? 

Anna Kozera-Szałkowska z fundacji Plastics Europe Polska przekonuje, że z 35 

plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru.  Z kolei energia 

uzyskana z jednej reklamówki może zasilić żarówkę przez 10 minut. Każdy 

przedmiot z tworzyw sztucznych można powtórnie wykorzystać. Niestety,  

w Polsce jedynie 20% plastikowych odpadów poddaje się recyklingowi. 

Lęborski wkład w rozwój telewizji 
Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez telewizji. Warto więc wiedzieć, że nie 

mielibyśmy jej, gdyby nie pewien lęborczanin Paul Nipkow, który opracował 

tarczę umożliwiającą przetwarzanie obrazu na impulsy elektryczne. Tarczę tę 

wykorzystał szkocki inżynier John Baird w 1924 roku, tworząc pierwszy 

działający system telewizyjny. 

Zwierzaki w kosmosie 
Zanim człowiek wyruszył w kosmos, wysłał tam najpierw w swoich 

czworonożnych braci. Jako pierwsza Ziemię z kosmosu mogła  

zobaczyć  Łajka. Ta wychowana na moskiewskich ulicach suczka  odbyła lot  

do gwiazd w 1957 roku. Niestety, piesek zginął podczas lotu.  

Z kolei dwie inne suczki - Biełka i Striełka swą podróż na okołoziemską orbitę 

zakończyły pełnym sukcesem – szczęśliwym powrotem na 

Ziemię. Wystrzelono je na pokładzie  radzieckiego statku 

Sputnik 5 w sierpniu 1960 roku. Psiakom towarzyszyły  

w podróży: myszy, szczury, królik i muchy.  

 



Piaskowe rzeźby 
Czy wiecie, że w portugalskim miasteczku Pera od wielu lat odbywa się 

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby z Piasku? W tym roku tematem przewodnim 

festiwalu była przyroda – fauna i flora od czasów prehistorycznych do dziś. 

Wykonane rzeźby roślin i zwierząt zajęły łącznie powierzchnię 50 tysięcy 

metrów. Do ich wykonania  45 artystów z całego świata zużyło piasek z 1000 

ciężarówek!  

Pluszaki zwiedzają świat 
W Niemczech powstała agencja turystyczna dla 

pluszowych misiów i, o dziwo, oferowane przez nią usługi 

cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jak przekonuje 

właściciel biura, „ludzie tak bardzo kochają swoje 

zabawki, że chcą im zapewnić udane wakacje”. Od swoich 

pluszowych milusińskich właściciele otrzymują zdjęcia,  

na których maskotki są przedstawione na tle znanych 

zabytków. W podróży zabawkom towarzyszy właściciel 

agencji Ulrik Bohmel. 

 

Magiczne sztuczki czterolatka 
Najmłodszy magik świata to czterolatek. Dzieciak pochodzi  

z Kolumbii, a magią zainteresował się w wieku 2 lat. 

Utalentowany chłopiec potrafi wyciągać ptaki z kapelusza, 

kruszyć szkło siłą umysłu i sprawić, że stół uniesie się  

w powietrzu.  

Czy wiecie, że … 
 Na świecie istnieje około 400 gatunków węży? 
 Krajem, w którym żyje się najlepiej, jest Finlandia? 
 Floryści z Belgii ułożyli dywan z 650 tysięcy kwiatów? 
 Czwarta część „Shreka” zarobiła ponad 55 milionów złotych? 
 Świnki tarzają się w błocie dla ochłody? 
 Najdłuższe zdanie składa się 4391 słów i znajduje się ono w 

„Ulissesie” Jamesa Joyce’a? 
 Na tronie Watykanu zasiadało do tej pory 265 papieży?  
 „O” to najstarsza litera alfabetu łacińskiego? 
 20 września w Poznaniu otwarto pierwszy polski stadion zbudowany 

na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012?  
 Do tej pory Srebrny Glob – Księżyc odwiedziło 12 astronautów? 

 
Redakcja 

(na podstawie „Angorka”, nr 36 i 40) 



  
 Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 

- O całe sześć liter. 

 Jasiu ukończył szkołę z najlepszymi wynikami, jemu więc przypadł zaszczyt 

wygłoszenia przemówienia podczas rozdania świadectw: „Chciałbym  

bardzo podziękować mojej kochanej mamie za wspaniały wpływ, jaki na 

mnie miała. Za to, że zawsze była przy mnie. Cały czas mogłem na nią  

liczyć, pomagała mi, kiedy tylko tej pomocy potrzebowałem. Kocham  

ją nad życie i nie wiem, kim bym był gdyby nie ona....” 

Nagle Jasio stęknął, zatrzymał się wpół słowa i zaczął z trudnością dukać. 

Po chwili przerwał, odłożył kartkę z przemówieniem i w końcu rzekł: 

„Przepraszam bardzo za pauzę, ale pismo mojej mamy jest takie 

niewyraźne”. 

 - Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz "nic"? – pyta polonistka. 

- Czasownikiem oczywiście – odpowiada uczeń. 

- ?????!!!!!!!! 

- No co? Przecież odpowiada na pytanie: "Co robi?". 

 Mama pyta swego synka Jasia:  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie - ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

 Pani pyta Jasia z nutą ironii w głosie: 
- Jasiu, dziecko drogie, kiedy ty, słoneczko, lekcje odrabiasz? 

- Zaraz po obiedzie, proszę pani. 

- To dlaczego od kilku dni nie mogę znaleźć w twoim zeszycie zadanych 

przeze mnie prac domowych?! 

- Bo ja, proszę pani, na diecie jestem. 

 Podczas spaceru Jaś pyta ojca: 

- Tatuś, a dlaczego na furtce naszych sąsiadów wisi tabliczka z napisem 

„Uwaga! Zły pies”? 

- Bo naszym sąsiadom wstyd napisać: „Uwaga! Źli ludzie”. 
Zebrała Wiktoria Machowiec 

  
 

 

 



 
We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Nowym 

przewodniczącym został Paweł Spaczyński z klasy 6d, zaś jego zastępcą – Ola 

Hulecka z 6e. W dzisiejszym wydaniu naszej gazetki pragniemy przybliżyć 

postać Pawła, który zgodził się udzielić nam wywiadu.  

 

Twój znak zodiaku to … 

Jestem zodiakalnym wodnikiem. 

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? 

Najbardziej lubię wychowanie fizyczne. 

Jakie jest Twoje hobby? 

Dla zabicia wolnego czasu jeżdżę na deskorolce. 

Co Paweł Spaczyński chciałby zrobić dla świata? 

Paweł Spaczyński chciałby ocalić świat przed zaśmieceniem. 

Jakie zwierzaki lubisz najbardziej? 

Najbardziej lubię jaszczurki. W domu mam dwie! 

Jakiej muzyki słuchasz najczęściej? 

Preferuję pop. 

Jaki jest Twój ulubiony gatunek filmowy? 

Uwielbiam horrory. 

Gdzie zabrałbyś dziewczynę na pierwszą randkę? 

Na pierwszej randce zaproponowałbym dziewczynie spacer po parku lub 

wypad do kina. 

Co podarowałbyś dziewczynie na pierwszej randce? 

Dostałaby ode mnie kwiaty i czekoladki . 

Jaki jest Twój ideał dziewczyny? 

Moim ideałem jest moja mama, osoba nie tylko piękna, ale też mądra, 

skrupulatna i odważna. Podziwiam ją.  

Jak lubisz się ubierać. 

Najczęściej noszę dżinsy, sportowe bluzy i adidasy.  

Dziękujemy za wywiad. 

Cała przyjemność po mojej stronie. 
Wywiad przeprowadziła i zredagowała Kasia Borzyszkowska z 6e 

 

W kolejnym numerze przybliżymy Wam sylwetkę Oli Huleckiej i Kasi 

Krawiec, wiceprzewodniczących Szkolnego Samorządu. Zdamy Wam również 

relację z udziału Pawła i Oli w dziecięcym posiedzeniu rady miejskiej, w 

którym nasi „samorządowcy” wezmą udział w dniu 18 października.  

 


