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Ile lat pracuje Pan w naszej szkole? 

W Turośni pracuję już siedemnaście lat. 

Zaczynałem w 2004 roku ucząc 

wychowania fizycznego w klasach 

gimnazjalnych. Obecnie uczę wychowania 

fizycznego, gry w szachy, prowadzę 

gimnastykę korekcyjną, zajęcia 

rewalidacyjne, no i oczywiście dodatkowe 

zajęcia rekreacyjno-sportowe.  

Jaki jest Pana ulubiony sport? 

Zdecydowanie piłka ręczna. Mój tata był 

nauczycielem wychowania fizycznego i 

trenerem piłki ręcznej. Od najmłodszych 

lat miałem styczność z tą dyscypliną. Tata 

wielokrotnie zabierał mnie na turnieje piłki 

ręcznej, gdzie mogłem obserwować grę 

zawodniczek i pracę trenerów. 

Gdzie Pan spędził wakacje? 

Podróżowałem po Polsce. Przez tydzień 

poznawałem Toruń i okolice. Odwiedziłem 

województwo warmińsko-mazurskie (mam 

tam swoje ulubione jezioro, nad którym 

jestem co roku). Przypomniałem też sobie, 

jak cudowna jest Suwalszczyzna. Sezon 

zakończyłem weekendem w Augustowie 

nad jeziorem Necko. 

Jak Panu podoba się zawód 

nauczyciela? 

Lepiej wybrać nie mogłem. Nie 

zamieniłbym swojej pracy na żadną inną. 

Codziennie spotkania z młodzieżą oraz 

tymi najmłodszymi uczniami dają mi dużo 

radości. Praca w szkole motywuje do 

działania i daje dużo energii na cały dzień. 

Czy Pan brał kiedyś udział w zawodach 

sportowych jako zawodnik?  

Moja „kariera” sportowa rozpoczęła się w 

Szkole Podstawowej im St. Staszica w 

Turośni Kościelnej, gdzie za sprawą 

nauczyciela wychowania fizycznego 

uczestniczyłem w zawodach piłki nożnej, 

biegach przełajowych, tenisie stołowym, 

łyżwiarstwie szybkim oraz lekkiej atletyce. 

Reprezentowałem szkołę również w 
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zawodach szachowych. W liceum 

skupiłem się na lekkiej atletyce i 

łyżwiarstwie szybkim, a na studiach byłem 

w uczelnianej reprezentacji piłki ręcznej. 

Do tej pory mam w domu dyplomy, 

medale i statuetki z tamtych lat. 

Co robi Pan w wolnym czasie? 

Biegam. Jak tylko mam wolną chwilę 

nakładam buty biegowe (dobre buty to 

podstawa) i ruszam. Nieważne słońce czy 

deszcz, czasami śnieg, las czy środek 

miasta, czy bieżnia na siłowni. Kiedyś 

woziłem buty w bagażniku auta, teraz 

działam trochę w bardziej uporządkowany 

sposób😊 

Czy ma Pan ulubioną książkę? 

Ulubionej? Chyba nie… Lubię czytać. Co 

pewien czas zmieniają mi się upodobania 

co do gatunków. Pamiętam któregoś razu 

jak wciągnęły mnie kryminały… Trwało to 

chyba ze dwa lata, a liczba książek, która 

przeszła w tym czasie przez moje ręce jest 

duża. Dodam, że każdą książkę, którą 

czytam, kupuję lub dostaję w prezencie, 

więc w domu mam już pokaźną kolekcję. 

Oczywiście zachęcam do czytania z całego 

serca. Dzięki książce można choć na 

chwilę oderwać się od otaczającej nas 

rzeczywistości, na chwilę stać się kimś 

innym lub znaleźć w innym miejscu. 

Co lubi Pan jeść? 

Jak byłem młodszy miałem swoje ulubione 

dania i ciągle je jadłem. Obecnie lubię 

próbować nieznanych mi dotąd potraw. Na 

pewno produkty na moim talerzu muszą 

wyglądać kolorowo. Zawsze jem owoce i 

warzywa. Piję dużo wody. Oczywiście od 

czasu do czasu skuszę się na zjedzenie 

pizzy, którą sam przygotuję w domu. 

Od ilu lat uczy Pan grać w szachy? 

W naszej szkole uczę gry w szachy od 

pięciu lat. Jednak moja przygoda z 

szachami rozpoczęła się dużo wcześniej. 

Zasad tej „królewskiej gry’’ nauczył mnie 

tata. Codziennie przed pójściem spać 

rozgrywałem z nim partię szachową. W 

szkole podstawowej kilka razy 

startowałem w zawodach, a w liceum 

miałem kolegów, z którymi graliśmy na 

przerwach. Potem grą zainteresowałem 

syna, on jeździł na turnieje szachowe. 

Nagle szachy stały się popularne w 

szkołach i tak też trafiły do naszej 

placówki. 

Dziękujemy za wywiad 

 

 

 

Jakub Bibułowicz 

Daria Białous  

kl. V 
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Sklepik 

Automaty z przekąskami 

Bal ósmoklasisty 

Impreza Halloween 

Wycieczki 

Szafki dla uczniów 

Telefony na przerwach 

Dystrybutory z wodą 

1 raz w miesiącu fast foody  

na stołówce 

 

 

Zuzanna Więcko kl. VIIIb 

 

Co robimy 

w bibliotece                          

i czytelni? 
 

uczymy się 

               

czytamy 

 

szukamy informacji 

gramy 

rozmawiamy 

odrabiamy lekcje 

pomagamy 

 

               Zuzanna Więcko kl. VIIIb 

 

Czego życzą sobie 

uczniowie w 

nowym roku 

szkolnym? 
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Niektórzy lubią śpiewać, tańczyć czy 

malować, inni grać w piłkę, czytać książki 

lub grać w gry. Przedstawię i 

przeprowadzę wywiad z osobami z 

niesamowitymi i mającymi ciekawe 

hobby   Jedną z osób ze wspaniałym 

zainteresowaniem jest Zuzia Cygler, 

uczennica klasy VIIa. Hobby Zuzi to 

Szermierka. Oto krótki wywiad z Zuzią: 

 1.Kiedy zaczęłaś interesować się 

szermierką?  

Szermierką zaczęłam się interesować 

około 2 lata temu.  

2.Czy twoim zdaniem jest to dobry 

sposób na spędzanie wolnego czasu?  

Według mnie szermierka jest bardzo 

dobrym sposobem na spędzanie wolnego 

czasu oraz poprawienie naszej 

koncentracji, refleksu i aktywności 

fizycznej.  

3.Czy szermierka to trudny sport?  

Ciężko określić ponieważ wiele osób 

uważa, że to nie jest trudne, że to tylko 

wymachiwanie szablami, jednak tak nie 

jest. Szermierka to sport dla osób 

inteligentnych. 

 4.W jakich zawodach, konkursach czy 

innych wydarzeniach związanych z 

szermierką brałaś udział?  

W zawodach póki co, nie brałam udziału 

ponieważ czuję, że muszę jeszcze 

potrenować. Na obozach szermierczych 

były walki o nagrody i udało mi się 

wygrać. Szermierka nie jest dla każdego, 

ale każdy może spróbować  

 

Kolejną osobą z nietypowym i bardzo 

interesującym hobby jest Kacper 

Arciszewski, uczeń klasy VIIIb. Należy on 

do Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku 

Ułanów Litewskich.  

1.Kiedy dołączyłeś do Szwadronu 

kawalerii im. 10 Pułku Ułanów 

Litewskich?  

W Szwadronie Kawalerii im. 10 Pułku 

Ułanów Litewskich jestem od 2018r. 

 2.Gdy chciałeś się tam dostać, to czy 

musiałeś ukończyć jakieś kursy?  

Żeby przystąpić do Szwadronu 

podstawową rzeczą jest nauka jazdy 

konnej oraz pogłębianie historii 
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Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku 

Ułanów Litewskich i tradycji 

kawaleryjskich i co najważniejsze- mieć 

chęci. 

3.W jakich rekonstrukcjach bitew brałeś 

udział?  

Brałem udział w takich rekonstrukcjach 

jak: 100-lecie Bitwy pod Złotorią. Była to 

żywa lekcja historii z okazji zbliżającej się 

100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

Kolejna rekonstrukcja: W setną rocznicę 

zwycięskiej wojny z bolszewicką Rosją, w 

Chutkowicach na łąkach nad Bugiem, w 

pobliżu Drohiczyna 13 września 2020 r. 

Odbyła się rekonstrukcja wydarzeń 

przywołująca sukcesy polskiego żołnierza. 

Uczestniczyłem w rekonstrukcji bitwy pod 

Domanowem z 13.09.1939r. Właśnie tam 

zginął między innymi por. Izydor 

Kołakowski, dowódca szwadronu. Jego 

imię nosi miejscowa szkoła podstawowa. 

Uroczystość związana z 82. rocznicą 

pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” w Porębie skłoniły nas do 

wzięcia udziału w ciekawym wydarzeniu. 

Pojazdy militarne i zabytkowe wyjechały 

na szlak, który przebył Hubal ze swoim 

oddziałem we wrześniu 1939 r. Następnie 

wzięliśmy udział w rekonstrukcji potyczki 

z czasów II wojny światowej. 

4.Czy zajmujecie się tylko 

rekonstrukcjami, czy bierzecie udział w 

jeszcze innych wydarzeniach? 

 Bierzemy udział w rekonstrukcjach. 

Uczestniczymy w świętach państwowych: 

3 maja, 15 sierpnia- dzień Wojska 

Polskiego, 11 listopada- Narodowe Święto 

Niepodległości  

5.Co czujesz biorąc udział w 

rekonstrukcjach?  

Kiedy biorę udział w rekonstrukcji, to 

przenoszę się w czasie. Mam wrażenie, że 

czuję to, co czuli prawdziwi obrońcy 

Ojczyzny. Czasem serce bije tak, jakby 

miało wyskoczyć z piersi, nieraz nawet łzy 

płyną z oczu. Atmosfera jest naprawdę 

niesamowita. Huki  i dymy sprawiają, że 

wszyscy zebrani współodczuwają minione 

czasy.  Na szczęście nikt naprawdę nie 

ginie. Każdy powinien poczuć taki bitewny 

dreszcz emocji. 
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Nie każdy dorosły umiałby wytłumaczyć, 

co to znaczy off-road, a Szymon Danowski 

odpowiedziałby na to pytanie z łatwością i 

jeszcze dodałby kilka informacji na ten 

tematSzymon choć jest dopiero w II 

klasie, to ma już bardzo ciekawe i 

nietypowe hobby. Poznajmy bliżej 

Szymona.  

1.Czy możesz nam krótko wyjaśnić co 

oznacza off-road?  

Off-road to jazda samochodem po drogach 

piaskowych, żwirowych lub tych, 

najfajniejszych dla mnie, błotnych 

 2.Kto rozbudził w Tobie to 

zainteresowanie?  

Zainteresował mnie tym tata. 

 3.Co najbardziej ci się w nim podoba?  

Najbardziej podoba mi się jazda w trudno 

dostępne miejsca, gdzie zwykłym 

samochodem nie da się dojechać oraz 

branie udziału w wyprawach 

zorganizowanych, na które jeździmy z 

moją rodziną. 

 4.W jakim wydarzeniu brałeś już 

udział? 

 Lato z Komarami i Suwalskie Babie Lato.  

5.Która trasa jest dla Ciebie 

najciekawsza?  

Tam gdzie jest najwięcej błota Podobała 

mi się  trasa, na której zwiedzaliśmy 

bunkry należące do Linii Mołotowa.   

 

Na sam koniec oczywiście musi wystąpić 

aktorka. A dokładniej Hania Dzikowska 

uczennica klasy VIIIa Jest wspaniałą 

aktorką, grającą w wielu przedstawieniach. 

Teraz na scenę wchodzi Hania:  

1.Na jakie zajęcia związane z 

aktorstwem chodzisz?  

Chodzę na dodatkowe zajęcia do MDK w 

Białymstoku.  

2.Jaka postać grana przez Ciebie 

najbardziej utkwiła ci w pamięci?  

Tak szczerze to występowałam w  wielu 

przedstawieniach i często nie pamiętam, że 

w jakimś brałam udział, jednak najbardziej 

w pamięci utkwiło mi moje pierwsze 

przedstawienie, które było bez użycia 

mowy.  

3.Czy grałaś już główną rolę? Jeśli tak 

to jaką? 

 Główną rolę grałam kilkukrotnie. 

Najciekawszą  była pchła Szachrajka. 

 4.Czy wiążesz swoją przyszłość z 

aktorstwem?  

Raczej nie, ale szczerze polecam 

wszystkim spróbowanie aktorstwa. Zajęcia 

tego rodzaju pozwalają na poznawanie 
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ciekawej przestrzeni, jaką jest scena 

teatralna. Poszerzają horyzonty, uczą 

wyrażania własnych uczuć i umożliwiają 

pracę z emocjami, co niezwykle przydaje 

się najmłodszym. Uczę się też uważności, 

koncentracji, a także świetnie się przy tym 

bawię. 

W poprzednich numerach widzieliśmy już 

talent naszej kolejnej koleżanki, Wiktorii 

Szewczuk z klasy VIIIb. Mamy w tym 

numerze porcję kolejnych, pięknych prac: 
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Jak widać, nasi szkolni koledzy i koleżanki 

mają interesujące pasje.  Myślę, że 

możemy brać z nich przykład i postarać się 

odkryć w nas samych drzemiący potencjał 

do rzeczy wielkich. 

 

Aleksandra Średzińska kl. VIIIa 

 

 

 
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie 

zwany Dniem Nauczyciela obchodzimy 14 

października. Jest to polskie święto 

oświaty i szkolnictwa, które upamiętnia 

powstanie Komisji Edukacji Narodowej. 

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma 

swoje początki w 1957 roku. Podczas 

Światowej Konferencji Nauczycielskiej w 

Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada 

będzie Międzynarodowym Dniem Karty 

Nauczyciela i świętem nauczycieli. W 

1982 roku Kartę praw i obowiązków 

nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, 

zmieniając nazwę święta na Dzień 

Edukacji Narodowej oraz wprowadzając 

przepis: Dzień ten uznaje się za święto 

wszystkich pracowników oświaty. Dzień 

Edukacji Narodowej jest uroczyście 

obchodzony w instytucjach szkolnych. Jest 

okazją do nagradzania wyróżniających się 

nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. Minister Edukacji 

Narodowej wręcza nauczycielom złote, 

srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale 

Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody 

Ministra Edukacji Narodowej za 
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osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli 

wręczane są przez kuratorów oświaty, 

władze samorządowe oraz dyrektorów 

szkół na uroczystych galach.  

                   Wszystkim nauczycielom                                

i procownikom szkoły życzymy dużo 

szczęścia i radości z wykonywanej 

pracy, sukcesów zawodowych                        

i samych wzorowych uczniów. 

Niech wam los sprzyja w tej nie 

łatwej pracy. 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb  

 

 

 

Czy wiecie jaka jest różnica między anime a mangą? Oba wyrazy pochodzą z 

Japonii. Anime określa się filmy animowane, natomiast manga to, najczęściej 

czarno-białe komiksy. Wiele popularnych seriali anime powstało na podstawie 

mang. 

 

Przygotowałam dla Was zestawienie anime które , mimo swojego wieku dalej 

zyskują na popularności. 

1. Naruto 

Naruto –Manga- na jej podstawie powstał następnie serial anime, przedstawia losy młodego 

wojownika ninja Naruto Uzumakiego. Naruto chce jednego dnia zostać Hokagem, 

najsilniejszym spośród wojowników. Saga o Naruto śledzi dojrzewanie jego i jego przyjaciół, 
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długą drogę, w ciągu której muszą pokonać wiele demonów, nauczyć się odwagi, szacunki, 

cierpliwości oraz poznać samych siebie, a także zmierzyć się z niełatwą przeszłością. Cała 

seria jest pełna akcji oraz dramatycznych, ale często i zabawnych, momentów. 

 

2. Dragon Ball 

Dragon ball- głównym bohaterem Dragon Balla jest superwojownik z planety Vegeta Son 

Gokū, równie silny, jak niezdarny i zabawny, który został wysłany jako mały chłopiec na 

Ziemię w celu jej podbicia. Po upadku traci pamięć i ostatecznie zostaje, po wielu 

perypetiach, jej obrońcą. To jedna z najpopularniejszych anime, którego bohaterowie mają 

swoich wiernych fanów praktycznie na całym świecie. Powstało o nich ponad 15 filmów, 

zarówno animowanych jak i aktorskich oraz 148 gier wideo i wcale by nas nie zdziwiło, gdyby 

to nie były ostateczne liczby. Uwielbiamy polskie tłumaczenia imion bohaterów, jak na 

przykład Szatan Serduszko. 

3. Death Note 

Death note-główny bohater tej serii Light Yagami jest studentem szkoły średniej, który 

znajduje magiczny notes Ryuk. Dzięki niemu może zabijać tych, których imiona wpisze do 

notatnika, wystarczy tylko, że zna ich twarze. Chłopak chce to wykorzystać do oczyszczenia 

świata z największych złoczyńców, ale stara się mu w tym przeszkodzić tajemniczy detektyw 

(znany tylko pod literą L), według którego są to zwyczajne morderstwa. 

4. Tokyo Ghoul 

Tokyo ghoul-pomiędzy ludźmi żyją niebezpieczne magiczne stworzenia ghoule, które żywią 

się ludzkim mięsem. Główny bohater Ken Kaneki, jest człowiekiem, któremu po ataku ghoula 

zostały woperowane jego wnętrzności. Przez to również i on stał się częściowo ghoulem 

pragnącym ludzkiego mięsa, ale intensywnie tłumi w sobie tę potrzebę. Dodatkowo musi się 

ukrywać przed członkami różnych organizacji, które wyłapują i eliminują ghoule. Jest to dosyć 

ciemna i krwawa seria, ale zadaje także wiele ciekawych pytań dotyczących podstaw 

człowieczeństwa. 

Natalia Wiązek kl. VIIb 
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Ruda mówi do blondynki: 

- Zimno mi. 

- To stań w kącie. 

- Niby czemu? 

- Bo kąt ma 90°. 

************************* 

Jasiu pyta się mamy: 

- Mamo! Mamo! Co robisz? 

- Maluję się. 

- A po co? 

- Żeby ładniej wyglądać. 

- A kiedy to zacznie działać? 

************************* 

Pani katechetka pyta na lekcji religii: 

- Kim jest dla nas Pan Jezus?? 

Zgłasza się Magda: 

- Jezus jest pasterzem... 

- Dobrze Madziu, a w takim razie 

kim my jesteśmy... 

Zgłasza się Jasiu: 

- Proszę pani, my jesteśmy stadem 

baranów! 

************************* 

Jasio pyta babcię: 

- Babciu czy byłaś szczepiona na 

choroby zakaźne? 

- Byłam, a dlaczego pytasz? 

- Bo ile razy do nas przychodzisz 

tato mówi: "Znów tę cholerę do nas 

przyniosło!" 

************************* 

Żona prosiła mnie, żebym jej 

przyniósł szminkę. Przez pomyłkę 

podałem jej klej w sztyfcie. Chyba 

ciągle jest obrażona, bo nadal się nie 

odzywa... 

 

 

Lekarz, stając w drzwiach gabinetu z 

listą pacjentów: 

- Szanowni Państwo, w związku z 

RODO nie mogę używać nazwisk, 

więc zapraszam na wizytę kontrolną 

pana z syfilisem! 

************************* 

Stoją dwie blondynki przy windzie 

jedna mówi: 

- Zawołaj windę! 
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Blondynka woła: 

- Winda, winda!!! 

Druga blondynka mówi: 

- Nie tak, przez guzik! 

Blondynka łapie swój guzik od 

bluzki i mówi: 

- Winda, winda!!! 

************************* 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na 

urodziny. 

Mama obserwuje Jasia, wreszcie 

mówi: 

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 

- Ale jak? 

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy 

tatuś daje mi pieniążki. 

Jasiu zwraca się do dziadzia: 

- Czemu tak mało? 

************************* 

Pani pyta się w szkole: 

- Gdzie pracują wasi rodzice? 

Jaś się zgłasza i mówi: 

- Mój tata wykłada na 

Uniwersytecie. 

- A co wykłada? 

- Kafelki! 

************************* 

Dziewczynka budzi się o trzeciej w 

nocy i mówi: 

– Mamo, opowiedz mi bajkę. 

– Zaraz wróci tatuś i opowie nam 

obu… 

************************* 

Jaś patrzy na mamę, która czyni 

bezskuteczne wysiłki, by uspokoić 

jego młodszego braciszka: 

- Mamo, czy to aniołek przyniósł 

nam go z nieba? - pyta. 

- Tak, kochanie! 

- He, to ja się wcale nie dziwię, że 

go stamtąd wyrzucili! 

************************* 

Koniec roku szkolnego. 

Jasiu przychodzi do domu po 

rozdaniu świadectw i mówi : 

- Tato dobra wiadomość, szkoła 

przedłużyła ze mną kontrakt na 6 

klasę. 

************************* 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do 

mamy: 

- Mamo, mamo dziś ustąpiłem 

miejsca kobiecie. 

- Bardzo dobrze 
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- Tylko, że ja siedziałem u taty na 

kolanach 

 

 

 

 

Mamo siku! - mówi Jasio. 

-Nie bo zaraz samolot przyleci. 

Za chwilę: 

-Mamo Leci!!! 

-Gdzie? 

-Po nogawkach. 

************************* 

Jaka jest różnica między policjantem 

a księdzem? 

Ksiądz mówi: pan z wami. 

Policjant: pan z nami. 

************************* 

Mówi Kowalczykowa do 

Jarzębińskiej: 

- Pani Jarzębińska słyszałam, że pani 

mąż złamał nogę. Jak to się stało? 

- Zesłałam go do piwnicy po 

ziemniaki na obiad, poślizgnął się na 

schodach no i się stało. 

- O jejejejku! To straszne. I co pani 

zrobiła? 

- Spaghetti. 

************************* 

 

W domu: 

- Małgosiu wstawaj. 

- Nie, muszę dokończyć sen. 

- Ale Małgosiu ty już nie śpisz! 

- Bo teraz są reklamy! 

************************* 

Do biura FBI dzwoni facet: 

- mój sąsiad John Smith, trzyma 

narkotyki w szopie na drewno. 

Wieczorem ten sam facet dzwoni do 

Smitha: 

- Było u ciebie FBI??? 

- Było. 

- Porąbali Ci drewno?? 

- Tak 

- Dobra, jutro ty na mnie donosisz. 

Ktoś mi musi przekopać ogródek 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 
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 WE WŁOSZECH ZNAJDUJE 

SIĘ NAJMNIEJSZE 

PAŃSTWO NA ŚWIECIE- 

WATYKAN 

 

 NAJSTARSZY BANK 

NAŚWIECIE KTÓRY 

FUNKCJONUJE OD 1472r. 

DO DNIADZISIEJSZEGO : 

MONTEDEI PASCHI DI 

SIENA 

 WE WŁOSZECH ZNAJDUJE 

SIĘ 50 MIEJSC 

WPISANYCHNA LISTĘ 

ŚWIATOWEGO 

DZIEDZICTWA UNESCO 

 WŁOCHY JAKO JEDYNE W 

EUROPIE MAJĄ 3 

AKTYWNE WULKANY : 

STROMBOLI, ETNA, 

VESUVIO 

 

 NAJSTARSZY 

UNIWERSYTET EUROPY 

ZNAJDUJE 

SIĘ WE WŁOSZECH: 

UNIVERSITA DI BOLOGNA 

ZAŁOŻONY W 1088 

 

Giulia Olszewski kl. VIIa 
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Jest to amerykańska komedia z 2012 roku 

w reżyserii Joseph McGinty Nichol. Film 

opowiada historię dwóch najlepszych 

przyjaciół, a zarazem agentów CIA. Ich 

sielanka kończy się wraz z pojawieniem 

się pięknej Lauren, o którą zaczynają 

rywalizować. Ciekawe czy ich przyjaźń 

przetrwa tą próbę? 

 

Jest to amerykański melodramat z 

elementami fantastyki w reżyserii Davida 

Finchera z głównymi rolami Brada Pitta, 

Cate Blanchett i Tildy Swinton. Film 

rozpoczyna się w 1918 roku − koniec I 

wojny światowej. Na świat przychodzi 

Benjamin Button (Brad Pitt), lecz jego 

narodziny są czymś niezwykłym. Rodzi się 

jako osiemdziesięcioletni staruszek i 

stopniowo młodnieje. Jego ojciec 

przerażony brzydotą dziecka porzuca go na 

progu domu dla starców; tam Benjamin 

wychowuje się pod opieką troskliwej 

Queenie. Tutaj też poznaje swoją miłość − 

wnuczkę jednej z pensjonariuszek − Daisy 

(Cate Blanchett). Film przedstawia bardzo 

ciekawe perspektywy miłości oraz 

przedstawia starość w bardzo ujmujący 

sposób. Jest to film godny uwagi. 

 

„Jackie Brown” 

Jest to amerykański film fabularny z 1997 

roku w reżyserii Quentina Tarantino. 

Scenariusz Tarantino napisał na podstawie 

powieści „Rum Punch” Elmore'a 

Leonarda. Film opowiada o stewardesie, 

tytułowej Jackie Brown, przemycającej 

pieniądze dla handlarza bronią - Ordella 

Robbiego. Pewnego dnia dwóch śledczych 

(Ray Nicolette i Mark Dargus) przyłapuje 

ją na przemycie 50 000 dolarów i 

narkotyków. Proponują stewardesie wyrok 

w zawieszeniu i powrót do pracy w zamian 

Propozycje 

filmów                    

i książek                

na jesienne 

wieczory 

„A więc wojna” 

„Ciekawy przypadek 

Benjamina Buttona” 
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za pomoc w dopadnięciu Ordella. Jackie 

zgadza się na układ z policją, ale 

jednocześnie próbuje grać na dwa fronty. 

Ma plan, aby oszukać Ordella i 

policjantów, a do tego zarobić dużą sumę 

pieniędzy. Pomaga jej w tym poręczyciel 

Max Cherry. 

 

„Złap mnie, jeśli potrafisz” 

Jest to komedia kryminalna w reżyserii 

Stevena Spielberga, nakręcona w 2002 na 

podstawie książki z 1980, autorstwa 

Franka Williama Abagnale’a oraz Stana 

Reddinga. Film opowiada autentyczną 

historię oszusta z lat 60-tych, który 

wyłudza pieniądze za pomocą bardzo 

dobrze podrobionych czeków bankowych, 

aż do momentu gdy agent FBI dostrzega 

jego przekręty i zaczyna go ścigać. 

 

„Cena szczęścia” 

Jest to kanadyjska powieść 

fantastycznonaukowa autorstwa Stevena 

Eriksona z 2018, opowiadającego o 

pierwszym kontakcie ludzkości z obcymi. 

Fabuła opowiada o autorce książek 

fantastycznonaukowych. Jej życie wygląda 

zwyczajnie, aż do momentu gdy zostaje 

porwana przez UFO. Tam nawiązuje 

kontakty z różnorodnymi istotami aby stać 

się pośrednikiem pomiędzy nimi a 

ludzkością. 

 

„Śmierć i życie Charliego St. 

Clouda” 

Jest to powieść Bena Sherwooda z 2004 

roku. To fikcyjna bajka o niezwykłym 

przeżyciu niejakiego Charliego St. Clouda, 

który zostaje wskrzeszony po wypadku 

samochodowym, w którym ginie jego brat 

aby przez następne paręnaście lat spotykać 

się z duchem swojego brata. Jednak 

ułożone i melancholijne życie Charliego 

zostaje zachwiane przez pewną czarującą 

kobietę potrzebującą pomocy. 

 

„Miasto Kości. Dary anioła” 

To książka fantasy, napisana przez 

Cassandrę Clare, wydana w Polsce 17 

czerwca 2009 roku. Jest to pierwsza część 

serii Dary anioła. Clary Fray wiedze życie 

normalnej, nieco zbuntowanej nastolatki. 

Gdy jednak pewnego razu w klubie staje 

się świadkiem bezwzględnego morderstwa 

popełnionego przez trzech nastolatków na 

ich rówieśniku, jej dotychczasowa 

rzeczywistość kompletnie się rozpada aby 

wejść do miasta Kości. 
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„Przygody Sherlocka Holmesa” 

Jest to zbiór dwunastu opowiadań 

napisanych przez Arthura Conana Doyle’a. 

Detektywi z Baker Street rozwiązują różne 

skomplikowane zagadki kryminalne. Ich 

drogi krzyżują się m.in. z Ireną Adler, 

arystokratami, plebejuszami i innymi 

ludźmi różnych profesji. W tle pozwijają 

się zło, zagadkowe morderstwa i 

drogocenne klejnoty. 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Historia szachów: 

Szachy powstały w VI wieku naszej ery w 

Indiach. Ta gra nazywała się Czaturanga i 

jest uważana za przodka szachów 

japońskich i chińskich. Dwie 

najważniejsze cechy tej gry to różne 

zasady ruchów pionków, od których zależy 

wynik gry. W Persji gra pojawiła się w tym 

samym wieku w latach 70-tych. Tam 

dostała nazwę, która pozostała do dziś. Po 

podboju Persji w VII wieku naszej ery 

szachy pojawiły się w krajach 

muzułmańskich. Tam dyplomaci używali 

terminów szachowych do opisu polityk. 

Kalifowie, którzy rządzili krajem, bardzo 

często grali w szachy. Historyk, 

nazywający się Al-Masudi, uznał tę grę za 

świadectwo ludzkiej wolnej woli. W X-XI 

wieku szachy pojawiły się w Europie.  

Dopiero w XV wieku nadano szachom ich 

dzisiejsze zasady. Kiedy w całej Europie 

zasady się znormalizowały zaczęły 

powstawać prace uczące gry w debiucie i 

w końcówce. Podczas gry zachęcano do 

widowiskowych zagrań, ten rodzaj gry 

nazwano  później stylem romantycznym. 

Styl ten osiągnął szczyt w partii 

nieśmiertelnej z 1851, w której grał Adolf 

Anderssen  i Lionel Kieseritzki. Adolf 

Anderssen wygrał tę partię matując 

przeciwnika po poświęceniu dwóch wież i 
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królowej. Pod koniec XIX wieku styl 

romantyczny zakończył swoje istnienie na 

poziomie mistrzowskim. Wraz z 

pojawieniem się międzynarodowej 

konkurencji szachy nabrały nowego 

znaczenia geopolitycznego. W latach  

zimnej wojny Związek Radziecki wydał 

wielkie sumy pieniędzy na wychowanie 

niepokonanych szachistów, którzy przez 

resztę wieku dominowali szachowe 

mistrzostwa świata. Ich dominację osłabił 

komputer Deep Blue firmy IBM, który 

wygrał grę z Garrim Kasparowem w 1997 

roku. Dziś programy do szachów potrafią 

pokonać każdą osobę na świecie. 

Bierki i reguły: 

Każdy gracz ma zestaw bierek w kolorze 

białym lub czarnym. W w tym zestawie są: 

król hetman, dwa gońce, dwa skoczki dwie 

wieże oraz osiem pionków.  Każda figura 

ma swoją wartość kolejno pionek 1, 

skoczek 3, goniec 3, wieża 5, hetman 9, 

król jest bezcenny, bo nie można go 

wymienić. Każda figura ma swój zestaw 

ruchów, pionki ruszają się 1 pole do 

przodu i biją na  skos, pierwszy ruch 

danym pionkiem można wykonać o 2 pola 

Pionki potrafią też bić  w przelocie, czyli 

jeżeli pionek przeciwnika poruszy się o 

dwa pola przechodząc przez pole, które 

kontroluje twój pionek,  może zostać zbity, 

ale tylko w następnym ruchu jeżeli pionek 

dojdzie do końca szachownicy zostaje 

przemieniony w wybraną inną bierkę 

(oprócz króla). Skoczek porusza się dwa 

pola w górę, dół, lewo lub prawo a później 

jedno pole w kierunku prostopadłym. 

Skoczek jako jedyna figura może 

przechodzić nad innymi bierkami. Goniec 

porusza się po skosach. Każdy goniec 

może poruszać się tylko po jednym kolorze 

przez całą grę. Wieża porusza się w górę, 

dół, lewo i prawo, w połączeniu z królem 

może zrobić roszadę. Król wtedy porusza 

się o dwa pola, a wieża staje obok króla. 

Roszadę można zrobić tylko wtedy, gdy 

między królem a wieżą nie ma innych 

figur. Hetman porusza się jak wieża i 

goniec jednocześnie, jest najpotężniejszą 

figurą na szachownicy. Król może 

poruszać się w każdą stronę o 1 pole, jest 

najważniejszą figurą na szachownicy. Król 

może być postawiony w szachu, czyli 

ruchu przeciwnika, przed którym trzeba się 

obronić, jeżeli nie  możesz tego zrobić-  

przegrywasz. Figury poruszają się na 

szachownicy,  która ma 64 pola oznaczone 

literami od A do H  i cyframi od 1 do 8.  

Remis jest wtedy, gdy gracze go uzgodnili. 

Kiedy jedna ze stron nie może poruszyć 

żadną figurą,  nikt nie posiada  figur, które 

mogą zamatować przeciwnika,  gdy nawet 

przy najlepszej grze żaden przeciwnik nie 

może przegrać ani wygrać.  Partia też 
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może zakończyć się remisem, gdy 

identyczna pozycja na planszy  pojawiła 

się trzykrotnie, kiedy jedna ze stron może 

w każdym ruchu szachować przeciwnika, 

jeżeli wykonano 50 posunięć bez ruchu 

pionkiem i bicia dowolną bierką. 

 

 

 

Sebastian Jaworski  

Emil Łapiński 

kl. V 

 

 

W kasynach w Las Vegas nie ma 

zegarów, aby grający stracili poczucie 

czasu. 

Książki o Harrym Potterze, kostka 

Rubika i IPhone to 3 najlepiej 

sprzedające się produkty w historii 

ludzkości. 

9% drobnoustrojów żyjących w ludziach 

jest nieznanych nauce. 

Najwyżsi ludzie wśród nas mieszkają w 

Holandii, gdzie średnia wysokość 

dorosłego mężczyzny wynosi 184 cm. 

 

Dreszcze, które odczuwasz podczas 

słuchania muzyki, spowodowane są 

przez dopaminę     tzw. Hormon 

przyjemności uwalniającą do mózgu. 

Obraz Mona Lisy przez kilka lat wisiał w 

sypialni Napoleona Bonaparte. 

Jedna trzecia wszystkich portów 

lotniczych na świecie znajduje się w 

Stanach Zjednoczonych. 

W samym Londynie przechowuje się 

złoto o wartości prawie 250 miliardów 

dolarów. To blisko 20% złota łącznie 

posiadanego przez wszystkie kraje na 

świecie. 

Szacuje się, że co drugi mieszkaniec 

Berlina to singiel, a przynajmniej nie jest 

w związku małżeńskim. 

Heroina kiedyś była reklamowana jako 

lekarstwo na kaszel. 

Leonardo da Vinci potrafił jednocześnie 

pisać jedną ręką a drugą malować. 

Przeciętny 4-latek zadaję ponad 400 

pytań dziennie. 

 Wielkiej Brytanii jedna na dziesięć par 

jest zróżnicowana etnicznie. 

Ludzie pracujący więcej niż 11 godzin 

dziennie, mają o 67 procent większą 

szanse na atak serca niż ci, którzy tylko 8 

godzin. 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 
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 Jesienne trendy 2021 

 Tegoroczna jesień stoi pod znakiem dzianinowych akcentów i ubrań ze sztucznej 

skóry. Intensywne kolory powoli odchodzą w zapomnienie, a zamiast nich pojawiają się 

odcienie brązu, beżu oraz bieli. Projektanci oszaleli też na punkcie jeansu, pastelowego fioletu 

i błyszczących tkanin. 

 Na pierwszy ogień mamy dla Was spódniczki i sukienki mini, które podczas 

tegorocznej jesieni zrobią furorę. Wykonane ze sztucznej skóry lub w kratę, zdecydowanie 

przyciągną oko i sprawią, że jesien na stylizacja będzie bardziej zadziorna. 

 

 

 W trendach nadal królują kardigany, którymi możemy się opatulić od stóp do głów i 

poczuć jak pod ciepłym kocykiem.  

 

 Dzianinowe sukienki to must have tegorocznej jesieni. Mogą mieć krój oversize 
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(przypominający długi sweter) lub być bardziej dopasowane. W każdym wypadku są świetną 

bazą do wielu ciekawych stylizacji, a uszyte z ciepłego materiału - świetnie sprawdzają się w 

niskich temperaturach. 

 

 Pastelowe kolory zawojowały wybiegi na sezon wiosna-lato 2021, rozbielony fiolet 

zostaje z nami na dłużej i będzie modny także tej jesieni. Delikatne odcienie lawendy 

skutecznie odmładzają i dodają świeżości. W wersji total look lub w formie akcentu. 

 

 

 

 Trend na skórzane ubrania powraca w trendach na jesień-2021 z jeszcze większą siłą. 

Ubrania ze skóry są w klasycznej czarnej lub brązowej wersji, w kolorze głębokiej butelkowej 

zieleni. Mowa tu nie tylko o modnych od wielu lat ramoneskach, ale także spódnicach, które 

możecie zestawić z pięknymi plecionymi swetrami lub luźniejszą koszulą wpuszczoną do 

środka. W tym sezonie królować będą także sukienki z imitacji skóry, które dostaniecie w 

wielu fasonach 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Latem królowały beztroskie, niedbałe uczesania, które układał wiatr i nasze 

niewprawione dłonie. Ta tendencja powoli ustępuje na rzecz kunsztownych cięć, które 

stanowią popis fryzjerskiej wirtuozerii. Bez względu na to, czy będzie to grzywka, bob czy 

kręcony shag, twoje włosy powinny nosić ślady dobrego, fryzjerskiego rzemiosła. 

 Choć już zeszłej jesieni raportowałyśmy o rosnącej popularności kręconych fryzur, 

wszystko wskazuje na to, że dopiero najbliższe miesiące będą dla nich rekordowe. Klientki 

najbardziej prestiżowych salonów w USA zalewają swoich fryzjerów prośbami o soft shaga – 

wycieniowane loki w stylu lat 70. z frywolną grzywką. To fryzura odpowiednia dla naturalnie 

kręconych i mocniej falowanych włosów. Kluczowe dla jej dobrego utrzymania jest 

precyzyjne cięcie oraz używanie odpowiednich kosmetyków podbijających i utrwalających 

skręt. 
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 Bezkompromisowa i ostra jak brzytwa – taka grzywka była gwiazdą pokazu Chanel. 

Lśniące i cięte jak pod linijkę pasma opadające na oczy wyglądają bardzo zmysłowo i 

glamour. Prosta grzywka najlepiej pasuje osobom o pociągłych rysach twarzy – zakryte czoło 

pozwala odzyskać harmonię proporcji. Jest też dobrym rozwiązaniem dla naturalnie prostych 

włosów, ponieważ wywijanie się kosmyków w różne strony może popsuć efekt. 

 

 

 To nie żadne odkrycie – bob wraca jak bumerang praktycznie w każdym sezonie, tyle 

że w różnych odsłonach. Ale jak ogłosił na Instagramie Chris Appleton, ulubiony fryzjer Kim 

Kardashian i Jennifer Lopez, tej jesieni i zimy modny będzie każdy jego wariant: cieniowany 

bob w stylu lat 90., idealnie gładki i lśniący blunt bob czy też messy bob, czyli nieco 

rozczochrany i zadziorny.  

 

 

To fryzura stworzona dla lekko falowanych włosów. W tym sezonie obowiązkowo dołącz do 

nich grzywkę – lekką, naturalną, taką, która układa się sama. Nada rysom świeżości i 

odmłodzi cię o kilka lat. Choć fryzura z pozoru wygląda na nieskomplikowaną, właściwe 

obcięcie grzywki jest w tym przypadku nie lada sztuką. Powinna być nieco dłuższa po 
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bokach, żeby nie odcinać się od reszty włosów, a także podcieniowana na środku. 

 

 

Wiktoria Szewczuk  kl. VIIIb 

 

 

We wtorek  21.09.2021r. w kinie Helios 

uczniowie klas siódmych i ósmych obejrzeli 

film pt. ”Czarny młyn” w reżyserii Mariusza 

Paleja.  Ten pierwszy wyjazd w nowym roku 

szkolnym zaliczamy do udanych. Film 

przypadł młodzieży do gustu. Nasi uczniowie 

śledząc losy przyjaciół empatyzowali się z 

nimi. Film opowiadał o czwórce  

zaprzyjaźnionych dzieciaków, których 

dotychczasowe życie za sprawą starego młyna 

przewraca się do góry nogami. Główny 

bohater Iwo ma z nim bardzo smutne 

wspomnienia. Zginął w nim jego tata. Jego 

dzieciństwu daleko do sielankowego i 

beztroskiego. Mama ze wszystkich sił próbuje 

zapewnić byt dla niego i jego siostry Meli, 

która cierpi na porażenie mózgowe, ledwie 

wiążąc koniec z końcem. I tak za sprawą 

tytułowego młyna nudne wakacje zmieniają się 

nie do poznania. Wkroczenie na terytorium 

ruin młyna skutkuje następstwem serii 

nadprzyrodzonych zdarzeń. Grupa dzieciaków 

odkrywa, że w młynie tkwi nadprzyrodzona 

siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. 

Jak się okazuje, dzięki solidarności w działaniu  

dzieciaków można przezwyciężyć nawet 

największe trudności. Rola chorej siostry jest 

bardzo istotna w całej fabule. Pięknie 

zaprezentowana została akceptacja, wzajemna 

pomoc, wartość przyjaźni oraz miłość. 
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28 września uczniowie klas I i III 

obejrzeli film w kinie Helios pt. „Lassie, 

wróć!”. Jak się okazało, ta propozycja 

filmowa była świetnym wyborem 

zarówno dla młodszych odbiorców jak i 

starszych.  

Historii Lassiego nie trzeba zbyt długo 

przedstawiać. Wiadomo, że to 

najwierniejszy pies świata, który 

przemierzając drogę do domu spotyka 

wiele przygód. Jest związany z 

dwunastoletnim chłopcem Flo, którego 

tata stracił pracę, mieszkali w wynajętym 

mieszkaniu, gdzie psy były bardzo 

niemile widziane. Pełen rozpaczy Flo 

musiał rozstać się ze swoim przyjacielem 

na jakiś czas. Lassie trafił pod opiekę 

dość nieprzewidywalnej Priscilli. Ta, 

wpadła na pomysł wycieczki z dziadkiem 

i psem do letniego domku nad morzem. 

Tęskniący za Flo Lessie, od razu 

wykorzystał nadarzającą się okazję do 

ucieczki. 

Droga powrotna przez cały kraj do domu 

to popis mądrości i sprytu psa. Dwójka 

przyjaciół rozpoczęła dramatyczną 

podróż w poszukiwaniu zwierzaka. 

Oczywiście historia kończy się 

szczęśliwie.  

Film był piękną i wzruszającą 

opowieścią o przyjaźni, miłości 

rodzinnej, a także o tym, że nigdy nie jest 

za późno, by odnaleźć rodzinne 

porozumienie. 
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1. Rozwiąż krzyżówkę. 
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2. Rozwiąż rebus. 

 

 

 

 

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XV,  

                                            wrzesień- październik 2021r. 
 

                                     

29 
 

3. Pomóż motylkowi pokonać labirynt. 

 

Magdalena Roszkowska kl. VIIb 


