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Przez wieki prasa pełniła rolę informacyjną. To dzięki niej ludzie dowiadywali się, co dzieje 
się  w kraju i świecie. Niewielkie ceny gazet spowodowały, że wiadomości te były dostępne dla 
każdego, a popularność i sprzedaż gazet  wzrastały. 
Dziś sytuacja diametralnie się zmieniła - media elektroniczne wypierają prasę. 
Dlatego my nie będziemy w naszej gazetce zamieszczać tzw, niusów – bo one regularnie 
pojawiają się na stronie internetowej  oraz Facebooku szkoły. 
Będziemy tu publikować teksty, służące większej integracji nas jako wspólnoty szkolnej oraz 
nas jako Polaków. Przy okazji zachęcamy wszystkich do współredagowania niniejszej gazetki!
Czekamy na Wasze pomysły!
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   WYDARZYŁO SIĘ

• 11 listopada  1918 r. Polska odzyskała niepodległość.

• 10 grudnia w 1905 roku Henryk Sienkiewicz odebrał literacką nagrodę Nobla.

• 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

• 14 grudnia 1575 roku książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski.

• 16 grudnia 1981 roku podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników
KWK „Wujek” w Katowicach, zabijając 9 górników.

• 17 grudnia w 1970 roku doszło  w Gdyni  do maskary  robotników Stoczni  im.  Komuny
Paryskiej, gdzie zginęło 10 osób oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w których zginęło 16
osób(Czarny Czwartek).

• 27 grudnia 1918 roku rozpoczęło się powstanie wielkopolskie -  jedyne zwycięskie polskie
powstanie.                          

MILUSIŃSCY,   CZYLI WIADOMOŚCI Z KOŁA HODOWLANEGO   

 
                                     W  naszej szkole jest nietoperz!

Nietoperz spadł z wieży kościelnej. Znaleźli go uczniowie klasy szóstej. Ma prawdopodobnie 
skręconą łapkę. Teraz jest u pani Elsner w domu. Ma na imię Neonek.
Zgadnijcie, co zjada? Tłuste robaki! 
Niedługo wypuścimy go na wolność. Pozdrowienia od Neonka!

Czy wiesz, że…?
Jedyne ssaki, które potrafią latać, to nietoperze. W zależności od gatunku ich skrzydła mogą 
osiągnąć do dwóch metrów! Lot nietoperzy oczywiście różni się od lotu ptaków. Te pierwsze         
w powietrzu są bardzo zwrotne i wykonują naprzemienne ruchy skrzydłami.
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Uśmiechnij się!

Myszka do myszki, pokazując zdjęcia: 
- Popatrz, z jakim przystojnym gościem ostatnio się spotykam.
- Ty, ale to przecież nietoperz!
- O kurczę, a mówił, że jest lotnikiem!
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WARTO PRZECZYTAĆ! 

Recenzja Zosi Półtorak

Swoją  recenzję  poświęcę  książce  pt.  „Mały  Książę”,  której  autorem  oraz
ilustratorem  jest  francuski  lotnik,  pisarz  i  poeta  Antoine  de  Saint  -  Exupery.  Do  jej
przeczytania wiele razy namawiała mnie moja mama, ale do rąk ją wzięłam, kiedy się
okazało, że zaraz będziemy przerabiać ją w szkole i teraz żałuję, że nie zrobiłam tego
wcześniej… Szczerze zachęcam do jej przeczytania, ponieważ jest to bardzo pouczająca
baśń, a sprawy, jakie są w niej poruszane, są bardzo bliskie każdemu z nas, ponieważ
wszyscy szukamy w życiu przyjaźni i  miłości.  Autor przedstawia w niej,  jak ciężko jest
znaleźć prawdziwego przyjaciela oraz pokazuje, że niektórzy dorośli nie rozumieją świata
dzieci.
         Głównym bohaterem tej  lektury jest  tytułowy Mały Książę, który  podróżuje po
różnych planetach w poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni. Odchodząc  ze swojej maleńkiej
planety B 612, zostawił swoją kapryśną, a zarazem piękną Różę, która była powodem jego
odejścia. Jego podróż jest długa i wyczerpująca.  Po drodze spotyka wiele postaci, które
pomagają mu zrozumieć, co tak naprawdę znaczy przyjaźń. Każda z postaci symbolizuje
pewne  postawy,  sposoby  widzenia  świata.  Spotkał  między  innymi  Pijaka,  człowieka
Próżnego,  Bankiera,  Geografa  i  Latarnika.  Stwierdza,  że  dorośli  są  bardzo  dziwni.
Nie mają na nic czasu, ciągle im mało pieniędzy, ciągle za czymś biegają, nie mają czasu
na to, co jest naprawdę ważne… Książka przedstawia miłość, przyjaźń, dobroć, szacunek
oraz odpowiedzialność Małego Księcia. Akcja rozgrywa się na kilku planetach i jest bardzo
wciągająca,  zawiera wiele elementów fantastycznych. Czyta się ją jednym tchem i nie
można się  od niej  oderwać,  ponieważ jest  się ciekawym, jak się  zakończy i  czy Mały
Książę wróci do swej Róży… 

Polecam  tę  lekturę  każdemu,  bez  względu  na  wiek,  ponieważ  pomaga  ona
zrozumieć, a może niektórym przypomnieć, co w życiu każdego człowieka powinno być
najważniejsze.  Mówi nam o tym, że w życiu najważniejsze nie są pieniądze, sława czy
dobrobyt, lecz inne wartości, takie, których nigdzie, za żadne skarby świata nie da się
kupić  -   rodzina,  miłość  czy  przyjaciele  -  „Nawet  w  obliczu  śmierci  przyjemna  jest
świadomość posiadania przyjaciela”.  W książce znajdziemy  wiele pięknych  zdań, które
mogłyby stać się mottem życiowym każdego z nas, np. "Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu".                                                  

 CIEKAWOSTKI Z KRAJU I ŚWIATA

                                           PIERWSZY W ŚWIECIE STRAJK

Wiadomo, że odbyło się wiele strajków, ale wiedzieliście,  że pierwszy w świecie strajk
zorganizowali  Polacy?  Pozbawienie  praw  wyborczych  nie  spodobało  się  naszym  rodakom
pracującym w Wirginii, więc zastrajkowali. Po prostu odmówili pracy i zamknęli swoje warsztaty
produkcyjne. Wiedząc, że 30 lipca w Jamestown odbywa się Zgromadzenie Ogólne, właśnie tego
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dnia postanowili rozpocząć swój protest. Aczkolwiek są także źródła podające jako datę wybuchu
strajku dzień 21 lipca.

Mimo iż było ich około 50, to ich praca była kluczowa dla całego procesu produkcji. Strajk
groził wymiernymi stratami dla Kompani Wirginijskiej oraz mógł zniechęcić innych pracowników
do osiedlania się w Jamestown. Dlatego gdy wybuchł strajk, natychmiast Zgromadzenie Ogólne
rozpoczęło rozmowy z Polakami. Te zakończyły się dla nich sukcesem, bowiem już następnego
dnia ich postulat  dotyczący prawa wyborczego i wolności osobistej  został  spełniony. W zamian
zobowiązali się przyjąć do nauki fachu pewną grupę młodych mężczyzn, mieszkających w kolonii.
Z księgi posiedzeń Kompani Wirginijskiej zachowała się następująca informacja:
„W sprawie sporu Polaków zamieszkałych w Wirginii postanowiono teraz (pomimo wszelkich
poprzednich rozporządzeń przeciwnych), że mają być obdarzeni prawem głosu i uczynieni tak
wolnymi jak każdy inny mieszkaniec tamtejszy; ażeby ich zręczność w wyrabianiu smoły,
dziegciu i ługu nie zaginęła wraz z nimi, postanowiono, że niektórzy młodzieńcy mają im być
przydani do wyuczenia się ich zręczności i wiedzy w tym fachu dla dobra przyszłości kraju.”
(: TAK OTO POLACY WYWALCZYLI SOBIE PRAWO GŁOSU :)

 CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE! 
REKOMENDUJEMY  WYJĄTKOWYCH RODAKÓW 

JACEK KARPIŃSKI - inżynier elektronik i informatyk (1927 – 2010). Jako młody chłopak, brał
udział w powstaniu warszawskim, podczas którego został ciężko ranny.

Zbudował między innymi:

•  pierwszą maszynę do długoterminowych prognoz pogody, 

• pierwszy na świecie analizator równań różniczkowych,

• percepton  (ucząca się maszyna, która rozpoznawała otoczenie przy użyciu kamery - druga 
wówczas taka konstrukcja na świecie),

•  KAR-65, czyli komputer pracujący z szybkością 100 tysięcy operacji na sekundę,                
30-krotnie tańszy niż 2 razy wolniejsze ówczesne komputery Odra,

•  zaprojektował pierwszy na świecie minikomputer- K-202 (był szybszy niż wyprodukowane
dopiero 10 lat później komputery IBM PC, a w dodatku był odporny na wstrząsy i wilgoć). 

•

 Ten wyjątkowy geniusz został zniszczony przez władze PRL.

PAMIĘTAJMY! 

1 listopada to uroczystość Wszystkich Świętych –  uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, 
którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, często mylnie  to święto nazywane jest 
świętem zmarłych.
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Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez 
nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795 – 1918). Zostało ono ustanowione na mocy 
ustawy z 23 kwietnia 1937 roku. Jest dniem wolnym od pracy.

Boże Narodzenie jest świętem upamiętniającym narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to uroczystość 
przypadająca 25 grudnia. Dzień wcześniej jest Wigilia Bożego Narodzenia, czyli oczekiwanie na 
narodziny Pana. Boże Narodzenie jest poprzedzane adwentem, czyli okresem trzytygodniowego 
oczekiwania (inaczej czterech nadziei)

PROMUJEMY UCZNIOWSKIE TALENTY  

                                                                                                                    Paulina Kuta

Jesień 

Pora pełna kolorów.
 Nie tylko deszcz i smutek - 

korale z jarzębiny,
szukanie kasztanów, żołędzi…

Wesoło, kolorowo,
zabawnie, choć deszczowo.

Chociaż ciepło lepsze…
i  tak wolę deszcze!

Kot w deszczu

Deszcz leje i leje,
wichura szaleje,

a wiatr w uszach huczy,
kot w swej budzie mruczy.

Poszedł sobie na płot
duży szary kot.

Deszczyk już maleje,
jednak ciągle leje..
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Podróż

Podróż – odwiedzam nowe miejsca.
Poznaję to, czego nie znam.

Widzę w niej wiele nowych rzeczy.
Cudowne zakątki, 

lecz jednak jestem w niej sama,
mimo że się tak nie czuję.

 Czy mnie coś otacza?

TROCHĘ HUMORU

Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH:

•  Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 
• Na placu gdzie stoi pomnik Jagiełły, toczyła się kiedyś wielka bitwa zwana pod

Grunwaldem. 
• Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 
• W  książce  „Ten  obcy”  najbardziej  podobał  mi  się  Zenek,  bo  był  głównym

bohaterem i bez niego nie byłoby książki. 
• Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych koroną. 
• Bakterie, które rozmnażają się przez kichanie, prowadzą tryb życia koczowniczy.
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