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Drodzy Czytelnicy! 

Zaangażowani w prace i obowiązki szkolne dawno już zapomnieliśmy o lecie. Tymczasem za nami kolejna już zmiana 

czasu, dni stały się krótkie i dużo chłodniejsze, niż w październiku. Nie pozostaje nam nic innego, jak przestawić się na 

ten „zimowy” tryb. Warto wtedy sięgnąć po ulubioną książkę, obejrzeć zaległy film albo przejrzeć „stasinkowe” wieści, 

do czego serdecznie zachęcamy! 

                                                                                                                  Redakcja 

 

Wycieczkowe wspomnienia… 

 

We wrześniu br. my, uczniowie klas VII i VIII, pojechaliśmy, wraz z wychowawcami, na wycieczkę do Trójmiasta. 

Zwiedzaliśmy Frombork, Gdynię, Sopot, Gdańsk,  Malbork  i  Stegnę – miejscowość, w której byliśmy zakwaterowani. 

Pierwszego dnia, we Fromborku, zwiedzaliśmy potężną gotycką katedrę i Muzeum Kopernika, gdzie wzięliśmy udział           

w  lekcji muzealnej pt. „Mikołaj Kopernik i teoria heliocentryczna”. Następnie udaliśmy się do Stegny, miejsca naszego 

noclegu, a stamtąd  nad pobliski  brzeg morza bałtyckiego, skąd podziwialiśmy  zapierający dech w piersiach zachód słońca. 

Zdjęć z tego wydarzenia nie brakowało później  na Facebook'u i Instagramie. Drugiego dnia wyjechaliśmy do Gdyni. Gdzie 

czekało na nas mnóstwo atrakcji. Pierwszą z nich było zwiedzanie Muzeum Oceanograficznego i Akwarium Morskiego. 

Zachwyciło tam nas  bogactwo barwnych, żywych zgromadzonych z całego świata, morskich okazów fauny i flory. Nie 

mogliśmy oderwać oczu od kolorowych ryb o różnorodnych kształtach, intrygowały nas żarłoczne piranie, krokodyle, rekiny, 

wielkie żółwie, piękne koralowce i cudne muszle. Poza tym zobaczyliśmy też  największy budynek nad morzem bałtyckim, 

odbyliśmy wizytę  na Darze Pomorza,  dowiadując się o nim wielu ciekawych rzeczy. 

Gdańsk to kolejne piękne miasto w programie naszej wycieczki. Najpierw przejechaliśmy koło Europejskiego Centrum 

Solidarności, po czym weszliśmy do Bazyliki Mariackiej, a potem spacerowaliśmy Drogą Królewską,  podziwiając Złotą 

Bramę, Ratusz Głównego Miasta, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Zieloną Bramę. Nadwodnym deptakiem wzdłuż Motławy 

dotarliśmy do przystani, z której „Piratem” popłynęliśmy na Westerplatte. W czasie rejsu mijaliśmy Żurawia, Wyspę 

Spichrzów, Twierdzę Wisłoujście i ogromne statki stojące przy nabrzeżu. Po upalnym dniu orzeźwiała nas morska bryza             

i mieliśmy rewelacyjne humory. 

Westerplatte to miejsce symboliczne, w którym zaczęła się II wojna światowa. Żołnierze polscy stawiali opór niemieckim 

uderzeniom z morza, powietrza, lądu stając się  uosobieniem odwagi i samotnej walki w obliczu ogromnej przewagi wroga.  

W drodze powrotnej poszliśmy pożegnać się z morzem. Po kolejnym noclegu w Stegnie  wyruszyliśmy do Malborka. 

Malbork to podróż w czasie do epoki średniowiecza. Zwiedza się tu Zamek Krzyżacki, największą ceglaną warownię            

w Europie. Duże wrażenie  zrobiło na nas  pomieszczenie średniowiecznej kuchni, sale, refektarz, ogrzewanie podłogowe         

i  luksus zamku- toaleta. Na szczególną uwagę zasługiwała też  bogata kolekcja bursztynów oraz wystawa broni. 

Zwiedzanie Zamku Wielkich Mistrzów Krzyżackich, potężnej historycznej budowli, przeniosło nas w świat z powieści 

Henryka Sienkiewicza i dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń. 

Po zakupieniu ostatnich pamiątek , w świetnych nastrojach  udaliśmy się w drogę powrotną, umilając sobie czas  pogawędką 

z  kolegami/koleżankami i przesiadując z telefonami w ręku ☺  

                                                                                                                                 Krzysiek Kot, kl. VIII  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spróbuj pokochać jesień 

z niesamowitymi urokami 

Spójrz ile piękna niesie 

obdarzając cię nowymi dniami. 

Kolorowo, jak wiosną, 

barwne liście - ostatki zieleni- 

Dadzą chwilę radosną 

twą szarość życia mogą odmienić. 

Wieczór szybciej nastaje 

słońce też znika wcześniej niż latem 

Lecz nowe czy nie daje 

chwile spokoju skorzystaj zatem. 

              Tatiana Boychuk z kl. VIII 

 

 

Jesienna sałatka 
 

Zaczyna się jesień a wraz z nią więcej czasu 

spędzamy w domu. 

Czasami można zrobić coś pożytecznego np. 

sałatkę dla rodziny bądź znajomych. 

Składniki  potrzebne do sałatki: 

-ser feta, słonecznik, pomidor, brokuły, 

jogurt naturalny, papryka w proszku.  

Wykonanie: 

1. Brokuły wrzucić do gotującej się 

wody (wodę posolić) na około 7 

min. 

2. Ser feta  pokroić w kostkę. 

3. Pomidory  pokroić według uznania. 

4. Słonecznik przyrumienić na patelni 

5. Do jogurtu naturalnego dodać 

paprykę           w proszku i sól 

według uznania 

6. Na spód salaterki lub innego 

pojemnika          w miarę równo 

wyłożyć brokuły 

7. Wszystko  przyozdobić serem feta                    

i  pokrojonym pomidorem 

8. Polać jogurtem, posypać 

słonecznikiem i gotowe! 

                                                                            

Kamil Maszewski, kl. VIII 

 

11 listopada 

 

11-go listopada, jak co roku, obchodziliśmy Święto Niepodległości. 

Dzięki niemu pamiętamy, że ponad 100 lat temu Polska, po 123 latach 

zaborów, odzyskała wolność i znowu pojawiła się na mapie Europy. 

Różne, niełatwe drogi prowadziły do niepodległości: powstania, 

działania pozytywistów w dziedzinie gospodarki i kultury, zabiegi 

dyplomatów w obcych krajach, nawet wytyczanie granic po I wojnie 

odbywało się w dużej mierze w toku działań zbrojnych. Ale 

determinacja się opłaciła. Kraj powstał na nowo i dzisiaj dawna 

niewola jest tylko wspomnieniem. Wspominajmy więc, ale też 

świętujmy to, że możemy żyć w odrębnym i zasobnym kraju☺ 

                                                                                                                             

Redakcja 

 

Ciekawostki o dniu Wszystkich Świętych 
 

Święto to zostało ustanowione już w 835 roku, przez papieża Jana 

XI, który ustanowił dzień 1 listopada świętem ku czci zmarłych . 

W Polsce w czasach PRL Wszystkich Świętych było oficjalnie 

nazywane Dniem Zmarłych. Nazwa ta jest stosowana do dziś. 

Wszystkich Świętych to jednocześnie swojego rodzaju Święto 

Pamięci Narodowej. Znicze i kwiaty są również składa  na mogiłach 

bohaterów narodowych, czy też zapomnianych   na co dzień 

grobach żołnierzy. Wiele zniczy pojawia się również pod 

pomnikami upamiętniającymi ofiary tragicznych wydarzeń, czy też 

anonimowych bohaterów, którzy walczyli   za ojczyznę. 

 Dawniej, na wschodzie Polski zwyczajem było rozpalanie wielkich 

ognisk, najczęściej na rozstajach dróg, lub w miejscach 

zlokalizowanych niedaleko cmentarzy. Zgodnie z wierzeniami, 

dusze wędrujące po świecie miały się dzięki temu ogrzać, przed 

udaniem się w długą wędrówkę w zaświaty. Ogień ma chronić przed 

złymi duchami i upiorami. Często zapalono ognie zaduszkowe na 

grobach osób, które zmarły nagłą śmiercią, najczęściej na grobach 

samobójców. Miało to zapewnić w pewien sposób odkupienie duszy               

i ochronę przed złem, nawet tym obecnym w zaświatach. Aktualnie 

tradycja ta nie jest już znana, jednak z niej pochodzi zwyczaj 

zapalania na grobach zniczy. 

Od przeszło 100 lat na cmentarzach w miastach takich jak Kraków, 

czy Warszawa można kupić tzw. trupi z miodem ,pańską skórkę lub 

obwarzanki. Tradycja ta była skierowana głównie do dzieci, którym 

rodzice kupowali łakocie, aby   w jakiś sposób wynagrodzić smutną 

atmosferę cmentarza. Tradycja wciąż jest kultywowana, jednak 

pojawia się wielu przeciwników takiej praktyki.                                                                        

W poprzednich stuleciach, kiedy w wielu domach znajdowały się 

piece do wypiekania chleba, przygotować pieczywo na 1 listopada 

trzeba było przynajmniej dzień wcześniej. Tego dnia palenisko         

w piecu miało być wygaszone, gdyż zgodnie z przesądem, spotykały 

się tam dusze zmarłych przodków. 

Podczas Święta Zmarłych wierni powinni cieszyć się, że dusze 

zmarłych z ich rodzin znalazły się już w niebie i wspominać              

z radością przyjemne chwile, spędzone w ich towarzystwie. Całości 

jednak powinna towarzyszyć podniosła atmosfera i szacunek dla 

zmarłych. 
                   

 Anastazja Podleśna i Nina Wierzchowska, kl. VI 

 


