
 
 

GAZETKA  UCZNIOWSKA SZKOŁY 113 
„CZY WIECIE ŻE…?” 

 
WITAMY SERDECZNIE PO PÓŁROCZNEJ PRZERWIE, AŻ 

TRUDNO UWIERZYĆ, ŻE MINĘŁO TAK DUŻO CZASU, 
ODKĄD PO RAZ OSTATNI SIEDZIELIŚMY W NASZYCH 

SZKOLNYCH ŁAWKACH!!! 
 

 COVID—19 ZMIENIŁ WSZYSTKO I WBREW POZOROM NIC JUŻ 
NIE WYGLĄDA JAK DAWNIEJ. MUSIMY SIĘ NAUCZYĆ 
FUNKCJONOWAĆ W RYGORZE PEWNYCH OBOSTRZEŃ I 
PRZESTRZEGANIU PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY. TO BYŁ DLA 
WSZYSTKICH DZIWNY CZAS, PONIEWAŻ MUSIELIŚMY SIĘ NAUCZYĆ 
FUNKCJONOWAĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI, BEZ SZKOŁY I 
PRZYJACIÓŁ.  
 PIERWSZY OKRES KWARANTANNY BYŁ CHYBA 
NAJDZIWNIEJSZY, KIEDY KAŻDY Z NAS BYŁ ZAMKNIĘTY W DOMU I 
NIE MÓGŁ WYCHODZIĆ NA ZEWNĄTRZ. POŻNIEJ UCZESTNICZYLIŚMY 
W LEKCJACH ON—LINE, A Z NIEKTÓRYMI PRZEDMIOTAMI 
MUSIELISMY SOBIE SAMI PORADZIĆ, NA ZASADZIE PRACY Z 
PODRECZNIKEIM. JEDNI UWAŻAJA, ŻE NAUCZANIE ZDALNE, BYŁO 
ŁATWIEJSZE NIŻ NAUKA W SZKOLE, INNY DOKŁADNIE ODWROTNIE. 
BEZ WZGLĘDU NA OPINIE, UWAŻAM, ŻE NAUKA W CZASIE COVIDU, 
WYMAGAŁA OD NAS DUŻO WIĘCEJ PRACY, NIŻ PODCZAS ZWYKŁEGO 
NAUCZANIA W SZKOLE, PONIEWAŻ WIELE RZECZY MUSIELISMY 
PRZEROBIĆ SAMI, CZĘSTO KORZYSTAJĄC Z ZASOBÓW WIEDZY 
ZGROMADZONYCH W INTERNECIE.  
 PAMIĘTACIE KOMUNIKATY, KTÓRE ROZBRMIEWAŁY NA 
ULICACH Z GŁOSNIKÓW RADIOWOZÓW POLICYJNYCH?: 
 „SZANOWNI PAŃSTWO TU POLICJA, W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONĄ W 
POLSCE EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA PROSIMY, ABY DLA WŁASNEGO 
BEZPIECZEŃSTWA POZOSTAĆ W DOMACH, JEŻELI NIEZBĘDNE JEST 
OPUSZCZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA, NALEŻY UNIKAĆ  
BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z INNYMI OSOBAMI, ZACHOWUJĄC 
DYSTANS CO NAJMNIEJ 2 METRÓW. PROSIMY O NIE GRUPOWANIE 
SIĘ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZAKAŻENIA. APELUJEMY 
POZOSTAŃCIE W DOMACH, TO OD ODPOWIEDZIALNEJ POSTAWY 
KAŻDEGO Z NAS, NIE TYLKO DZISIAJ I JUTRO, ALE TAKŻE PRZEZ 
CAŁY CZAS TRWANIA EPIDEMII, ZALEŻY ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH 
NAJBLIŻSZYCH”. 

 

KĄCIK HISTORYKA 

KRAKÓW, WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2020 
NUMER 1 

1.09.1939 – atakiem nazistow-

skich Niemiec na Polskę rozpo-

częła się II wojna światowa. 

 

2.09. 1621 – rozpoczęła się bi-

twa pod Chocimiem, zakończona 

zwycięstwem wojsk polskich do-

wodzonych przez Jana Karola 

Chodkiewicza, który zmarł pod-

czas oblężenia twierdzy przez 

wojska tureckie. 

 

3.09.1939 – Francja i Wielka Bry-

tania wypowiedziały wojnę nazi-

stowskim Niemcom. 

4.09.1725 – Maria Leszczyńska 

poślubiła króla Francji Ludwika 

XV,  tym samym stając się królo-

wą Francji. 

5.09.1812 – rozpoczęła się bitwa 

pod Borodino, w której taktycz-

ne zwycięstwo odnieśli Francuzi, 

którzy otwarli sobie drogę do 

stolicy Rosji—Moskwy. 
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NOWA RZECZYWISTOŚĆ 

WOW, CZEGOŚ TAKIEGO NIG-
DY NIE SŁYSZŁEM, NAWET NA-
GRAŁEM SOBIE TO NA TELE-
FON. PAMIĘTAM, ŻE BYŁEM 
WTEDY OSZOŁOMIONY, ZDZI-
WIONY I PRZESTRASZONY, NA-
PRAWDĘ POCZUŁEM CIARKI, 
PONIEWAŻ BRZMIAŁO TO JAK 
JAKIŚ FILM SCIEN—SFICTION, 
ALBO POCZĄTEK WOJNY. 

MYŚLĘ, ŻE KAŻDY Z NAS 
MIAŁ W PEWNYM MOMENCIE 
DOŚĆ IZOLACJI, SZCZERZE PO-
WIEDZIAWSZY IZOLACJA OD-
BIŁA SIĘ NAWET NA MOIM 
PSIE, KTÓRY CHODZIŁ NA 
KRÓTSZE SPACERY, A BYŁ 
PRZYZWYCZAJONY DO TEGO, 
ŻE JA IDĘ DO SZKOŁY, MAMA 
DO PRACY, A ON MA ŚWIĘTY 
SPOKÓJ I CZAS NA TO, ŻEBY 
ZAKOPAĆ SIĘ POD KOCEM I 
SPAĆ. WTEDY CAŁY CZAS 
WSZYSCY BYLI W DOMU, A ON  
NIE MÓGŁ SOBIE ZNALEŹĆ 
SPOKOJNEGO I ZACISZNEGO 
MIEJSCA, ŻEBY NIKT MU NIE 
PRZESZKADZAŁ W JEGO 
DRZEMCE, WIĘC Z CZASEM ZA-
CZĄŁ ŁAPAĆ „GŁUPAWKĘ”, 
KTÓRA UDZIELAŁA SIĘ RÓW-
NIEŻ MNIE. PRZYNOSIŁ MI PIŁ-
KĘ, ŻEBY MU PORZUCAĆ I 
KOŃCZYŁO SIĘ NA TYM, ŻE 
OBOJE BIEGALISMY JAK SZALE-
NI PO CAŁYM MIESZKANIU, 
WPADAJĄC W ŚCIANY I WY-
WRACAJĄC SIĘ NA ZAKRĘ-
TACH. NORMALNIE PEWNIE 
DOSTAŁBYM ZA TAKIE ZACHO-
WANIE NIEZŁY OCHRZAN, ALE 
GŁUPAWKA UDZIELAŁA SIĘ 
WSZYSTKIM DOMOWNIKOM I 
MUSZĘ PRZYZNAĆ, ŻE CZASA-

MI WSZYSCY ZACHOWYWALI-
ŚMY SIĘ JAK DZIECI W PRZED-
SZKOLU. 

NA PEWNO KAŻDY Z 
NAS, PODCZAS TRWANIA IZO-
LACJI MIAŁ ZARÓWNO WIELE 
SYTUACJI W KTÓRYCH BYŁ 
ZMĘCZONY JAK I TAKICH KTÓ-
RE BYŁY ZABAWNE. MYŚLĘ, ŻE 
CAŁA SYTUACJA Z WIRUSEM, 
NA DŁUGO POZOSTANIE W NA-
SZEJ PAMIĘCI, SZCZEGÓLNIE, 
ŻE TO JESZCZE NIE KONIEC, BO 
CZEKA NAS DRUGA FALA. 

PISZĄC TEN ARTUKUŁ, 
CAŁY CZAS ZASTANAWIAM SIĘ 
JAK BĘDZIE WYGLADAŁ NASZ 
POWRÓT DO SZKOŁY? JAK BĘ-
DĄ WYGLADAŁY NASZE LEK-
CJE? JAKIE BĘDĄ OBOSTRZE-
NIA?  JAKIE BĘDĄ NASZE 
SZKOLNE PRZERWY? I CO BĘ-
DZIE Z GAZETKĄ? JAK SIĘ OKA-
ZAŁO MA BYĆ ONA NA STRO-
NIE SZKOŁY, DLATEGO TYM 
RAZEM WYDANIE PODWÓJNE 
WRZEŚNIOWO—
PAŻDZERNIKOWE. 

KAŻDY Z NAS ZASTANA-
WIA SIĘ TEŻ NAD PYTANIEM, A 
CO BĘDZIE JEŻELI W NASZEJ 
SZKOLE, KTOŚ BĘDZIE ZARA-
ŻONY? ZNOWU BĘDZIEMY W 
IZOLACJI? WRÓCIMY DO LEK-
CJI ON—LINE?  

JEDNO JEST PEWNE TEN 
ROK SZKOLNY BĘDZIE ZUPEŁ-
NIE INNY I BĘDZIE DLA NAS 
JEDNĄ WIEKĄ NIEWIADOMĄ, 
WIĘC KORZYSTAJMY Z TEGO, 
ŻE JESTEŚMY W SZKOLE, BO 
NIKT Z NAS NIE WIE JAK DŁU-
GO TO POTRWA I CO BĘDZIE 

KĄCIK HISTORYKA 

 

6.09.1944 – Polski Komitet 

Wyzwolenia Narodowego, wy-

dał dekret o reformie rolnej. 

7.10. 1939– po 7 dniach obro-

ny skapitulowało Westerplat-

te.  

7.09.1974 Stanisława Augusta 

Poniatowskiego wybrano na 

króla Polski. 

8.09.1504 – odsłonięto Dawi-

da—sławną rzeźbę Michała 

Anioła. 

 

9.09.1791 –  stolica Stanów 

Zjednoczonych otrzymała na-

zwę Waszyngton.  

9.09.1939 nad Bzurą rozpo-

częła się największa bitwa 

wojny obronnej w 1939. Woj-

ska „Armii Poznań” generała 

Tadeusza Kutrzeby i 

„Pomorze” generała Włady-

sława Bortnowskiego starły 

się z niemiecką „8 Armią” ge-

nerała Johannesa Blaskowitza 

i „10 Armią” generała Waltera 

von Reichenua. 

 

10.09.1721– Szwecja i Rosja 

zawarły pokój w Nystad, na 

mocy którego  Szwecja utraci-

ła na rzecz Rosji— Ingrię, Ka-

relię z miastem Wybog, Esto-

nię i Inflanty. 
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WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 1 września to rocznica wybuchu II wojny światowej, najwięk-

szej wojny zapisanej na kartach historii, trwającej od 1 września 

1939  do 2 września 1945 ( w Europie 8/9 maj 1945). Wojna objęła 

prawie całą Europę, wschodnią i południowo—wschodnią Azję, pół-

nocną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre 

epizody miały tez miejsce na terytorium Arktyki i Ameryki Północ-

nej. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koali-

cji antyhitlerowskiej ( alianci) W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi i 

zginęło w niej od 50 do 78 milionów osób. 

 Wielu historyków uważa, że główną przyczyną wybuchu woj-

ny, było podpisanie Paktu Ribbentrop—Mołotow, czyli paktu o nie-

agresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, który zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, doty-

czył rozbioru terytoriów lub rozporządzenia  niepodległą suweren-

nością państw : Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. 

Pakt ten podpisany przez ministrów spraw zagranicznych Joachima 

von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich 

przywódców Adolfa Hitlera i Józefa Stalina  dokonali 23 sierpnia 

1939 podziału terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej,  

jest nazywany również IV rozbiorem Polski.  

 Traktat ten był następstwem układu w Rapallo o współpracy 

wojskowej i gospodarczej zawartego w 1922 roku pomiędzy Rosją 

Sowiecką, a Republiką Weimarską, potwierdzonego układem berliń-

skim z 1926 roku. Gdy Adolf Hitler i NSDAP doszli do władzy, współ-

praca polityczna i wojskowa pomiędzy Niemcami a ZSRR została w 

1933 roku zawieszona.   
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11.09.2001 – około 3 tysięcy 

osób zginęło w serii najwięk-

szych ataków terrorystycznych 

na World Trade Center w No-

wym Jorku, oraz na Pentagon 

w Waszyngtonie, dokonanych 

przez członków Al.-Kaidy przy 

użyciu uprowadzonych samolo-

tów pasażerskich. 

 

12.09.1939 – w Abbeville pre-

mier Francji—Edouard Daladier 

i premier Wielkiej Brytanii—

Neville Chamberlain podjęli 

decyzję o nie udzieleniu pomo-

cy Polsce w walce z Niemcami. 

 

13.09.1637 – Cecylia Renata 

została koronowana na królo-

wą Polski. 

 

14.09.1812 – Napoleon Bona-

parte wkroczył do opustoszo-

nej przez Rosjan Moskwy. 

 

15.09.1697 – August II Mocny 

został w katedrze wawelskiej 

zaprzysiężony na króla Polski. 

16.09.1668 – Abdykował, zrze-

kając się korony Polskiej Jan II 

Kazimierz Waza. 

 

17.09.1939 – Związek Radziec-

ki, wypełniając układ Ribben-

trop—Mołotow, zaatakował 

terytorium Polski od wschodu. 

 

18.09.1939– internowany 

przez władze estońskie polski 

okręt podwodny „ORP Orzeł” 

uciekł z portu w Tallinie. 
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WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 Adolf Hitler wyrażał postawę antysowiecką i antyrosyjską, jednak punktem zwrotnym w sto-

sunkach sowiecko—niemieckich, stało się przemówienie Józefa Stalina wygłoszone 10 marca 1939 

roku, podczas obrad XVIII zjazdu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii w Moskwie. Przemówienie 

to przeszło do historii jako „kasztanowa mowa” i było referatem sprawozdawczym poświęconym po-

lityce zagranicznej ZSRR, w którym Stalin stwierdził, że : „podtrzymujemy pokój i wzmocnienie związ-

ków gospodarczych z wszystkimi państwami, stoimy i  stać będziemy na tej pozycji, o ile kraje dotrzy-

mywać będą tych samych relacji ze Związkiem Radzieckim, o ile nie będą próbować naruszać intere-

sów naszego państwa”. Zapowiedź gotowości do współpracy, sugerowało zbliżenie się z III Rzeszą, 

która została przedstawiona przez Stalina w bardziej korzystnym świetle od państw demokracji za-

chodnich. Stalin skrytykował zachodnie państwa kapitalistyczne, oskarżając je o podżeganie do woj-

ny, twierdząc, że nie pozwoli, aby Związek Radziecki „został wciągnięty do konfliktów przez podżega-

czy wojennych, którzy przywykli do tego by inni wyciągali za nich kasztany z ognia”. Z tych słów Stali-

na wzięła się nazwa przemówienia— „kasztanowa mowa”. Stalin podkreślał, że państwa demokracji 

zachodniej usiłują wciągnąć ZSRR do konfliktu przeciwko Rzeszy Niemieckiej.  

 Negocjacje w sprawie zawarcia paktu politycznego i gospodarczego ZSRR—III Rzesza zostały 

podjęte przez stronę niemiecką w kwietniu 1939 roku, po kolejnym wniosku strony sowieckiej. Nego-

cjacje te były tajne i były prowadzone równoległe do publicznych rozmów ZSRR z przedstawicielami 

Francji i Wielkiej Brytanii. Po zgodzie Adolfa Hitlera na rozbiór terytoriów krajów Europy Środkowo—

Wschodniej i ustaleniu niemiecko—sowieckiej granicy stref wpływów, Stalin zerwał rokowania z 

Wielka Brytanią i Francją, uważając je za bezprzedmiotowe, po czym po osobistym telegramie Adolfa 

Hitlera wyraził on zgodę na bezzwłoczny przylot do Moskwy Joachima Ribbentropa w celu sformalizo-

wania paktu. 

 Samozwańcza rasa panów pod przywództwem Adolfa Hitlera, niezadowolona z postanowień 

traktatu wersalskiego, który ustanowił nowy ład 

polityczny po I wojnie światowej i osłabił państwo 

niemieckie,  oraz sprawujący rządy terroru, głodu, 

deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w Łagrach 

Józef Stalin pałający rządzą ekspansji terytorial-

nych i rozszerzenia wpływów, na zawsze zapisali 

się na kartach historii, jako dyktatorzy odpowie-

dzialni za wybuch II wojny światowej. Do ich dążeń 

dołączył się kolejny agresor—faszystowskie Wło-

chy z Benito Mussolinim na czele, oraz Japonia. 

Państwa zachodnie, nie wyraziły stanowczego 

sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji, uważając, że 

ustępstwa względem Hitlera i Mussoliniego, uspo-

koją burzliwą atmosferę na arenie międzynarodo-

wej.  
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 Wybuch II wojny światowej poprze-

dzony był prowokacją gliwicką, czyli nie-

miecką operacją dywersyjną typu „false 

flag” na niemiecką radiostację w Gliwicach, 

dokonaną w czwartek 31 sierpnia 1939 roku 

o godzinie 20:00, a wykorzystaną przez nie-

miecką propagandę jako „główny dowód 

polskich prowokacji”. Napastnicy, których 

było 7, prawdopodobnie esesmani znający 

język polski, ubrani po  cywilnemu, udający 

powstańców śląskich, weszli do radiostacji 

przez tylnie drzwi i zaaresztowani pracowni-

ków stacji. Następnie szukali mikrofonu , 

przez który mieli nadać kilkuminutowy ko-

munikat, z którego słuchacze usłyszeli tylko  

9 wyrazów; „ Uwaga, tu Gliwice. Radiosta-

cja znajduje się w polskich rękach”, następ-

nie z niewyjaśnionych przyczyn radio zamil-

kło . Pod względem technicznym napad na 

radiostację w Gliwicach, skończył się kom-

promitacją organizatorów, co jednak nie 

przeszkodziło Hitlerowi, aby Berlińskie radio 

poinformowało o kilku innych atakach rze-

komych powstań-

ców, których już na 

terenie Niemiec 

wspierać miały regu-

larne oddziały Woj-

ska Polskiego wypo-

sażone w broń cięż-

ką. W ten sposób 

nazistowska propa-

ganda już 31 sierp-

nia 1939 o godzinie 

22:30 obwiniła 

Rzeczpospolitą o 

rozpoczęcie wojny, a 

III Rzeszę przedsta-

wiła jako ofiarę polskiej agresji. Dla Hitlera 

incydenty graniczne stanowiły alibi ( od go-

dziny 4:45 odpowiemy ogniem), a dla Francji 

mogły stanowić pretekst do nieudzielenia 

Polsce militarnej pomocy. 

 II wojna światowa wybuchła 1 wrze-

śnia 1939 roku, wraz z pierwszymi strzała-

mi, które padły z morza o godzinie 4:45 wy-

strzelone przez niemiecki pancernik Schle-

swig—Holstein w stronę Westerplatte. Po-

lacy pomimo nierównych sił, odpierali na-

tarcie przez 7 dni, czyli znacznie dłużej niż 

początkowo planowano, zanim mieli otrzy-

mać wsparcie. Po honorowej kapitulacji w 

geście uznania, przywódca niemieckich żoł-

nierzy pozwolił polskiemu dowódcy zacho-

wać oficerską szablę. Obrona Westerplatte, 

to jeden z symboli bohaterstwa polskiego 

żołnierza.  
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19.09.1356 –  bitwa pod Po-

itiers między wojskami angiel-

skimi i francuskimi podczas 

wojny stuletniej. Bitwa zakoń-

czyła się zwycięstwem wojsk 

angielskich i rozbiciem sił fran-

cuskich oraz pojmaniem króla 

Francji Jama II Dobrego. 

 

20.09.1920 – rozpoczęła się 

operacja niemeńska, która 

przyczyniła się do zwycięstwa 

wojsk polskich podczas wojny 

polsko—bolszewickiej. 

 

21.09.1918 – wojska brytyj-

skie rozgromiły armię turecką 

pod Megiddo. 

 

22.09.1947 – rozpoczęła się w 

Szklarskiej Porębie konferen-

cja, na której powołano Ko-

minform., czyli organizację 

międzynarodową zrzeszającą 

europejskie partie komuni-

styczne. Biuro Informacyjne 

Partii Komunistycznych i Ro-

botniczych, było w rękach Sta-

lina narzędziem kontroli  ru-

chu komunistycznego.  

23.09.1492 – Jan I Olbracht 

został koronowany na króla 

Polski. 

24.09.1676 – wojska polskie 

dowodzone przez Jana III So-

bieskiego pokonały pod Woj-

niłowem wojska tatarów. 

WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 3 września  Anglia, a następnie Francja, na których wsparcie 

liczyli Polacy, wypowiedziały wojnę III Rzeszy, ale nie podjęły one 

żadnych zdecydowanych działań wojennych. Przyczyn biernej posta-

wy można upatrywać w braku odpowiedniego przygotowania mili-

tarnego, a także w rosnącym przekonaniu o nieuchronnej klęsce Pol-

ski.  

 Na początku Niemcy prowadzili tzw. Blitzkrieg, czyli wojnę 

błyskawiczną, atakując na wielu frontach jednocześnie, zarówno z 

lądu, wody i powietrza, jednak z racji oporu i walecznej postawy Po-

laków działania wojenne zwolniły tempo. Nie oszczędzano polskiej 

ludności, wraz z wojskiem na front ruszyły siły, które miały ekstermi-

nować ludność, szczególnie tych, którzy zdaniem agresora w jakikol-

wiek sposób wspierali Wojsko Polskie.  

 17 września na wschodnią granicę Polski napadł ZSRR, sprzy-

mierzony z Niemcami. Wraz z wojskiem sowieckim, kroczyły służby 

likwidujące m.in. Polskich przywódców wojskowych. Wielu z tych 

którzy dostali się do sowieckiej niewoli, zostało bestialsko rozstrzela-

nych m.in. W Katyniu, a część ginęła w nieludzkich warunkach so-

wieckich obozów. 28 września pomimo czynnego oporu, skapitulo-

wała Warszawa. Wraz z poddaniem się stolicy, obaj agresorzy zgod-

nie z postanowieniami paktu Ribbentrop—Mołotow, ustalili nową 

granicę wpływów, dokonując tzw. IV rozbioru Polski.  
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 Astronomiczny pierwszy dzień jesieni przypada 22 

września, natomiast kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 

września.  

 A czy wiecie, że…? Kiedyś pierwszy dzień jesieni był ob-

chodzony bardzo uroczyście. Tego dnia pozostawiano na polu 

kilka nieskoszonych kłosów, by ziemia nie była pozbawiona 

ziarna, a resztę chowano do świątyni. Kilka dni przed począt-

kiem tej pory roku, przed posągiem Świętowita ( boga urodzaju 

i wojny) stawiano kielich z pitnym miodem. Jeśli napój został 

nienaruszony, oznaczało to bogate plony. Ludzie dziękowali 

także bóstwom za zbiory z pól i prosili o obfite plony w  roku. 

Pierwszego dnia jesieni organizowano także huczne zabawy.   

 Współcześnie w okolicach jesieni obchodzi się dożynki. 

Uroczystościom zazwyczaj przewodzi Starosta i Starościna, któ-

rzy wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z 

ostatnich zbiorów, Gospodarzowi dożynek, którego funkcję  

pełni kapłan lub przedstawiciel lokalnej administracji państwo-

wej lub samorządowej. Później składane są symboliczne dary z 

najnowszych plonów. Zwieńczeniem dożynek jest festyn ludo-

wy. 
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PIERWSZY DZIEŃ JESIENI KĄCIKI HISTORYKA  
 

25.09.1555– zawarto pokój au-

gsburski, kończący niemiecką 

wojnę religijną. 

 

26.09.1920 – zakończyła się 

zwycięska dla Polaków bitwa 

pod Niemnem, w której pokona-

ne zostały wojska Bolszewików. 

 

27.09.1940 – w Berlinie III Rze-

sza Niemiecka, Włochy i Japonia 

podpisały Pakt Trzech, który był 

zarówno sojuszem obronnym, 

jak również określał współpracę 

sygnatariuszy paktu.  

 

28.09.1939 – skapitulowała 

Warszawa oblężona przez Niem-

ców. 

 

29.09.1669 – Michał Korybut 

Wiśniowiecki został koronowany 

na króla polski. 

 

30.09.1794 – pod Łabiszynem 

wojska Jana Henryka Dąbrow-

skiego pokonały wojska pruskie. 

DZIEŃ CHŁOPAKA—30 WRZEŚNIA 

 NASZE DROGIE KOLEŻANKI, PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ 

WAM, ŻE 30 WRZEŚNIA 

WASI UKOCHANI KOLE-

DZY, OBCHODZĄ SWOJE 

ŚWIĘTO!  

 JEST TO ŚWIĘTO 

CAŁEJ „PŁCI BRZYDSZEJ” I 

OKAZJA NA OBDAROWA-

NIE NAS JAKIMŚ MAŁYM 

DROBIAZGIEM, LUB 

UŚMIECHEM.  



KĄCIK HISTORYKA 

1.10. 1817—utworzenie w 

Wilnie Towarzystwa Filoma-

tycznego, kojarzonego z Ada-

mem Mickiewiczem, będące 

jedną z pierwszych niezależ-

nych inicjatyw studenckich w 

historii Polski. 

2.10.1413—w Horodle zawar-

to unię polsko—litewską. 

3.10.1996—poetka Wisława 

Szymborska została uhonoro-

wana za całokształt twórczo-

ści, a zwłaszcza za „poezję, 

która z ironiczną precyzją po-

zwala historycznemu i biolo-

gicznemu kontekstowi ukazać 

się we fragmentach ludzkiej 

rzeczywistości” nagrodą No-

bla. 

4.10.1582—papież Grzegorz 

XIII wprowadził zmianę w ka-

lendarzu, w wyniku której bez-

pośrednio po 4 października , 

nastąpił 15. W ten sposób we-

szła w życie reforma kalenda-

rza, nazwanego gregoriań-

skim. 

5.10.1569—zmarł Mikołaj Rej. 

6.10.1788—to początek obrad 

Sejmu Wielkiego 

7.10.1620—w bitwie pod Mo-

hyłowem zginął hetman Stani-

sław Żółkiewski. 

8.10.1982—delegalizacja Soli-

darności. 

WYMIANA WALUTY 

 Wiecie że..? 70 lat temu 28  1950 roku,  komunistyczne, 

ogłosiły reformę walutową. Nowy złoty wszedł do obiegu już dwa 

dni po reformie, czyli 30 października. Wymiana pieniędzy była dłu-

ga i przeprowadzana w ścisłej tajemnicy, ponieważ tak naprawdę 

była operacją grabieży, ponieważ „oszczędności” w starych złotych 

traciły aż 2/3 swojej wartości. Czas na wymianę odłożonych pienię-

dzy był bardzo krótki, bo można to było zrobić tylko do 8 listopada. 

Władze z premedytacją przygotowały za mało punktów wymiany, 

szczególnie w małych miastach i na wsiach.  „Reforma” została przy-

gotowana według scenariusza jak z dobrego filmu szpiegowskiego. 

Była objęta najściślejszą tajemnicą. Nowe banknoty wydrukowano w 

Szwecji, Czechosłowacji i na Węgrzech. Nosiły one datę 1 lipca 1948 

i były przechowywane do godziny „0” w pilnie strzeżonych magazy-

nach wojskowych. Nowy złoty, zastępujący „starego” wprowadzone-

go dekretem PKWN 27 sierpnia 1944 miał mieć wartość 0,222169 

grama czystego złota. Był równy jednemu rublowi oraz jednej czwar-

tej dolara. Podczas wypłacania comiesięcznych pensji, pracownicy 

dostawali za każde 100 zł starych—3 złote nowych, jednak oszczęd-

ności, które ktoś trzymał bezpiecznie w domu były przeliczane ina-

czej—za każde 100 zł starych—1 złoty nowych. Rząd tłumaczył się, 

że chciał pozbyć się pieniędzy kapitalistów, prywaciarzy i spekulan-

tów i wprowadził ustawę o zakazie posiadania walut obcych, monet 

złotych, złota i platyny. Na mocy tej ustawy każdy obywatel, który 

posiadał wyżej wymienione rzeczy musiał je odsprzedać po cenach 

urzędowych państwu. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, groziła mu kara 

wielu lat więzienia, a  ktoś chciał obracać tymi walorami narażał się 

na dożywocie lub nawet na karę śmierci. W 1952 roku handel walu-

tą lub złotem, został uznany przez Sąd Najwyższy za zbrodnię.  

Reforma wprowadziła do obiegu pierwszy raz bilon. Nowe pieniądze  

papierowe miały nominały 2,5, 10,20, 50, 100 i 500 złotych i zdobiły 

je wizerunki ludzi pracy, np. na 50 byli rybacy, a na 100 górnicy. 

Banknoty zostały zaprojektowane przez znanego malarza i litografa . 

Wacława Borowskiego i funkcjonowały do lat siedemdziesiątych, 

kiedy zaczęły je zastępować nowe wzory z serii „wielkich Polaków”. 

Na pierwszym banknocie 500 złotowym znalazł się Tadeusz Kościusz-

ko, a później przyszła pora na Ludwika Waryńskiego i Karola Świer-

czewskiego.  
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WYMIANA WALUTY KĄCIKI HISTORYKA  
 

9.10.1626—bitwa z Tatarami 

pod Białą Cerkwią. 

10.10.1794—klęska wojsk pol-

skich pod Maciejowicami, co 

zwiastowało upadek powstania 

Kościuszkowskiego. 

11.10.1779—w bitwie pod 

Savannah, zginął w wyniku od-

niesionych ran bohater Polski i 

Stanów Zjednoczonych—

Kazimierz Pułaski. 

12.10. 1943—rozpoczęła się bi-

twa pod Lenino zakończona 13-

.10. 

13.10.1918—powstała Rzeczpo-

spolita Zakopiańska. 

14.10. 1809—traktat w Schoen-

brunn, na mocy którego do Księ-

stwa Warszawskiego  tereny Au-

strii, aż po Wisłę i San. Na tere-

nie Księstwa znalazły się takie 

miasta jak Kraków, Lublin, Kielce 

i Radom. Znacznie zwiększyło to 

potencjał gospodarczy i militar-

ny Księstwa. 

15.10.1917—Mata Hari uznana 

za niemieckiego szpiega, została 

we Francji rozstrzelana. 

16.10.1978—Karol Wojtyła zo-

stał wybrany papieżem 

17.10.1997—weszła w życie 

Konstytycja III Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 



KĄCIK HISTORYKA 

18.10. 1672— Traktat w Bu-

czaczu, na mocy którego Pol-

ska odstępowała Turcji Podole 

i Ukrainę, oraz zobowiązała się 

do opłacenia rocznej daniny. 

19.10.1984—porwanie przez 

funkcjonariuszy Departamen-

tu IV MSW, pozorujących kon-

trolę drogową MO, księdza 

Jerzego Popiełuszki, związane-

go z Solidarnością. 30  zwłoki  

zostały wyłowione z zalewu na 

Wiśle, 

20.10.1655 —w Kiejdanach 

Janusz Radziwiłł zerwał unię 

Litwy z Koroną.  

21.10.1956—Władysław Go-

mułka stał się I sekretarzem 

KC PZRR. 

22.10.1873—Rosja, Niemcy i 

Austro—Węgry zawarły Sojusz 

Trzech Cesarzy. 

23.10.1776—wprowadzono 

zakaz tortur oraz karania 

śmiercią za czary. 

24.10.1795—III Rozbiór Polski 

25.10.1651—Kurlandia będą-

ca lennem Rzeczpospolitej  

kolonię w Afryce. 

 

KOBIETA SZPIEG—MATA HARI 

 Mata Hari, której prawdziwe imię i nazwisko brzmi Margaret-

ha Geertruida McLeod, była holenderską tancerką, zdobywającą sła-

wę w całej Europie. Urodziła się 7 sierpnia 1917, a zmarła 15 paź-

dziernika 1917 roku w Vincennes pod Paryżem. Urodziła się jako cór-

ka holenderskiego biznesmena, ukończyła studium nauczycielskie i 

w wieku 18 lat wyjechała z Amsterdamu, ponieważ wywołała skan-

dal romansem z dyrektorem szkoły. Na początku XX stulecia, po nie-

udanych próbach pracy jako nauczycielka i rozpadzie małżeństwa, 

została tancerką egzotyczną. Początkowo odnosiła sukcesy, zdoby-

wając szturmem paryskie salony, jednak z czasem zainteresowanie 

jej występami scenicznymi zaczęło słabnąć, a wybuch I wojny świa-

towej był dla niej całkowitą klęską. Zgłosiła się zatem z propozycją 

do francuskiego wywiadu, że chce zostać szpiegiem w zamian za nie-

bagatelne wynagrodzenie jednego miliona franków. Zlecono jej 

przedostanie się do okupowanej przez Niemców Belgii.  Aby wyko-

nać zadanie udała się do Portugali, a stamtąd drogą morską miała 

dotrzeć do Holandii. Jednak statek, którym płynęła zatrzymał się na 

postój w porcie angielskim, gdzie na pokład weszli agenci Intelligen-

ce Service. Została ona uznana, za agentkę wywiadu niemieckiego, a 

rząd francuski odciął się od zakonspirowanego szpiega, jednak za-

miast zlecić jej uwięzienie, zasugerowano odesłanie jej do Hiszpanii. 
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W Hiszpanii Mata Hari, zaczęła się obracać w kręgach dyploma-

tycznych, a zdobyte od niemieckich dyplomatów informacje, 

przekazywała do Paryża. Na początku 1917 roku, została we-

zwana, przez swoich zwierzchników z wywiadu do powrotu do 

Paryża, gdzie 13 lutego 1917 roku została aresztowana, pod 

zarzutem podwójnego szpiegostwa na rzecz Niemiec i Francji i 

osadzona w więzieniu Saint—Lazare. Wkrótce została oskarżo-

na o szpiegostwo i skazana wyrokiem sądu na rozstrzelanie. 

Wyrok przyjęła z niedowierzaniem, broniąc do końca swojej 

niewinności. Oskarżono ją, że była przyczyną śmierci tysięcy 

żołnierzy na frontach I wojny światowej, a dowodem w tej 

sprawie były przechowywane przez Anglików depesze nadawa-

ne przez Niemców z Madrytu. Jako jedyne były kodowane szy-

frem, złamanym wcześniej przez Anglików. Depesze te były 

wysyłane w trakcie pobytu Mata Hari w Madrycie i miały doty-

czyć rzekomego niemieckiego agenta H-21, który zdołał się do-

stać do francuskiego wywiadu. Nie pomogły nawet interwencje 

dyplomatów holenderskich i innych wysoko postawionych 

przyjaciół, starających się o jej uniewinnienie.  15 października 

1917 roku Mata Hari została rozstrzelana. Wczesnym rankiem, 

przewieziono ją na strzelnicę w koszarach w Vincennes. Odmó-

wiła założenia opaski na oczy a tuż przed strzałem przesłała 

całusa żołnierzom. Spośród dwunastu którzy do niej strzelali, 

tylko jeden trafił w serce. Pozostali prawdopodobnie woleli 

spudłować.  Czy Mata Hari była naprawdę podwójnym szpie-

giem, czy może kontrwywiad francuski musiał się wykazać ja-

kimś sukcesem? Czy może należało znaleźć kozła ofiarnego i 

obarczyć go klęskami wojennymi aliantów? Tego się już nie do-

wiemy, ponieważ dostępne informacje są niejasne... 
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26.10.1930—proces Brzeski. Po 

aresztowaniu głównych przy-

wódców centrolewu, oskarżo-

nych o planowanie zamachu sta-

nu rozpoczął się ich proces w 

którym zostali oni wyroki od 1,5 

do 3 lat więzienia. Jednak po 

zasądzeniu tych wyroków, wła-

dza „odpuściła”, ponieważ Pił-

sudski nie „niszczył” swoich poli-

tycznych przeciwników. 

 

27.10. 1991—pierwsze wolne 

wybory po upadku komunizmu i 

odzyskaniu przez Polskę niepod-

ległości. 

 

28.10.1918—Czechosłowacja 

odzyskała niepodległość. 

 

29.10.1944—oswobodzenie Bre-

dy, ważnego węzła komunikacyj-

nego, przez 1 Dywizję Pancerną 

generała Maczka. 

 

30.10.1611—zmarł Karol IX Wa-

za, król Szwecji. 

 

31.10.1918—Węgry ogłosiły nie-

podległość, doprowadzając tym 

samym do rozpadu Austro—

Węgier. 

 



TAJEMNICZE PRZYPADKI HELENY I HETORA 

 Mamy wrzesień, a pogoda jak w maju, od rana mnie ciągnie, żeby pojechać gdzieś dalej 

na wycieczkę. Porozmawiałem z mamą i z Heleną i ustaliliśmy, że jedziemy do Skamieniałego 

Miasta, położonego 1 km od centrum Ciężkowic. Mimo nazwy, nie jest to miasto z kamienia z 

uliczkami, domami i wszystkim co można z niego zbudować, tylko rezerwat przyrody, w którym 

skały przypominają różne miejsca i postacie. Helena będzie zachwycona, bo jedna z tych skał 

przypomina twarz czarownicy, a ona bardzo je lubi. Podczas podróży do Ciężkowic, postanowi-

łem opowiedzieć, moim towarzyszkom, co wiem o Skamieniałym Mieście. „ Wszystko przepa-

dło, tylko skały zimne, skały ciężkie, ciche skały zalegały okolicę martwą. Skamieniało miasto 

wielkie i stoi kamienne pod Ciężkowicami, po dzień dzisiejszy na przestrogę ludziom i ku ich 

zbudowaniu”. Przeczytałem dziewczynom z Internetu, fragment dotyczący Skamieniałego Mia-

sta, po czym zacząłem opowiadać legendę dotyczącą tego miejsca. Właściciel tych ziem, był 

osobą brutalną, gwałtowną i nie znosząca sprzeciwu. Gdy ktoś próbował się mu przeciwstawić, 

porywał ludzi i więził ich w lochach, grabiąc ich mienie lub wieszając przed bramami zamku. 

Dnie spędzał z tak samo brutalnymi towarzyszami na polowaniach, grabieżach dworów sąsia-

dów, które łupił i palił, a noce na hulankach, pijatyce i rozpuście. Wszyscy jego poddani, byli 

ciężko przez niego uciskani, jęcząc i płacząc w swej niedoli i prosząc Boga o zmiłowanie, który 

mimo, że widział ich łzy, liczył na opamiętanie się właściciela Ciężkowic. Bogaty dziedzic, miał 

piękną żonę, której nie szanował i prześladował tak samo jak swoich poddanych. Kobieta do-

prowadzona do ostateczności, postanowiła odebrać sobie życie, osierocając swoją córkę, jed-

nak jej mąż zbytnio się tym nie przejął, postanawiając znaleźć sobie inną żonę. Zła sława ciągnę-

ła się za nim wzdłuż i wszerz, dlatego żadna inna kobieta nie chciała podzielić losu jego żony. 

Zdenerwowany tyran, postanowił poślubić swoją własną córkę, nikt nie miał odwagi mu się 

przeciwstawić, dlatego przygotowania do ślubu ruszyły bardzo szybko. Przerażona dziewczyna, 

znając swojego ojca, prosiła Boga o pomoc i w końcu jego cierpliwość się skończyła. Gdy goście 

zasiedli do uczty weselnej, zerwała się okropna burza, a czarne chmury zawisły nad zamkiem. 

Gdy nadszedł dzień, okazało się że nie ma ani zamku, ani miasta, ani nawet żywej duszy, zostały 

tylko skały przypominające kształtami dawne budynki.  

Obecne miasteczko, powstało dużo później. W 1243 Władysław Łokietek obdarzył ta osadę pra-

wem magdeburskim, a w 1336 Kazimierz Wielki wymurował kościół gotycki. W XV i XVI wieku 

Ciężkowice słynęły z tkactwa, w XVII wieku papież Innocenty obdarował miasteczko cudownym 

obrazem Pana Jezusa, jednak w 1830 roku spaliło się pół miasta a w 1893 roku runęła wieża 

kościelna i część kościoła powaliła się w gruzy. Jednak coś w tym, jest że miasteczko zostało 

przeklęte. 

− Niezła historia, ciekawe, czy jest prawdziwa ?– powiedziała Helena. 

− Ja uważam, że w każdej historii jest choć trochę prawdy – powiedziała Mama. 

− Daleko jeszcze? – zapytałem – dojedziemy to się przekonamy. 

− Nie już jesteśmy prawie na miejscu. 

Wiedziałem, że skała czarownicy, jest blisko parkingu, wystarczyło przejść mostkiem i bylibyśmy 

na miejscu. Postanowiłem więc, że nie powiem o tej skale Helenie i zostawię ją na koniec. Sta-

nęliśmy na wprost wejścia do skamieniałego miasta i zaczęliśmy zwiedzanie. Faktycznie skałki 

przypominały swoim kształtem różne postacie i budowle.  
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Znaleźliśmy skałkę „Grunwald”, która okazała się największą skałką w całym  rezerwacie, bo 

miała aż 17 metrów wysokości. Na frontowej skale była umieszczona tabliczka z napisem Grun-

wald, ufundowana przez Ignacego Jana Paderewskiego z okazji 500 rocznicy bitwy. Wcześniej 

ta skałka nazywała się inaczej – Piekło, ponieważ jest w niej szczelina, która kryje w sobie 

ogromne skarby. Otwiera się tylko raz w roku i wtedy można zobaczyć ukryte w niej legendar-

ne bogactwa, jeżeli jednak ktoś odważy się tam wejść, natychmiast ginie, bo jaskinia zamyka 

się. Kolejną ciekawą skałą były warownie, górna i dolna, będące kiedyś basztami strzegącymi 

wjazdu do miasta. Dalej natknęliśmy się na skałę o nazwie Borsuk. Według legendy żył w Cięż-

kowicach bardzo chciwy rycerz, który zakopywał skarby  w tej jaskini i nie ruszał się spod niej 

ani na krok, pewnego dnia zasnął i zmienił się w borsuka, który do dnia dzisiejszego śpi pilnując 

swojego skarbu. Następnie natknęliśmy się na Piramidy, z którymi również wiąże się ciekawa 

historia . Faraon, wysłał swojego kronikarza na wędrówkę po krajach słowiańskich, kiedy kroni-

karz dotarł do Skamieniałego Miasta, bardzo spodobały mu się te skałki. W tym samych czasie 

zmarł Faraon i ogłoszono konkurs na projekt grobowca, który wygrał właśnie ów kronikarz ry-

sując nasze skałki z Ciężkowic. Kolejną skałą na naszej drodze była Pustelnia, skałka która była 

oddalona od reszty skał. Jak się okazało mieszkał w niej pustelnik który był człowiekiem do-

brym, pobożnym, prowadzącym skromne życie z dala od zgiełku. Pewnego dnia odwiedził go 

starzec, który poprosił go o szklankę wody, pustelnik spełnił prośbę starca, od którego usłyszał, 

że jeżeli chce przeżyć musi wieczorem opuścić miasto i ruszyć w świat, bo jutro już będzie za 

późno. Pustelnik posłuchał słów starca i opuścił swoją chatę. Jak się okazało słowa starca speł-

niły się, bo następnego dnia z całego miasta i z chatki pustelnika zostały tylko skały. Zobaczyli-

śmy przed nami skałkę na którą postanowiliśmy się wspiąć. Była to skała z krzyżem, na którą 

można było wejść przez małą szczelinę wewnątrz skały. 

− Ale wąskie to wejście na górę – powiedziałem – Ledwo co się mogę przecisnąć! 

− To uważaj, żebyś nie utknął, bo będzie problem, żeby Cię stąd wyciągnąć – powiedziała He-

lena. 

− Wiem, wiem, ale jeszcze się mieszczę, jeszcze trochę i będziemy. 

− Ok . 

Gdy weszliśmy na szczyt skałki, rozciągał się z niej piękny widok na okoliczne wzgórza, dolinę 

rzeki Białej i położone u naszych stóp Ciężkowice. 

− Jaka historia się wiąże z tą skała, zakładam, że jak tu jest krzyż to był to kościół?– zapytała 

Helena. 

− W sumie z tą skałką wiążą się dwie legendy. Jedna mówi tak jak przypuszczałaś, że był tu 

kościół, ale jego proboszcz, był hazardzistą i lubił grać w karty. Zagrał nawet z samym dia-

błem i przegrał. Diabeł poczekał do niedzielnej mszy, na której zamienił w skałę księdza, 

parafian i kościół. Druga legenda mówi, że w tym miejscu lubił przesiadywać pijany diabeł, 

rzucający kamieniami w kierunku drogi. Bali się go mieszkańcy, a konie płoszyły, znalazł się 

jednak w miasteczku odważny chłop, który wykuł z żelaza krzyż i zamocował go na szczycie 

skałki, co okazało się wybawieniem, bo diabeł widząc krzyż uciekł z tego miejsca. 

− Chodźmy dalej, mówiłeś że pokażesz mi coś wyjątkowego, co mi się spodoba? 

− Dokładnie tak, teraz będziemy schodzić w dół! 
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Zaczęliśmy się kierować w stronę parkingu, przeszliśmy wiszącą nad drogą kładką i najpierw 

zobaczyliśmy  skałkę Ratusz, mającą kształt ambony, której najwyższa ściana ma około 12 me-

trów. Widok stąd też jest niesamowity i rozciąga się na dolinę rzeki Białej i okoliczne wzgórza. 

Według legendy ratusz był siedzibą radnych miejskich, którzy zamiast mądrze rządzić miastem i  

dbać o interesy mieszkańców, skupiali się na mocno zakrapianych zabawach i imprezach. Gdy 

miasto zostało zamienione w skałę, radni zostali uwięzieni w ratuszu i skazani na wieczne pra-

gnienie, które może się skoczyć dopiero wtedy, kiedy rzeka Biała zaleje ratusz. 

− A teraz moja droga, popatrz w bok i powiedz co widzisz? 

− Czarownica! Prawdziwa twarz czarownicy z zakrzywionym  nosem! 

− Mówiłem, że na koniec mam dla Ciebie coś specjalnego?! 

− Wow, jestem pod wrażeniem! Chodźmy, a ty mów jaka się z tą skałą wiąże legenda! 

− Hmmm, właśnie legenda nie jest jakoś specjalnie ciekawa. W czarownicę została zamienio-

na kobieta, która podobno ubliżała księdzu idącemu z komunią do chorego, ale jest to też 

podobno miejsce spotkania czarownic. 

− Ja ci zaraz powiem, czy tu się czarownice spotykają, tylko się dobrze rozglądnę?! 

− Ok – zaśmiałem się 

− Patrz, widzisz ten krąg?  

− Ten ułożony z kamieni? 

− Tak dokładnie ten. To jest krąg ogniskowy czarownic. Zawsze przy takim spotykają się 

wiedźmy. Miejsce jest idealne, na łonie natury, z dala od domów i jest w miarę płasko, co 

jest bardzo ważne do odprawienia rytuału. 

− Skoro tak mówisz, to pewnie tak jest. 

− Patrz kropidło! Wiesz czemu tu jest? Czarownice zawsze spryskują krąg oczyszczającą wo-

dą. 

− Zaczynam mieć gęsią skórkę, ciekawe co jeszcze znajdziesz? 

− Widzisz te ślady? To po trójnożnym kociołku. A pióra? Takie same jak znaleźliśmy w No-

wym Wiśniczu. A widzisz biały proszek dookoła kręgu? To sól, aby wzmocnić ochronne wła-

ściwości kręgu. 

− Jestem w szoku, ile ty wiesz o czarownicach. Lepiej się przyznaj, że jednak jesteś jedną z 

nich i umiesz latać na miotle. 

− Nie, nie jestem, ale kiedyś fascynowały mnie wróżby i zaklęcia. Kiedyś chciałam coś sobie 

wywróżyć i w sumie po części mi się udało. 

− To opowiadaj 

− O nie, nie to jest akurat moja tajemnica! 

− Myślałem, że nie mamy przed sobą tajemnic? 

− To taka moja, babska tajemnica, tyle ci mogę powiedzieć. 

− Coś mnie kłamiesz! 
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− Pamiętaj kobiety nigdy nie kłamią, tylko szminkują prawdę – zaśmiała się Helena. 

− Wiesz, doszedłem do wniosku, że nie chciałbym ci podpaść, bo te czarownice mnie trochę 

martwią i nie chciałbym, żebyś rzuciła na mnie jakiś zły urok, że na przykład zamienię się w 

jakiś kamień, albo ropucha. 

− A propos kamienia, popatrz na ten! 

− Taki nietypowy jak na kamień. 

− Bo to amulet, widzisz wyryte na nim runy? Ten ma przyciągnąć szczęście. Tym razem ja bio-

rę pamiątkę – powiedziała uszczęśliwiona Helena, chowając kamień do kieszeni. 

Byłem w lekkim szoku, zastanawiałem się czy to się dzieje naprawdę, czy Helena mnie wkręca z 

tymi czarownicami. Z jednej strony nie wierzę w czarownice, ale z drugiej, była bardzo przeko-

nująca w tym temacie i tak w sumie czytało się o tym, że kiedyś istniały i że palono je na stosie. 

Wiem jedno, tak jak powiedziałem, wolę jej nie podpadać, żeby się nie przekonać na własnej 

skórze jak to jest naprawdę. A jak istnieją, to mam nadzieję, że Helena należy do tego gangu 

dobrych czarownic. Helena pokazywała nie skrywaną radość ze skarbu który znalazła i widzia-

łem po niej, że święcie wierzy, że właśnie w tym miejscu odbywają się sabaty czarownic. Droga 

powrotna upłynęła nam  na rozmowie, co kto widział i jak mu się podobało. Moja mama widzia-

ła jeszcze skałę o nazwie cyganka, ponieważ z każdej strony wyglądała ona inaczej, czyli oszuki-

wała patrzącego na nią, stąd jej nazwa. Widziała jeszcze parę skałek które nazywały się pieczar-

ki, bo swoim kształtem przypominały grzyby. Ogólnie wycieczka należała do udanych, a naj-

szczęśliwszą z nas była Helena. 
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ZAGADKI 

1. MAMY 4 NIEWIDOME LICZBY. WIEMY JEDNAK, ŻE SUMOWANIE TRZECH LICZB Z TYCH CZTERECH DAJE 

NASTĘPUJĄCE WYNIKI: 

 - BEZ PIERWSZEJ LICZBY SUMA WYNOSI—29 

             - BEZ DRUGIEJ LICZBY SUMA WYNOSI—26 

             - BEZ TRZECIEJ LICZBY SUMA WYNOSI—25 

             - BEZ CZWARTEJ LICZBY SUMA WYNOSI—22 

        POTRAFISZ PODAĆ JAKIE TO CZTERY LICZBY? 

 

2. JEŻELI PLANETA A OKRĄŻA SŁOŃCE W 4 LATA, A PLANETA B OKRĄŻA SŁOŃCE W DWA LATA, TO KIEDY 

ZNAJDĄ SIĘ ONE PONOWNIE W JEDNEJ LINII ZE SŁOŃCEM? 

 

3. KROWA STAŁA NA GRANICY CZESKO—FRANCUSKIEJ. DO KTÓREGO PAŃSTWA NALEŻY? 

 

4.  DWOJE GRACZY GRAŁO W SZACHY. KAŻDY Z NICH ZAGRAŁ TRZY PARTIE I KAŻDY Z NICH WYGRAŁ TRZY 

RAZY. JAK TO MOŻLIWE? 

  

5. PARYS MIAŁ W KOSZYKU 3 JABŁKA, KTÓRE ROZDAŁ 3 BOGINIOM TAK, ŻE KAŻDA Z NICH DOSTAŁA JED-

NO JABŁKO, ALE JEDNO JABŁKO ZOSTAŁO W KOSZYKU. JAK TO MOŻLIWE? 

 

6. GDZIE CZWARTEK JEST PRZED ŚRODĄ? 

 

7. KILKA OSÓB ZOSTAŁO POPROSZONYCH, ABY PRZESKOCZYĆ OŁÓWEK LEŻACY NA PODŁODZE, ALE NIKT 

NIE BYŁ W STANIE TEGO ZROBIĆ. DLACZEGO? 

 

8. CZY PIJĄC WODĘ PO SPOŻYCIU PAPRYKI CHILI UŚMIERZYMY JEJ OSTRY PIEKĄCY SMAK? 
 

9. CO WSPÓLNEGO MAJĄ ZE SOBĄ SPIRYTUS SALICYLOWY I ASPIRYNA? 

10.  DLACZEGO PRZEKROJONE JABŁKO, POZOSTAWIONE NA POWIETRZU CIEMNIEJE? 

11.  KTO SFORMUŁOWAŁ TWIERDZENIE DOTYCZĄCE CIŚNIENIA DZIAŁAJĄCEGO NA PŁASKIE CIAŁO ZANU-

RZONE W CIECZY? 

A. ARCHIMEDES 

B. EULER 

C. PASCAL 

D. STOKES 

12. ZA ODKRYCIE JAKIEJ CZĄSTECZKI ANGIELSKI FIZYK JAMES CHADWICK OTRZYMAŁ 

NAGRODĘ NOBLA? 

A. ELEKTRONU 

B. PROTONU 

C. NEUTRONU 

 

 



17 

1. Czego szukali napastnicy w stacji radiowej w Gliwicach, aby nadać komunikat? 

2. Na czele jakiego państwa stał Benito Mussolini? 

3. Jak nazywał się internowany przez władze estońskie polski okręt podwodny? 

4. Jaką nazwę otrzymała stolica USA 9.08.1791 roku? 

5. Co powołano na  w Szklarskiej Porębie? 

6. Jak nazwano się mowę, wygłoszoną przez Stalina 10 marca 1939 roku? 

7. Jaką słynną rzeźbę Michała Anioła odsłonięto 8.09.1504 roku? 

8. Pod jaką miejscowością odbyła się zwycięska dla Francuzów bitwa, która otwarła im drogę do Moskwy? 

9. Jakie polskie miasto podczas  wrześniowej II wojny światowej skapitulowało 28.09.1939 roku?  

10. Jak nazywa się pokój, który zakończył niemiecką wojnę religijną? 

11. Które polskie miasto zostało ostrzelane przez niemiecki pancernik Schleswig—Holstein? 

  

KRZYŻÓWKAV 
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 W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W JAKIEJ ZNALEŹLISMY SIĘ PRZEZ OSTATNIE PÓŁ ROKU, 

CHCEMY OGŁOSIĆ KONKURS NA OPOWIADANIE POD TYTUŁEM „WSPOMNIENIA Z CZASU 

COVID—19”.  KAŻDY Z NAS INACZEJ PRZEŻYWAŁ ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ I KAŻDY Z NAS 

MA RÓZNE WSPOMNIENIA Z TEGO OKRESU. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO PODZIELENIA 

SIĘ Z NAMI WASZYMI HISTORIAMI Z TEGO OKRESU.  

 NAJMŁODSI UCZESTNICY, MOGĄ PRZYNOSIĆ NAM SWOJE PRACE PLASTYCZNE, 

RYSUNKI NA KTÓRYCH POKAŻĄ NAM JAK SPĘDZALI TEN CZAS.  

 NAJLEPSZE PRACE, BĘDĄ PUBLIKOWANE CO MIESIĄC W NASZEJ GAZETCE, A DLA 

TRZECH NAJLEPSZYCH PRAC W KATEGORII WIEKOWEJ KLASY 1-3 I 4-8, BĘDĄ UFUNDO-

WANE NAGRODY. 

 NA WASZE PRACE CZEKAMY DO 20 LISTOPADA 2020, A W WYDANIU GRUDNIO-

WYM NASZEJ GAZETKI, POZNACIE LISTĘ LAUREATÓW. 

  

  

KONKURS 

Dziękujemy za przeczytanie naszej gazetki. Mamy nadzieję, że się wam 
podobała i znaleźliście w niej wiele ciekawych artykułów i rzeczy o których 

nie wiedzieliście. 
 

Pozdrawiamy  
Alicja Krowiak i Kacper Ścibor klasa 8B. 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

PODZIELCIE SIĘ Z NAMI JAK WAM MINEŁO PÓŁ ROKU BEZ SZKOŁY 


