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Kochani! Wakacje ^i\c_ały eiń][! Wyji]zę]c i j_łhc scł  

po ^łuac_d przerwie wró]cfcśgy w mury naszej szeiły. Epidemia 

nadal trwa, dlatego jriszę o przestrzeganie z[f_]_ń sanitarnych, 

ale przede wszystkim wye[ż]c_ triseę o wł[sh_ zdrowie – 

[etywhiść jest kluczem do sukcesu nie tylko w sporcie... 

C[ł_ nasze ży]c_ to nieustanny proces eszt[łtiw[hc[ charakteru. 

Jego euźhcą jest dobra szeił[, etór[ powinna chsjcriw[ć  

do czerpania z niezmierzonego bogactwa naszego dziedzictwa. 

Wszak duż Isaac Newton stwc_r^zcł, ż_ to, co wiemy, to tylko 

kropelka, a czego nie wiemy, to ][ły ocean. 

Ży]zę owocnej pracy i nauki w nowym roku szkolnym 2021/2022!  

 
Dyrektor Szeiły, Katarzyna Z[łęse[ 

Redaktor naczelna, Karolina Dylewska 

Drodzy Czytelnicy! Niezmiernie gcłi jest mi Was jiwct[ć  
w nowym wydaniu Nc_Óe[. C[ły czas nasza redakcja scę rozwija, 
wcę] jist[hiwcfcśgy zgi^y`ceiw[ć sz[tę ar[`c]zhą oraz iaófhy 
wyafą^ gazetki. Mamy h[^zc_dę, ż_ przypadnie Wam on do gustu. 
Prosimy rówhc_ż o ewentualne sugestie ^ity]zą]_ prowadzenia 
gazetki: jakie st[ł_ segmenty Nc_Óe[ ]b]c_fc\yś]c_ wc^yw[ć oraz 
jakie [rtyeuły są dla Was najbardziej cht_r_sudą]_ czy jrzystęjh_.  
Z[]bę][gy Was rówhc_ż do pisania [rtyeułów! K[ż^y z naszych 
Czyt_fhceów jest w stanie jrzy]zyhcć scę do dalszego rozwoju 
naszej, wsjófh_d gazetki. 
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Wywiad z Arkadiuszem 
Z[wcfcńsecg 

Nazywam scę Oliwier Majkowski i przeprowadzę dla gazetki 
szkolnej wywiad z niesamowicie utalentowanym wie[fcstą 
oraz t_eś]c[rz_g – panem Arkadiuszem Z[wcfcńsecg.  

- Witam serdecznie! 

- Dzc_ń dobry! 
- Panie Arku, słysz[ł_g, ż_ ji^różiw[ł Pan przez wiele er[dów, 
jiśwcę][dą] scę swojej pasji, czyli gitarze i muzyce, jak scę 
wtedy Pan ]zuł, ar[dą] na ulicach Amsterdamu albo śjc_w[dą] 
na festiwalu we Francji? Jakie to \yłi uczucie sj_łhc[ć swoje 
marzenia z t[eą i^w[aą? 

- Ojej, duż ^zcś tri]bę g[łi 
j[gcęt[g z tego wszystkiego, 
ale sj_łhc[hc_ g[rz_ń ^[w[łi 
mi ghóstwi r[^iś]c, jak i teraz, 

wzhiscły scę jrz_różhe trud-
hiś]c, ale cel \ył jeden, po 
prostu ar[ć, ar[ć i ar[ć, nie ma 
innej giżfcwiś]c, ]b]ą] trak-
tiw[ć to jiw[żhc_. 
- To h[jr[w^ę niesamowite, 
słysz[ł_g rówhc_ż, ż_ wsjół-
jr[]iw[ł Pan z wieloma zes-

jił[gc. Z^r[^zcłby Pan giż_ 
naszej redakcji, z etóryg z nich 
jr[]iw[łi scę najlepiej? 
- To \yły epizody, d[ec_ś tam 
nagrania studyjne, pojedyncze 
koncerty. Lu\cę ar[ć sam, 
ewentualnie w trio – z kontra-

basem i j_reusdą . W  takiej 

prostej formie. Jest tam wtedy 
^użi miejsca, ciszy, ^użi 
miejsca na tekst… 
- Swi\i^ę? 
- Tak, ale trzeba ugc_ć dą 
wyj_łhcć, jihc_w[ż musi gc_ć 
to rę]_ i nogi, swoboda nie do 
eiń][ mi scę dobrze kojarzy. 
Kojarzy mi scę bardziej  
z wifhiś]cą, etór[ wymaga 
^uż_d i^jiwc_^zc[fhiś]c. 
- Rozumiem… Stwirzył Pan 
rówhc_ż solo wiele takich 
niesamowitych oraz jcęehy]b 
[f\ugów, z etór_ai z nich jest 
Pan najbardziej zadowolony? 
- K[ż^y z nich jest w[żhy, 
giżh[ jiwc_^zc_ć, ż_ są jak 
dzieci. Jak giżh[ jiwc_^zc_ć,  

ż_ jedno dziecko jest lepsze od 
drugiego? K[ż^_ z nich scę 
kocha… *lekki śgc_]b* Oczywi-
ś]c_ bez przesady, nie kocham 
moich [f\ugów, ale ]c_szę scę  
z e[ż^_ai, bo e[ż^y z nich jest 
obrazkiem d[ec_aiś etapu 
mojego ży]c[. T[eż_ nie 
wyróżhc[g. 
- Muzykiem jest Pan wspa-
hc[łyg, ale jrzy\ył Pan do 
naszej szeiły, ż_\y gcę^zy 
innymi u^zc_fcć nam wse[zów_e 
i jijriw[^zcć spotkanie pro-
filaktyczne. Czy rozmowy z głi-
^zc_żą jrzyhiszą ier_śfih_ cele? 
Jak w iaóf_ ^itrz_ć do tak 
głi^_ai i chaotycznego ugysłu? 
- Hmmm… różhc_, ja jestem 
zdania takiego, ż_ wszystko to, 
co scę ^zc_dę wieół nas, to 
zostaje z nami w wcęeszyg lub 
mniejszym stopniu. Na jednego  
z u]zhców giż_ to ji^zc[ł[ć 
bardziej, a na drugiego tri]bę 
mniej, ale w[żh_ jest, ż_ to co 
ri\cę, uratuje ]bi]c[ż jedno 
ży]c_, to duż wiem, ż_ warto, bo 
jak scę uratuje ]złiwc_e[, ]bić\y 
jednego, d_śfc scę jigiż_, to 
jakby ][ły śwc[t scę ur[tiw[łi. 
 

/Oliwier Majkowski/  
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Narodowe Czytanie 2021 
Wy]c_]ze[ Młi^zc_żiw_d Drużyhy Piż[rhc]z_d 

Sz_sh[st[ ri]zhc][ śgc_r]c P[trih[ 
 Pró\h[ _w[eu[]d[ 

Ae]d[ Sjrząt[hc_ Śwc[t[ 
Szeifh_ Kiłi Wifiht[rc[tu wsjc_r[ 

Szymona 
Sjite[hc_ jrz_^szeif[eów  

z policjantem  
Dzc_ń Cbłij[e[ 

Akcja ,,N[eręte[,, 

Pasowanie na ucznia 
 Uri]zystiść z ie[zdc Dhc[ E^ue[]dc 

Narodowej 
Pasowanie na przedszkolaka  

,,DO HYMNU” – IV edycja 
Oaófhijifsec_ai Kiheursu ^f[ Szeół 

Pi^st[wiwy]b w ri]zhc]ę i^zyse[hc[ jrz_z Pifseę 
hc_ji^f_ałiś]c 

Rizstrzyahcę]c_ eiheursu ,,M[ac[ 
z[gehcęt[ w j[jc_rz_” 

 Wifiht[rcusz_ j[gcęt[dą 

WRZESIEŃ 
PAŹDZIERNIK  
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POZNAJMY KLASĘ IV! 

Cz_ść! Mam na cgcę Ola.  Iht_r_sudę scę sportem. Moim ulubionym przedmiotem jest 

plastyka. Bardzo fu\cę zwc_rzęt[ i gospodarstwo. /O. Orz_ł/ 

Lu\cę ar[ć w jcłeę hiżhą. Iht_r_sudę scę rolnictwem. Bardzo fu\cę ]bi^zcć do szeiły.  

/Piotr K[gcńsec/ 

W klasie IV ]zudę scę doskonale. Iht_r_sudę scę sportem. Lu\cę zwc_rzęt[, a najbardziej 

koty i psy. /Lena Łysihce/ 

Mam na cgcę Julia. Jestem u]z_hhc]ą klasy IV. Lu\cę rysiw[ć i \[wcć scę z moim 

pieskiem. /Julia Gł[ż_wse[/ 

Nazywam scę Aleksandra Mierzejewska. Mam 10 lat. Bardzo fu\cę jrzyri^ę i zwc_rzęt[. 

Iht_r_sudę scę jf[styeą, sz]z_aófhc_ fu\cę rysiw[ć i g[fiw[ć.  

Lu\cę rolnictwo. Moim ulubionym przedmiotem jest przyroda. /Marek Wnuk/ 

Lu\cę sushi. Midą j[sdą jest d_ż^ż_hc_ na rolkach i desce. Lu\cę t_ż śjc_w[ć.  

/Kamila Szczepanek/ 

Iht_r_sudę scę rolnictwem i gitiryz[]dą. Uwielbiam d_ź^zcć motorem i traktorem. Nie 

mam ulubionego filmu ani escążec, ale w wolnej chwili gram na komputerze i konsoli. 

/Piotr Majkowski (P)/ 

Midą j[sdą jest rysowanie, taniec i śjc_w. W szkole fu\cę dęzye polski, guzyeę, jf[styeę, 

jrzyri^ę, g[t_g[tyeę i wuef. Midą ufu\cihą ^ys]yjfchą sjirtiwą jest jcłe[ hiżh[. 

/Bartek Olkowski/ 

 

 

N[ z^dę]cu u]zhciwc_ ef. IV z_ swidą wy]biw[w]zyhcą – 

 j[hcą Efż\c_tą Furg[ńseą. 
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Nazywam scę Kuba Kiłi^zc_dsec. Lu\cę zwc_rzęt[ – koty i psy. Częsti gram w gry i iafą^[g youtuba. 

Nie fu\cę szeiły.  Bardzo fu\cę jczzę!  

Mam na cgcę Magda. Lu\cę jizh[w[ć nowych ludzi. Uwielbiam ar[ć w jcłeę rę]zhą. Bardzo fu\cę 

zwc_rzęt[ i słi^y]z_   /Magda Majkowska/ 

Nazywam scę Piotr Majkowski (Z). Mam 10 lat. Lu\cę ar[ć w jcłeę rę]zhą. Iht_r_sudę scę rolnictwem. 

Mam na cgcę Ala. Bardzo fu\cę rysiw[ć i g[fiw[ć. Moimi ulubionymi zwc_rzęt[gc są konie. Mam 

jrzyd[]cółeę Jufeę. /Ala Wywigacz/ 

Mam na cgcę Amelia. Kocham ar[ć na pianinie, jihc_w[ż to poprawia mi h[stród. Uwielbiam ]zyt[ć  

escążec. Czytanie jest gidą j[sdą. Midą ufu\cihą escążeą d_st „H[rry Pitt_r”. Kocham ar[ć w tenisa.  

W jrzyszłiś]c ]b]c[ł[\yg zist[ć sł[whą t_hcscsteą. /Amelia Widhcłiwc]z/ 

Iht_r_sudę scę jływ[hc_g. Lu\cę d_ź^zcć na jf[żę 

 /Oliwier Mocek/ 

 

 

J[ec_ escążec ]b]ą ]zyt[ć h[sc 

uczniowie?  

 1.    Jeff Kinney, Dziennik cwaniaczka. 
 

2.      Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady. 
 

3.      R.J. Palacio, Cudowny ]błij[e. 
 

4.      Holly Webb, Zaopiekuj scę ghą. 
 

5.      Helena Willis, Martin Widmark, Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai. 

 
6.      Linda Chapman, Gwiezdni przyjaciele. 

 
7.      Magdalena Wcśhc_wse[, M[ły Saj. 

 
8.      Sue Bertley, Magiczny kotek. 

 
9.      Katarzyna Szestak, Z[achął tygrys. 

 
10.  Barbara Kosmowska, Nc_zł_ zcółei. 

 
11.  Anna Onichimowska, Dzc_ń czekolady. 

 
12.  Monika K[gcńse[, Tajemnica 

niebieskich drzwi. 
 

13.  Beatty Robert, Willa, dziewczyna z lasu. 
 

14.  Katherine Applegate, Drzewo ży]z_ń. 
 

15.  Kate Milford, Seria Greenglass house. 
 

16.  J. K. Rowling, Harry Potter. 
 

17.  Anne Goscinny, Lukrecja. 
 

18.  Nancy Springer, Enola Holmes i sprawa 
zaginionego Markiza. 

 
19.  Nancy Springer, Enola Holmes i sprawa 

f_wirę]zh_d lady. 
 

20.  Leigh Bardugo, Cc_ń i eiść. 

S[girzą^ 

uczniowski 

Prz_wi^hc]zą][  - Wiktoria Kowalska 

Z[stęj][ – Oliwier Majkowski 

Człiheiwc_– Klaudia Ciok, Ofcwc[ Dę\_e, 

W_rihce[ T[t[r_e, Ofcwc[ J[śec_wc]z, 

Ag_fc[ Gł[ż_wse[, Iair R_wifcńsec, Olga 

Wcę]_e, M[a^[f_h[ M[deiwse[ 

 

Opiekunowie: A. Jaworska, I. Jaworska,  

E. Furg[ńse[, A Pufeiwse[  
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Nowy Rok 1951                                    

Pan Ziemowit Fedecki 

(nadaje stróż) 

Stary rok i^g[sz_riw[ł. 

Dobrze, bo to \ył eihiw[ł 

i w iaóf_ straszna g[łj[, 

Nowy Rok to jest xiadz 

Knajpa, 

co nam wszystkie, 

wszystkie rzeczy 

naprostuje i wy leczy. 

Wcę] pan, co masz cztery 

wrzody - 

Nowy Rok ]cę wyrwie z 

biedy. 

Dziatkom ży]zę sz]zęś]c[ 

ditto 

i na forum, i z ei\cttą. 

Wiwat, wiwat. Nowy 

Roczek! 

Dozorca domu 

Henryk Mroczek. 

Konstanty Ildefons 

G[ł]zyńsec 

L_śhc]zówe[ Pranie, 1950 

To wydąteiw_ miejsce jiwst[łi ieiłi 1880 roku. Znajduje scę ono tuż 
przy jeziorze Nidzkim. Miejsce to ^[w[łi Konstantemu Ildefonsowi 
G[ł]zyń-skiemu w_hę, h[stród do pisania oraz f_]zyłi duchowe rany. 
Dlatego tak bardzo je ei]b[ł i ]zęsti do niego wr[][ł – nie tylko we 
wspomnieniach. Wraz z żihą z[gc_rz[ł z[gc_sze[ć nieopodal 
w]z_śhc_d wspomnianego jeziora, jednak plany z\urzył[  śgc_rć 
poety. 

Dlaczego ,,Pranie”? 

Nazwa ma swoje korzenie  

w historii ijiwc[^[dą]_d o mgle 

uhiszą]_d scę na mazurskich 

polnych ziemiach, etór[ wyg-

fą^_g jrzyjigch[ł[ wyż_d wy-

mienione pranie. 

 

Jakie utwory jiwst[ły w tym 

miejscu? 

Piwst[ły tu ^zc_ł[, etór_ odgry-

w[dą wc_feą rifę w polskiej 

literaturze, takie jak: 

Kobieta w szarym kapturze, 

Rozmowa gcę^zy Mceił[d_g  

i Konstantym Ildefonsem na 

temat jirzą^eów śwcąt_]zhy]b,  

Nowy Rok 1951, 

 

LEŚNICZÓWKA PRANIE 

Do Pana Ziemowita Fedec-

kiego, z[gc_sze[ł_ai w War-

szawie, Al. Nc_ji^f_ałiś]c 130 

(ł[^h[ hc_ji^f_ałiść!) 

Kronika ifsztyńse[, 

 Spotkanie z g[teą,  

Rozmowa liryczna,  

Przez śwc[t c^ą]_ wił[hc_…, 

Oraz wiele innych nadzwy-

czajnych kompozycji. 

 

Muzeum ̂ zcś … 

Muzeum G[ł]zyńsec_ai to 

wydąteiw_ miejsce,  ]zuć tu 

ducha poezji… Wydąteiwy kli-

mat zapiera dech w piersiach.  

Uriefcwiść tego miejsca mogli 

jizh[ć uczniowie klas VIII 

wraz z opiekunami. 

/Oprac. Olga Grzeszczak/ 
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Rysuję bardzo często,  

dzięki czemu mogę 

kształtować swoje  

umiejętności artystycz- 

ne bardzo szybko.  

Zaczęłam to robić kilka  

lat temu. Wtedy jeszcze  

nie podobały mi się te 

prace aż tak, ale mimo 

tego się nie poddałam.  

Próbowałam różnych  

stylów w rysowaniu i na- 

dal szukam swojego ulubionego. 

Rysowanie to naprawdę faj- 

ne zajęcie. Nie trzeba do niego  

wiele kosztownych materiałów.  

W każdej chwili można wycią- 

gnąć kartkę, ołówek  i naszkico- 

wać coś pięknego. 

NASZE PASJE – RYSOWANIE 

Do rysowania zachęca mnie świadomość, że 

jestem w stanie narysować coś pięknego. Moje 

inspiracje znajduję w wielu miejscach. Inspiracją 

może być okładka płyty CD, czyjeś zdjęcie, a 

nawet flakon perfum. Często pomysł może 

pojawić się w głowie, np. na podstawie pory roku, 

miesiąca lub zbliżającego się święta.  

/O swid_d j[sdc ijiwc[^[ł[ W_rihce[ T[t[r_e/ Str. 7 



 

· późniejsze wstawanie  

· wysypianie się 

· kiedy nie było się na lekcji, można łatwo 

sprawdzid, co trzeba nadrobid 

· można jeśd i pid na lekcjach 

· można byd na lekcji i jednocześnie w łóżku 

· nie trzeba wychodzid na mróz, żeby dotrzed 

 do szkoły 

· można byd na lekcjach w piżamie 

                             /Oprac. W. Tatarek/ 

 

 

 

· trudniejsze przyswajanie wiedzy 

· brak skupienia na nauce 

· (czasami) słaby internet przez co lekcje się 

zacinają 

· słaby kontakt z koleżankami i kolegami  

z klasy 

· mniej spotkao z przyjaciółmi 

· więcej materiału do opracowania samemu 

· brak możliwości pracy w grupach 

· dużo godzin siedzenia w pokoju przy 

komputerze 

· mniej czasu na napisanie sprawdzianu ze 

względu na częste trudności z wysłaniem go 

Plusy i minusy nauczania zdalnego 

 

1. Posługując się tylko dodawaniem, napisz liczbę 28 przy 

pomocy pięciu dwójek, a liczbę 1000 przy pomocy ośmiu ósemek. 

2. W pewnej jamie żyły smoki czerwone i smoki zielone. Każdy czerwony 

smok miał 6 głów, 8 nóg i 2 ogony. Każdy zielony smok miał 8 głów, 6 nóg i 4 ogony. 

Wszystkich ogonów było 44, a zielonych nóg było o 6 mniej niż czerwonych głów.  

Ile czerwonych smoków żyło w tej jamie? 

4. Znajdź trzy liczby całkowite dodatnie, takie że ich iloczyn jest 

kwadratem liczby całkowitej, a także suma dowolnych dwóch jest kwadratem liczby 

całkowitej. 

3. Jest sto piłek koszykowych: czerwonych i pomarańczowych. Jeśli wezmę 

trzy dowolne piłki to tylko jedna z nich może być pomarańczowa. Ile jest czerwonych 

piłek? 

/Zadania przygotował p. K. Zarodkiewicz/ 
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JESIEŃ 

Jak wszyscy wiemy, d_sc_ń to 

czas, kiedy nie zawsze za 

oknem giż_gy dostrzec śwc[t 

j_ł_h barw i eifirów, co giż_ 

jiwi^iw[ć pogorszenie 

naszego nastroju. 

Najprostszym oraz najlepszym 

sposobem na umilenie sobie 

czasu jest i]zywcś]c_ herbata! 

Cbić giż_ wy^[w[ć scę to 

nam absurdalne, takie g[ł_ 

rzeczy h[jr[w^ę g[dą sens,  

a co wcę]_d – ^zc[ł[dą! Dzisiaj 

jrz_^st[wcę Wam kilka 

propozycji na ,,hc_zwyeł_ 

herbaty”, etór_ nie wyg[a[dą 

wielkich ugc_dęthiś]c 

kulinarnych oraz 

artystycznych, a t[eż_ etór_  

SPOSÓB NA 
JESIENNĄ 
CHANDRĘ  

giż_gy jrzyrzą^zcć  

w domowych warunkach. 
 

Herbata z aiź^zce[gc i sokiem 

malinowym 

herbata czarna lub malinowa 

domowy sok z malin 

4 aiź^zcec 

1/4 łyż_]zec cynamonu 

2 plastry jig[r[ń]z[ 

 

Herbata z d[\łec_g   
i  cynamonem: 
 
jedna łyż_]ze[  czarnej 
herbaty 
jedna łyż_]ze[  suszonych 
d[\ł_e 
szczypta cynamonu 
szczypta kardamonu 
2 aiź^zcec  
 
 

J_sc_ń to jedna z czterech podstawowych jór roku w przyrodzie. Charakteryzuje scę ona 

umiarkowanymi temperaturami powietrza. W śwc_]c_ zwc_rząt i riśfch d_sc_ń to okres gromadzenia 

z[j[sów przed zcgą. J_sc_ń zaczyna scę 22 wrz_śhc[, a eiń]zy scę 21 grudnia.  

Symbolem jesieni są kasztany oraz różhieifiriw_ fcś]c_, etór_ sj[^[dą z drzew. 

Listopad jest  najbardziej pochmurnym i ponurym gc_scą]_g w roku. 

 

 Na okres jesieni  przypada 

wc_f_ i\rzę^ów c śwcąt, np.: 

~ Wszystec]b Śwcęty]b 

~ Dzc_ń Z[^uszhy 

~andrzejki 

 

~adwent 

 

~mceił[dec 

 

 

Herbata z aiź^zce[gc  

i jig[r[ń]ziwą hutą 

jół łyż_]zec czarnej herbaty, 

2 aiź^zcec, 

1 gwiazdka [hyżu, 

plaster jig[r[ń]zy, 

gcó^ 

 

/oprac. Katarzyna 
Krajewska/ 

/oprac. Olga Grzeszczak/ 
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ENGLISH 
CORNER 

HELLO, HELLO 

 

W_’r_ sur_ tb[t yiu’v_ gcss_^ us 

so much  

 

English Corner is coming back  

 

 

 

 

Today w_’r_ going to say something about Halloween. 

 Do you know what is it? Why is it celebrated? Is it scary? 

 

 

 

 

Halloween traditions are very, very long . in the past 

people believed that we should wear different costumes 

to scary all the ghosts. They wore withes, monsters and 

other scary costumes. What is more they put some 

sweets in front of the houses to stop the ghosts for a 

wbcf_. IT ISN’T SCARY. THERE ISN’T A DEVIL IN 

HALLOWEEN. These are very old traditions  people like 

it , because it is a little bit funny: you can wear funny 

costumes and you can eat sweets  These are some facts: 

- Halloween is said to have its roots in an ancient Celtic 

celebration in Ireland and Scotland called Samhain. 

Samhain marked the end of summer. People at the 

time were frightened of evil spirits. They would dress 

up in costumes and make noise in the streets in order 

to make the spirits go away. 

-  -Tb_ `crst J[]e O’ L[ht_rhs w_r_ g[^_ uj i` turhcjs.  

     -  Behind Christmas, Halloween is the second highest 

grossing holiday we celebrate. 

 

 -  The largest Halloween 

parade in the world is held in 

New York City. The Village 

Halloween parade draws over 

2 million spectators and has 

50,000 people included in the 

parade. 
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    -  The Old English word wicce is 

where the word witch was derived. 

It []tu[ffy g_[ht “wcs_ wig[h” 

and wicce were once very 

respected at one time. 

 

   - The fear of Halloween is called 

Samhainophobia. 

 

  -  Chocolate candy at Halloween is 

definitely the favorite. 50% of 

children prefer to get chocolate 

candy over any other. 24% prefer 

non-chocolate and 10% favored 

gum. 

 

    -  In Medieval Europe it was 

believed that owls were witches. 

Hearing an owl screech meant 

there was about to be a death 

somewhere. This is why the Owl is 

a popular symbol of Halloween. 

 

     -  Norm Craven has claim to the 

largest pumpkin ever grown and 

measured. In 1993 he grew a 836 

pound pumpkin! 

 

 

    -  Ireland is believed to be the 

birth place of Halloween. 

 

    -  Halloween has deep 

agricultural roots, which is why the 

scarecrow has continued to be a 

symbol of the holiday. 

 

- Some other names for Halloween. 

All Hallows Eve, Snap-Apple Night, 

Samhaim, Summers End, 

Lamswool and Witches Night. 

 

-  Scottish girls had some pretty 

strange rituals during Halloween. 

Some believed they could see their 

future husband if they hung wet 

sheets in front of a fire. Others 

believed if they walked down stairs 

with a mirror they would see their 

boyfriends faces. 

 

-  The most famous and mysterious 

magician of his time, Harry 

Houdini passed away in 1926 on 

Halloween night. He was punched 

in the stomach 3 times and ended 

up dying from appendicitis. 

 

- Halloween is over 6000 years old! 

It’s \_fc_v_^ ct \_a[h [riuh^ 4000 

BC. 
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- Wby J[]e i’ L[ht_rhs? 

 

Tb_ stiry \_bch^ J[]e i’ L[ht_rhs cs []tu[ffy [ jr_tty tr[ac] t[f_. A `[rg_r h[g_^ Stchay 

Jack was not allowed in either Heaven or Hell. He was sentenced to live in purgatory. 

As he wondered without any cause he carved a turnip and used a lump of coal to light it 

up. This was to help guide the way for his lost soul. 

 

Pf[]cha J[]e i’ L[ht_rhs iutsc^_ b_fj_^ auc^_ fist siufs big_ [s tb_y w[h^_r_^ tb_ 

streets. This was a belief put in place by the Celtics. They carved scary faces on them to 

help ward away evil spirits. When the potato famine occurred turnips changed to 

pumpkins because they were so much easier to come by. If you ask me, I would say a 

pumpkin makes for better carving anyway.  

 

 

DO YOU LIKE ENGLISH? DO YOU WANT TO WRITE IN ENGLISH? 

 

WE’RE WAITING FOR YOU  ENGLISH CORNER  anula 238@op.pl 

 

 

Czy uda Ci scę i^a[^hąć f_etury szeifh_ ji `r[ag_h]c_ z escążec? 
 
      „A ]i, hc_ gówcł_g?- z[śgc[ł scę Gandalf.- Pan Baggins jitr[`c wcę]_d, hcż h[g scę 
wy^[d_.” 
○ „Ae[^_gc[ j[h[ Kf_es[” J[h Brz_]bw[  
○ „Hobbit” J.R.R. Tifec_h 
○ „Z_gst[” Af_es[h^_r Fr_^ri 
 
      „A iti gód s_er_t. J_st \[r^zi jristy: ^i\rz_ wc^zc scę tyfei s_r]_g. N[dw[żhc_dsz_ 
d_st hc_wc^i]zh_ ^f[ i]zu…” 
○ „M[ły Kscążę” Antoine de Saint-Exupéry 
○ „Ojiwc_ś]c z Narnii” Clive Staples Lewis  
○ „K[t[ryhe[” Bif_sł[w Prus 
 
„Pf[] ti h[sz er[d, ti ][ł_ h[sz_ j[ństwi!” 
○ „Cbłij]y z Pf[]u Brihc” F_r_h] Molnár 
○ „M[ac]zh_ ^rz_wi” Ah^rz_d M[f_sze[ 

/oprac. Olga Grzeszczak, 
Karolina Dylewska / 
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 Rap +++++++++++++++++++ 

 Pop +++++++++++ 

 Metal +++++ 

Klasyczna ++++++ 

 Rock +++ 

 Disco polo +++++++ 

 Nc_z[f_żh[++++ 

 Jazz ++++++++++ 

 Ballady ++ 

 
Naj]zęś]c_d słu]b[hą 

muzyką w naszej 
szkole jest rap i pop. 
Praktycznie w iaóf_ 
nie słu]b[ scę ballad 

 i rocka 
 

 

Nowe klipy i teledyski ze 
śwc[t[ guzyec:  
 
- Idalia-„W[rti”  
- Tomasz Niecik „Czy ty 

fu\csz rusz[ć scę”  
- Akcent-Mercedesy  
- Natalia Szroder –

,,Piwchh[g?” 
 

 

Kfcjy c jcis_hec, etór_ fu\cę  
i polecam;) 
 
- Ekipa3 
- Helo  
- Dance monkey  
- Woka,Woka 
- Work from home 

 

Najlepszymi 

jcis_he[rz[gc są:  

Jenifer Lopez 

Ariana Grande 

Lady Gaga 

Taylor Swift 

Selena Gomez 

 

Wszystkie informacje 
 z[scęahcęt_  
 z GOOGLE. 
 
/Alicja Majewska/ 
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