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Co w „34”   piszczy? 

Nr  2  ( 195 )                                                                                                                   listopad 2019 

   MIESIĘCZNIK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 

    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 
 

 

Detektyw 

Piórko            

zanotował 
 

 Szkoła pamięta – 

odwiedzaliśmy groby 

poległych, zwiedzaliśmy 

miejsca pamięci. 

 W 101 rocznicę 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

odśpiewaliśmy 

wspólnie „Mazurka 

Dąbrowskiego” 

i obejrzeliśmy ciekawe 

przedstawienie. 

 Przerwy na boisku już 

nie są nudne - 

korzystamy z ciekawych 

gier na placu przed 

szkołą. 

 Ósmoklasiści poznawali 

zawody na „Arenie 

Zawodowców” 

 

 
 

 

Pan Zbigniew Grochowski - powstaniec warszawski, żołnierz AK, 
fotoreporter powstania i powojennej Warszawy, po wojnie przez 
48 lat nauczyciel matematyki. Rocznik 1926 – chyba nikt w to nie 
uwierzył, patrząc na nienaganną, wyprostowaną sylwetkę 
i słuchając dźwięcznego, wyrazistego głosu pana Zbigniewa. Ten 
wyjątkowy Gość odwiedził naszą szkołę i spotkał się z młodzieżą 
klas ósmych, aby opowiedzieć o swoich przeżyciach wojennych 
i powstaniu warszawskim. 
 
„Szkolniaczek”: W jakich okolicznościach zastała Pana wojna? 
 
Zbigniew Grochowski: Wybuch wojny zastał mnie jako 13-letniego 
chłopaka w Dęblinie, gdzie mieściła się Szkoła Orląt, która kształciła 
pilotów. Spędzałem tam wakacje u wuja, brata mojej matki, oficera 
lotnictwa. W ostatnich dniach sierpnia był stan pogotowia, wszyscy 
byli przygotowani na wybuch wojny. Pierwsze bomby spadły na 
lotnisko w Dęblinie około 7 rano. Gwizd spadającej bomby to coś 
niewyobrażalnie potwornego. Lotnisko zostało całkowicie 
zniszczone. Wyjechałem stamtąd do Brześcia nad Bugiem, do 
rodziców. Ojciec był dziennikarzem, wydawał miesięcznik 
„Oczerety” poświęcony kulturze województwa poleskiego, matka – 
nauczycielką matematyki. Rodzice (nauczyciel, dziennikarz) to była 
tzw. inteligencja. Rosjanie, którzy zajęli Brześć, w pierwszym rzędzie 
takich ludzi jak my wywozili na Syberię. Musieliśmy więc uciekać. 
W 1939 r. zima była bardzo wczesna, już w listopadzie rzeka Bug była 
zamarznięta. Z plecakami uciekliśmy przez Bug do Generalnej 
Guberni, do Warszawy. Tak więc całą okupację od maja 1940 r. do 
sierpnia 1944 r. spędziłem w Warszawie. 
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 „Szk.”: Jako 13-latek powinien Pan we wrześniu 
kontynuować naukę. Czy było to możliwe 
w warunkach wojennych? 
Z. G.:  Przed wojną skończyłem sześć klas szkoły 
podstawowej (wtedy szkoła była 6-letnia) 
i zdałem egzamin do gimnazjum. Nie mogłem 
jednak iść do gimnazjum, bo ich nie było. Niemcy 
po zajęciu Warszawy wydali zarządzenie, że mogą 
być otwarte tylko szkoły podstawowe. Jednak 
warszawscy nauczyciele u siebie w domu 
organizowali lekcje, które nazywały się 
kompletami. To było coś w rodzaju korepetycji dla 
6 – 8 osób. Ja w czasie wojny przerobiłem w taki 
sposób kurs gimnazjum, nie mając żadnych 
podręczników. Przy stoliku siedział nauczyciel, 
wokoło 5- 6 osób. Przez 2 godziny był język polski, 
potem 2 godziny historii czy geografii albo łaciny. 
Musieliśmy wszystkiego uczyć się na pamięć, nie 
można było robić żadnych notatek. Gdyby na 
przykład w czasie łapanki znaleziono u takiego 
ucznia notatki, jakiś zeszyt, mógłby zginąć i on, 
i nauczyciel. Dzięki temu, że uczyłem się 
wszystkiego na pamięć, ta pamięć się wyrabiała 
(Pan Zbigniew w tym miejscu wyrecytował 

z pamięci pokaźny fragment „Ody do młodości” 
Adama Mickiewicza). Na tajne komplety chodziło 
około 15 tysięcy młodych dziewcząt i chłopców. 
To mało, bo wówczas w Warszawie było około 
80 tysięcy młodzieży. Nie wszyscy mogli sobie na 
to pozwolić, bo były one płatne, a ludzie byli 
biedni. 
„Szk.”: Czym oprócz nauki zajmował się Pan w 
czasie okupacji? 
Z. G.:  Prawie wszyscy należeli do harcerstwa, do 
Szarych Szeregów. Naszym celem było 
wykonywanie tzw. małego sabotażu. Chodziło 
o to, żeby Niemcom utrudnić życie, żeby Niemcy 
odczuli, że Polacy z nimi walczą. Na przykład 
każdy z chłopaków miał szydło i kiedy przechodził 
obok niemieckiego samochodu, przebijał oponę. 
Trudniejsze było wsypanie garści piasku do baku 
z benzyną albo wybicie szyby w niemieckim 
sklepie. To nie były akty terroru, nikt nikogo nie 
zabijał. Dziewczyny też szkodziły Niemcom. Miały 
przy sobie buteleczkę z kwasem solnym, którym 
kropiły mundury niemieckich żołnierzy i wypalały 
w nich dziury. Młodzi harcerze z Szarych 
Szeregów zajmowali się też kolportażem 
podziemnej prasy. Szło się do tajnej drukarni 
i pobierało gazetę, chowało za pazuchę 
i przenoszono do różnych miejsc, do punktu, 
gdzie warszawiacy odbierali ją, np. do zakładu 
krawieckiego czy piekarni. 
 

 
„Szk.”: Czy to, co się robiło w czasie okupacji, 
było z narażeniem życia? 
Z. G.:  Oczywiście, że tak. Przykładem może być 
malowanie kotwicy (Polska Walcząca). Wtedy 
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trzeba było mieć puszkę z farbą, pędzel. W dzień 
nie można było malować, w nocy – godzina 
policyjna. Trzeba było więc to robić wczesnym 
świtem, o wschodzie słońca. Malowało się też 
żółwia, który oznaczał powolną pracę na rzecz 
Niemców, uszkadzało się głośniki, popularne 
„szczekaczki” – trzeba było wejść na słup 
i przeciąć kabel. Niebezpieczne było ściąganie 
flag niemieckich, np. z pomnika Mikołaja 
Kopernika. Brałem udział w zasmradzaniu kin. 
Szedłem z dziewczyną do kina i miałem pod 
pachą pojemnik z dwusiarczkiem węgla. Jak 
światła gasły, wylewało się ten płyn i uciekało. 
Kino musiało być kilka dni zamknięte, żeby je 
wywietrzyć. 
„Szk.”: Jak to się stało, że zaczął Pan 
fotografować? 
Z. G.:  Przed wojną, kiedy miałem 12 lat,  ojciec 
kupił mi aparat fotograficzny i umiałem robić 
zdjęcia. Powiedziałem o tym na jakiejś zbiórce 
swojemu druhowi, który polecił mi wykonywać 
zdjęcia jakichś niemieckich obiektów. To był 
rozkaz, zdjęcia oddawałem druhowi, nie wiem, co 
dalej się z nimi działo. Nie wolno było Polakowi 
robić zdjęć na ulicach. Zdjęcia mogli robić 
licencjonowani fotografowie, tzn. Polacy mający 
na ramieniu opaskę z napisem „Fotograf”. To były 
zdjęcia przeważnie oficerów niemieckich 
siedzących w rikszach z papierosem lub cygarem 
w zębach. Robiłem zdjęcia miejsc egzekucji 
publicznych. Niemcy w odwet za zamachy na 
wyższych oficerów niemieckich, zwłaszcza tych, 
którzy pracowali w gestapo, zabijali na ulicach 
miasta setki Polaków. Wywozili z Pawiaka (znane 
warszawskie więzienie) 20 – 30 osób, ustawiali 
pod murem, zabijali, a potem wywozili za miasto 
i zakopywali. Kilka godzin po egzekucji, o świcie, 
ludzie zapalali tam znicze, kładli kwiaty, a ja 
fotografowałem. Te zdjęcia były wysyłane do 
Londynu jako dowód, dokumentacja zbrodni 
dokonywanych przez Niemców. Niemcy 
dokonywali takich egzekucji w 43 i 44 r. 2 – 3 
miesięcznie. Rozstrzelano około 4 – 5 tysięcy ludzi 
zupełnie niewinnych, złapanych w łapance lub 
w tzw. kotle. 
„Szk.”: Jak doszło do wybuchu powstania? 
Z. G.:  W 1944 r. Niemcy zaczęli „dostawać 
w skórę” na wszystkich frontach. Warszawa też 
zaczęła się przygotowywać do wyrzucenia 

Niemców. Wszystkim się wydawało, że uda się to 
zrobić. Jednak na kilka dni przed wybuchem 
powstania, 25 – 26 lipca do Warszawy wkroczyły 
świeże pancerne niemieckie dywizje, obsadzono 
wszystkie strategiczne punkty w Warszawie, 
wszystkie 4 mosty (2 dla ruchu kołowego, 
2 kolejowe), zaczęto umacniać, fortyfikować 
Pragę. Już było z góry wiadomo, że nie będzie 
łatwo. 1 sierpnia w Warszawie było około 
30 tysięcy żołnierzy AK, w 90% to byli młodzi 
ludzie, 20-latkowie, którzy mogli być 
w wyzwolonej Polsce lekarzami, adwokatami, 
inżynierami, nauczycielami, poetami jak Krzysztof 
Kamil Baczyński. Na 30 tys. żołnierzy było raptem 
10 tys. karabinów, to była praktycznie armia bez 
uzbrojenia. Od samego początku była 
dysproporcja sił między powstańcami 
a Niemcami. Niemcy też mieli wybudowanych 
w Warszawie 130 – 140 bunkrów na ulicach 
miasta, które zrobili wiele miesięcy przed 
powstaniem.  Zdobyć je – niepodobieństwo! Już 
1 sierpnia warszawiacy zaczęli entuzjastycznie 
pomagać powstańcom, budowano uliczne 
barykady.  
„Szk.”: Jak wyglądało codzienne życie w czasie 
powstania? 
Z. G.:  Niemcy od pierwszych dni powstania 
odcięli dopływ wody, prądu, gazu. Ludzie 
gotowali np. na ulicach. Najczęściej to była zupa 
„pluj”. Powstańcom na początku udało się zdobyć 
zakłady piwowarskie i ludność pobrała stamtąd 
jęczmień. Ziarna jęczmienia mają łuskę, która 
nawet po ugotowaniu zostaje twarda i trzeba 
było ją wypluwać, stąd nazwa. Przez 4 tygodnie 
nie można było się też umyć. Ludność Warszawy 
siedziała w piwnicach, chroniąc się w ten sposób 
przed ostrzałami, w brudzie i smrodzie. Podobnie 
było w szpitalach powstańczych. Co robiła 
ludność Warszawy? Część ludzi się modliła, część 
klęła, ci, co mieli wódkę, upijali się i wszyscy 
razem mówili: „Dajcie spokój, przestańcie 
walczyć, niech to powstanie się skończy” 
„Szk.”: Dlaczego więc trwało aż 63 dni? 
Z. G.:  Powstańcy nie mieli nic do stracenia. 
Wiedzieli, że jeżeli ich Niemcy wezmą do niewoli, 
to ich zabiją. Z tego względu liczono się z tym, 
że lepiej zginąć w walce niż być zabitym przez 
Niemców. Spodziewano się też, że może Rosjanie, 
którzy byli po drugiej stronie Wisły, przyjdą 
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powstańcom na pomoc. Ale Stalin się na to nie 
zgodził. Dlaczego Rosjanie mieliby przelewać 
krew za Polaków? Lepiej, żeby ginęli i ułatwili 
w ten sposób Armii Radzieckiej zajmowanie 
polskich terenów. Dowództwo AK od pierwszych 
dni powstania alarmowało Londyn, żeby 
udzielono pomocy drogą lotniczą. Nie można 
było dokonać zrzutu całej dywizji, ale można było 
zrzucić na spadochronach zasobniki wypełnione 
amunicją, lekarstwami, bronią. Zasobniki to 
walce wysokie na 2 m i średnicy 70 cm. Były 
zrzucane przez amerykańskie samoloty 
z wysokości 6 - 7 tys. metrów. Z tej wysokości 
wiatr znosił je byle gdzie, dlatego 90 % tych 
zasobników dostawało się w ręce niemieckie. 
Były też zrzuty dokonywane przez lotnictwo 
startujące z południowych Włoch (2,5 tys. km). 
Jednak ponad połowa amerykańskich samolotów 
„liberatorów” została strącona, dlatego w końcu 
zaprzestano tych zrzutów. Jeden z tych 
liberatorów spadł na Starym Mieście i ja zrobiłem 
zdjęcie grobu tych lotników. To prowizoryczna 
tablica z napisem: „Tu leżą polegli lotnicy, 
żołnierze amerykańscy, niosący pomoc 
Warszawie. Zginęli 18 sierpnia o godz. 0.15. Cześć 
ich pamięci”. To zdjęcie jest bezcenne. Jest 
dowodem na to, że alianci nam pomagali. 
Skrzydło tego liberatora jest w Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie. Tam jest 
też zdjęcie, o którym mówiłem. 
„Szk.”: Czy powstanie warszawskie miało sens? 
Z. G.:  Na to pytanie mogą dać odpowiedź 
historycy, ale jeszcze nie w tym momencie. 
W powstaniu zginęło 180 tys. warszawiaków – 
kobiet, dzieci, starców, niepotrzebnie, bo śmierć 
każdego człowieka jest niepotrzebna. Z drugiej 
strony gdyby nie było powstania, gdyby nie było 
śmierci tych 180 tys. mieszkańców, gdyby 
Warszawa w 80 % nie uległa zniszczeniu, nie 
byłaby taka piękna, jaka jest obecnie. W tej chwili 
mamy piękną nowoczesną stolicę, 
z pięćdziesięciopiętrowymi gmachami, szerokimi 
alejami, z metrem. Albo byłaby to stara 
Warszawa brzydka, prowincjonalna, albo 
nowoczesne miasto na skutek tego, że było 
powstanie. 
„Szk.”: Czy po powstaniu zajmował się Pan 
jeszcze fotografowaniem? 
Z. G.:  W maju i czerwcu 1945 roku, po powrocie 

z obozu, robiłem fotoreportaże zniszczonej 
Warszawy. Zebrało się ponad 300 zdjęć. 
„Szk.”: Jest Pan wyjątkowym człowiekiem. 
Mimo sędziwego wieku dzieli się Pan z młodym 
pokoleniem swoimi trudnymi doświadczeniami 
wojennymi, w tak ciekawy sposób przekazuje 
historię Polski… 
Z. G.:  Przez ostatnie 13 lat miałem ponad 
300 takich spotkań z młodzieżą w całej Polsce. 
W czasach Polski Ludowej o Powstaniu 
Warszawskim, o Katyniu nie można było mówić, 
był to temat tabu. Gdybym mówił, zostałbym 
wyrzucony z pracy i wsadzony do więzienia. 
Cieszę się, że przyszły czasy, kiedy swobodnie 
mogę to robić. 

 
 
„Szk.”: Przyniósł Pan swoje ostatnie 
odznaczenie… 
Z. G.:  Tak, 2 sierpnia tego roku na Zamku 
Królewskim w Warszawie otrzymałem od 
premiera odznaczenie w postaci medalu 
„100 lecia odzyskania niepodległości”. Z jednej 
strony są na nim wytłoczone portrety twórców 
Rzeczpospolitej Polskiej: Mościckiego, 
Paderewskiego, gen. Hallera, Witosa, 
Dmowskiego. Z drugiej strony – wymarsz 
I Kadrowej i cytat z pism marszałka Piłsudskiego: 
„To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście 
temu nie mogli podołać i wy?” 
„Szk.”: Bardzo dziękujemy za to ciekawe 
i wzruszające spotkanie. Życzymy Panu dużo 
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zdrowia i sił na kolejne rozmowy o historii 
Polski. 
 
Wszyscy uczniowie byli bardzo zaciekawieni 
i słuchali z wielkim zainteresowaniem opowieści 
pana Zbigniewa. Pod koniec spotkania mieliśmy 
możliwość zadawania pytań, na które nasz gość 
z chęcią odpowiadał. Była to dla nas prawdziwa 
lekcja historii. 

Dominika Makieła, 8 a 
Po spotkaniu zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie 
z panem Zbigniewem Grochowskim. 
Przewodniczący samorządu wręczył 
powstańcowi kwiaty i podziękował w imieniu 
społeczności szkolnej za poświęcony nam czas. 
Uważam, że spotkanie z fotoreporterem 
Powstania Warszawskiego było interesującym 
przeżyciem. Dowiedziałam się wielu faktów 
historycznych i wyobraziłam sobie życie 
warszawiaków podczas wojny. 

Marcjanna Nadolska, 8 a 
 

 
 

Narodowe Święto Niepodległości 

w kraju, w Poznaniu, w szkole 

 

 
W dniu 11 listopada obchodzimy 

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, to 
już 101 rocznica!. W 1918, po 123 latach zaborów 
(1795–1918), Polska znowu stała się wolnym 
krajem.  

Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 
23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej 
Rady Narodowej w dniu 22 lipca 1945, 
przywrócone ustawą w okresie transformacji 
systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od 
pracy. Współcześnie obchody Święta 
Niepodległości z udziałem najwyższych władz 
państwowych odbywają się w Warszawie, na 
placu marszałka Józefa Piłsudskiego i przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, w różnych 
miastach organizowane są Parady 
Niepodległości. 

 

 
 
W Poznaniu jest w tym dniu nieco inaczej, 

bo to to nie tylko czas celebrowania Święta 
Niepodległości, ale również Imienin Ulicy Święty 

Marcin! Napiszę Wam o tym 😊. W tym roku 
tradycyjny korowód wrócił na swoją "starą" trasę. 
Parada ze Świętym Marcinem na czele przeszła 
z ul. Piekary na parking przed Zamkiem. Po 
wręczeniu Marcinowi kluczy do miasta zaczęło się 
świętowanie. Na scenie wystąpiły różne zespoły, 
m.in.: Kraków Street Band, Izzy & The Black Trees 
oraz Pablopavo i Ludziki. Przez cały dzień można 
było wziąć też udział w animacjach i warsztatach. 
Imieninowe propozycje dla swoich gości 
przygotowali także przedsiębiorcy, artyści 
i restauratorzy z ulicy Św. Marcin. Jak wszyscy 
wiemy w Poznaniu z okazji Święta Niepodległości 
jemy rogale, Poznań, właśnie z tego słynie. W tym 
dniu, odbył się także w naszym mieście, Bieg 
Niepodległości 2019. Na starcie pojawiło się 
około 11 tysięcy osób. Biegaczom towarzyszył 
patriotyczny duch, utworzyli wielką biało-
czerwoną flagę.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce


 

6 

 

 

 
 
Z kolei w naszej szkole z okazji tego Święta 

odbyło się bardzo ciekawe przedstawienie. Jego 
główna bohaterka, która nakręcała film, 
w magiczny sposób przeniosła się do czasu, kiedy 
Polska nie była jeszcze niepodległa. 
Przeprowadziła ona wywiad z ludźmi, którzy 
wysiadali z pociągu. Mówili oni o tym, jakie 
problemy ma teraz Polska, i co się dzieje. Wszyscy 
wierzyli w Józefa Piłsudskiego. Ludzie bardzo 
chcieli walczyć o swoją ojczyznę, marzyli o wolnej 
Polsce. Przedstawienie bardzo mi się podobało, 
bo było pouczające. I myślami mogliśmy się 
przenieść do tych niezwykłych i bardzo ważnych 
dla Polaków czasów. 

A wcześniej o godz. 11.11 z całym 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w obecności 
naszego sztandaru odśpiewaliśmy 4 zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego”. To była wyjątkowo 
uroczysta chwila.      

     Anna Formanowicz, 
klasa 6 b 
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Lekcja historii w Forcie VII 

 
W ramach zajęć szkolnych uczestniczyłam 

razem z całą klasą w lekcji historii, która odbyła 
się w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort 
VII. Muzeum to jest symbolem okrutnej okupacji 
niemieckiej wobec Polaków w czasie II wojny 
światowej.  

Fort VII został zbudowany w latach 
1876 – 1880 jako jeden z fortów artyleryjskich 
otaczających Poznań. Poznań zamieniony został 
przez Prusaków w Festung Posen, czyli miasto-
twierdzę. Następnie w 1902 r. nazwany został 
Fortem Colomb, zaś w 1931 r. Fortem Floriana 
Dąbrowskiego. Okupacja hitlerowska przyniosła 
dużą zmianę w historii Fortu. Władze 
hitlerowskie wybrały go na pierwszy na ziemiach 
polskich obóz koncentracyjny. 

Wchodząc na teren muzeum, nad 
wejściem do bramy głównej, widzimy wiszący 
oryginalny napis „Konzentrazionslager Posen”. 
Kojarzy się to nam z bramą wejściową do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jednak Fort VII 
był bardziej więzieniem niż obozem.. Więźniowie 
nie wykonywali tu prac przymusowych. Dla 
więźniów jednak nie oznaczało to lepszego 
traktowania, bo rozstrzeliwania nie były 
rzadkością. W pomieszczeniach fortecznych, 
które były wilgotne i zimne, utworzono cele. 
Więziono w nich powstańców wielkopolskich, 
księży, inteligencję, nauczycieli i urzędników 
państwowych. Trafiali tam ludzie z łapanki lub 
pod byle pretekstem oskarżeni o działalność 
przeciwko Rzeszy. Na terenie obozu poniosło 
śmierć ok. 20 tysięcy Wielkopolan. W obozie tym 
w październiku 1939 r. po raz pierwszy w Europie 
Niemcy użyli gazu do mordowania ludności. Akcja 
pod kryptonimem T4 miała na celu 
wymordowanie ludzi psychicznie chorych 
i niepełnosprawnych. 

Zwiedzając Fort VII, widzieliśmy 
przerobione na cele ciasne i ciemne 
pomieszczenia fortu. W murach nie ma tam 
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okien, na ścianach jest jedynie cegła. Korytarze są 
wąskie i ciasne. 

W chwili obecnej Muzeum zajmuje się 
dokumentowaniem historii poznaniaków 
z okresu okupacji hitlerowskiej. Gromadzi 
eksponaty w postaci korespondencji obozowej, 
rysunków, fotografii, ubrań, dokumentów 
osobistych więźniów, przedmiotów codziennego 
użytku. 

Wydaje mi się, że aby w pełni docenić 
powagę tego miejsca, powinno się je odwiedzać 
z przewodnikiem. 

Dominika Makieła, 8 a 

 
 

Byłam w naszej bibliotece na wystawie 
upamiętniającej Emilię Waśniowską. Emilia 
Waśniowska pełniła dużo ról w swoim życiu: była 
żoną, matką trójki dzieci, dyrektorką Szkoły 
Podstawowej nr 34 w Poznaniu, polonistką 
i pisarką. Wystawa pokazała, jaką cudowną 
osobą była Emilia Waśniowska. Najważniejsze dla 
niej były dzieci, i nie chodzi tu tylko o jej własne, 
ale także o te, które chodziły do szkoły. Zawsze 
kierowała się tym, żeby dzieci czuły się dobrze 
w szkole, żeby przychodziły do niej z uśmiechem 
i z nim wychodziły. Kochała pisać książki dla 
dzieci, była bardzo pogodną i wesołą osobą. 
Wkładała w tę szkołę całe swoje serce, 
organizowała festyny, różne zabawy              
i napisała hymn naszej szkoły, który śpiewam na 
każdej uroczystości. Mogę powiedzieć, że szkoła 
34 zawdzięcza bardzo dużo Emilii Waśniowskiej 
i to ona jest jej drugą patronką. 

Anastazja Klemczak, 8 b 
 
Od redakcji: 26 listopada mija 

14 rocznica śmierci naszej byłej pani dyrektor 
śp. Emilii Waśniowskiej. Mamy Ją wszyscy 
we wdzięcznej pamięci. 

 

 

Trzynastego – koncertowo 

 

 
 
13 listopada, na drugiej lekcji, odbył się 

w naszej szkole niezwykły koncert skrzypcowy 
w wykonaniu Tomasza Dolskiego, polskiego 
skrzypka, zdobywcy trzeciego miejsca 
w pierwszej edycji programu ,,Must Be the 
Music". Koncert zrealizowany był w ramach 
projektu ,,Poznań uzależniony od profilaktyki". 
Trzynastka wszystkim kojarzy się z pechowym 
dniem, ale ta trzynastka była dla nas szczęśliwa, 

bo nie było w tym czasie lekcji 😉. 
Wysłuchaliśmy utworów, które wpisują się 
w listopadową nostalgię. Na początku muzyk 
wykonał fragmenty utworów z baletu Piotra 
Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie”. Zagrał nam 
wersję oryginalną, a następnie ten sam utwór 
w aranżacji współczesnej. Każdy prezentowany 
utwór był poprzedzony krótką biografią 
kompozytora oraz informacją na temat epoki, 
w której powstał. Artysta zagrał nam także dwie 
części „Mszy Żałobnej” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, austriackiego kompozytora z okresu 
baroku. Na koniec, skrzypek wspaniale, 
z niezwykłą pasją, wykonał fragmenty koncertu 
włoskiego kompozytora Antoniego Vivaldiego 
„Cztery pory roku”, także w aranżacji 
współczesnej. Muzyka przedstawiona 
i wykonana przez Tomasza Dolskiego była 
bardzo interesująca i wydaje mi się, że 
wszystkim bardzo się podobała, nawet tym, 
którzy nie lubią muzyki klasycznej. Na koniec 
koncert został nagrodzony przez uczniów 

gromkimi brawami 😊.  
Anna Formanowicz, 6 b 
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Koncert z pasją 
 

13 listopada zawitali w naszej szkole 
naprawdę ciekawi goście. Dodatkowo ilość 
przywiezionych głośników i innego sprzętu 
elektronicznego robiła wrażenie. Gwiazdami tego 
dnia byli Tomasz Dolski oraz jego didżej. Moją 
uwagę przyciągnął najpierw jego wygląd – 
z jednej strony elegancki, a z drugiej wyluzowany. 
Tomasz Dolski grał na skrzypcach. Nie były 
to jednak klasyczne wariacje utworów, 
np. „Czterech pór roku”, ale zaprezentowane 
z nowoczesnej strony, przy użyciu komputerów 
i innego sprzętu elektronicznego. Całość dawała 
niesamowity efekt. Oprócz profesjonalnej gry na 
instrumencie nasz gość zdobył moje uznanie 
poprzez przeprowadzone małe quizy o historii 
skrzypiec oraz autorów takich jak: Beethoven, 
Mozart i Bach. Uczniowie podchodzili do tych 
quizów dosyć żartobliwie. Cały koncert trwał 
niecałą godzinę. Tomasz Dolski jest znany nie 
tylko w naszej szkole. Występował na stadionie 
narodowym, w innych szkołach, brał udział 
w wielu konkursach muzycznych, a jego 
osiągnięcia można wymieniać bardzo długo. Cały 
występ był ufundowany przez miasto Poznań. 
Podsumowując myślę, że podobało się uczniom, 
ale każdy może mieć swoje zdanie.  

Nina Drozdowicz, 6 a 

 
 

„Planszówki” i gry podwórkowe 

przed szkołą 

 

 
Od początku listopada na placu przed 

szkołą można zobaczyć malunki różnych gier, 
np. planszowych (między innymi chińczyk 
i warcaby). Uroczyste otwarcie odbyło się we 

wtorek 12 listopada. Nastąpiło przecięcie wstęgi, 
a potem obejrzeliśmy występy uczniów  
z klas 1 -3. Gry podwórkowe malowała m.in. pani 
Gabriela Wołosz. Zabawy chyba polubili 
uczniowie naszej szkoły, ponieważ na dużych 
przerwach można zaobserwować zmagania wielu 
z nich. 

Maria Sroczyńska, 6 d 
 

 

Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka 
 obchodzimy w dniu 20 listopada, dniu 

bardzo ważnym dla dzieci i dorosłych. Te prawa 
i zasady obowiązują dorosłych, młodzież i dzieci. 
Każda rama prawna ogranicza również działania, 
które mogłyby być szkodliwe dla społeczności. 
Przykładowe  prawa, które wszyscy powinniśmy 
znać,  to nieużywanie przemocy wobec dzieci. 
Należy być jednak świadomym, że to 
ograniczenie nie może powodować nadmiernej 
swobody w zachowaniu, m.in. w stosunku do 
nauczycieli i rodziców. Ciesząc  się z uchwalonych 
praw, miejmy świadomość, że nakładają one na 
nas wiele obowiązków i dają wiele praw 
broniących nas w dzisiejszym świecie.    
     

   Ania Formanowicz, 6 b 

 

 

Akcję Góra Grosza czas zacząć! 
 

Jak co roku zaczyna się w polskich 
szkołach i przedszkolach - akcja Góra Grosza. Ale 
czy my wiemy, na czym ona polega?  

Otóż w tej akcji zbieramy pieniążki dla 
dzieci, które wychowują się poza własną rodziną, 
czyli w rodzinach zastępczych i różnych 
instytucjach. Pieniądze w ten sposób zebrane 
umożliwiają tworzenie programów, które 
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pozwolą tym dzieciom wrócić do domu. Dla 
niektórych dzieci, które niestety nie mają dokąd 
iść, tworzone są takie miejsca, które są jak 
najbardziej podobne do rodzinnych domów. 
Pośrednim, ale być może najważniejszym celem 
akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka 
pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących. Warto też podkreślić efekt 
integracyjny akcji, czyli możliwość wzięcia udziału 
we wspólnym przedsięwzięciu nauczycieli 
i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci. No 
i liczy się też efekt prestiżowy – możemy się 
wszyscy włączyć w ogólnokrajową inicjatywę na 
rzecz dzieci z opieki zastępczej! 

W tym roku to jest już dwudziesta edycja! 
W całej karierze Góry grosza zostało zebrane aż 
40 646 155,02 zł! Włączmy się do tej akcji! 
Pomóżmy dzieciom, bo może i my będziemy 
kiedyś będziemy potrzebowali pomocy?  

Po prostu BĄDŹMY DOBRZY! 
 

Ania Formanowicz, 6 b 

 

 

 

Memory Masters 
 

19 listopada w naszej szkole odbył się 
ogólnopolski konkurs leksykalny z języka 
angielskiego „Memory Masters” – przeznaczony 
dla klas 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej oraz dla 

klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych.  
Polegał on na nauczeniu się w domu ok. 10 stron 
słówek i rozwiązaniu testu. Na teście trzeba było 
odpowiadać na pytania: A,B,C,D,E,F, związane 
z tymi słówkami. Były pytania dotyczące 
poprawnej pisowni, sprawdzające znaczenie 
słówek, dopasowanie słówek do odpowiedniej 
kategorii, itp.  
Polecam ten konkurs, ponieważ dzięki niemu 
można nauczyć się wielu nowych słówek.   
 

Anna Formanowicz, 6 b 

 

KOGEL -  MOGEL 
 

Co obchodzimy i świętujemy 

w listopadzie? 

1 - Światowy Dzień Wegan  

3 - Święto Myśliwych - Hubertus  

5 - Dzień Postaci z Bajek, Międzynarodowy 

Dzień Języka Romskiego 

6 - Międzynarodowy dzień zapobiegania 

wyzyskowi środowiska naturalnego podczas 

wojen i konfliktów zbrojnych  

7 - Międzynarodowy Dzień Fizyki, Światowy 

Dzień Feministek, Dzień Kotleta Schabowego  

8 - Światowy Dzień Radiologii, Europejski Dzień 

Zdrowego Jedzenia i Gotowania  

9 - Europejski Dzień Wynalazcy, 

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem 

i Antysemityzmem  

10 - Dzień Młodzieży, Dzień Jeża, Światowy 

Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju  
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11 - Japoński dzień singli, Dzień Służby Cywilnej, 

Święto Orderu Virtuti Militari    

12 - Światowy Dzień Bicia Rekordów, Światowy 

Dzień Zaplenia Płuc, Światowy Dzień Drwala  

13 - Międzynarodowy Dzień Niewidomych, 

Dzień Placków Ziemniaczanych,  

14 - Dzień Seniora, Światowy Dzień Cukrzycy, 

Światowy Dzień Jakości  

15 - Dzień Uwięzionego Pisarza, Światowy Dzień 

Krwi Pępowinowej  

16 - Dzień Tolerancji, Dzień Służby Zagranicznej 

RP 

17 - Dzień Studenta, Światowy Dzień 

Wcześniaka, Ogólnopolski Dzień bez Długów, 

Dzień Czarnego Kota, Światowy Dzień Pamięci o 

Ofiarach Wypadków Drogowych 

18 - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  

19 - Dzień Toalet, Międzynarodowy Dzień 

Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, 

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn  

20 - Dzień Uprzemysłowienia Afryki, 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,  

21 - Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień 

Telewizji, Światowy Dzień Filozofii, Światowy 

Dzień Rzucania Palenia Tytoniu  

22 - Dzień Kredki  

23 - Święto Wojskowej Służby Prawnej  

24 - Katarzynki, Dzień Buraka  

25 - Dzień Pluszowego Misia, Dzień 

Tramwajarza, Dzień Kolejarza,  

28 - Dzień Pocałunku,  

29 - Dzień Podchorążego, Międzynarodowy 

Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim  

30 - Dzień Białych Skarpetek, Dzień bez 

Zakupów  

 

Zebrał Adrian Myśliński, 5 a 

Andrzejkowe zwyczaje 
 

W końcu listopada wszyscy myślą 
o zbliżającej się zimie, zastanawiają się nad 
prezentami, które ofiarują najbliższym, piszą listy 

do Gwiazdora, ale zanim to nastąpi, pojawia się 
jeszcze jeden świąteczny wieczór – andrzejki, mój 

ulubiony 😊. To jednocześnie wigilia moich 
imienin. Zawsze dziwiłem się, dlaczego andrzejki 
nie są w dniu moich imienin, ale niedawno się 
dowiedziałem, że zabawy andrzejkowe odbywają 
się 29 listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja, 
ale imieniny mam 30 listopada, czyli wszystko się 

zgadza. Podwójna okazja do świętowania 😊. 
Niestety ta tradycja zanika… Ale może uda się ją 
ocalić?  

Dzień świętego Andrzeja kończy rok 
kościelny i rozpoczyna się w kościele katolickim 
Adwent, jest więc zaraz początkiem starego 
i końcem nowego roku liturgicznego. W noc 
poprzedzającą ten dzień, panny prześcigały się w 
pomysłach na odczytywanie przyszłości za 
pomocą najróżniejszych znaków, wróżb 
i przepowiedni. Kiedyś najbardziej 
rozpowszechnioną wróżbą, którą znamy chyba 
wszyscy, było lanie na wodę roztopionego wosku 
przez dziurką od klucza lub na skrzyżowane 
gałązki chrustu, a następnie odczytywanie 
kształtów zastygniętego wosku, najlepiej z cienia 
rzucanego na oświetloną ścianę. I tak np. anioł 
oznaczał szczęście, gwiazda - powodzenie, kwiat - 
smutek, orzeł - osiągnięcie zamierzonych celów, 
a serce - wielką miłość. Mojej mamie, kiedyś 
podczas lania wosku, ułożył się kształt łożyska i za 
rok urodził się mój starszy brat. Pamiętam, jak mi 
o tym wspominała. Choć nie powinno się wierzyć 
we wróżby, to jest to zawsze okazja do miłej 
zabawy. Kiedyś dziewczyny przywiązywały dużą 
wagę do snów w nocy z 29 na 30 listopada, które 
podobno miały być prorocze. Losowały także 
karteczki, ułożone pod poduszką z imionami 
chłopców. Co należało zrobić, aby poznać imię 
przyszłego małżonka? 1.Wypisać kartki 
z imionami i włożyć pod poduszkę, rano 
wyciągnąć jedną z nich, a wyciągnięte imię to 
imię małżonka. 2. Wyciąć serce z papieru 
i wypisać na nim imiona, odwrócić kartkę i szpilką 
przebić serce imię przebite to imię przyszłego 
męża, jeżeli szpilka trafi na puste miejsce - trzeba 
zaczekać do następnego roku. Chłopcy tego typu 
wróżby odprawiali na świętą Katarzynę, czyli 
4 listopada. Wg przysłowia,  w "święto Katarzyny 
są pod poduszką dziewczyny", ale potem zwyczaj 
urządzania katarzynek został zapomniany 
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iwspólnie urządzano andrzejki. Inne andrzejkowe 
wróżby związane są z butami. Jeszcze dziś 
w klasach szkolnych bawimy się w układanie 
butów. Aby dowiedzieć się, która z panien 
wróżących wyjdzie pierwsza za mąż, należy buty 
z lewej nogi ustawić rzędem w kącie pokoju. 
Ostatni w kolejce przestawiany jest na początek 
i właścicielka buta, który pierwszy dotknie progu 
lub wyjdzie za drzwi jako pierwsza wyjdzie za 
mąż.  

By uchronić się w tę noc przed sennymi 
koszmarami kiedyś połykano trzy ząbki czosnku. 

Nie zapomnijcie o tym 😊. Zimą czosnek na 
pewno będzie dobry na zdrowie, a może jeszcze 

nas ochroni przed smutkami 😉. 
Korzystając z okazji życzę wszystkim 

Andrzejom i Andrzejkom WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO Z OKAZJI IMIENIN. 

 
    Andrzej Formanowicz, 

klasa 5a 
 

 
 

CIEKAWOSTKA  

Czy wiecie, że na świecie istnieją dwa 
oceany, które spotykają się ze sobą, ale nie 
mieszają  

 
 

W Zatoce Alaskiej występuje rzadkie naturalne 

zjawisko: to miejsce, w którym przebiega granica 

wód dwóch oceanów. Wody te nie mieszają się ze 

sobą, nie stwarzając przy tym fizycznych barier. 

Wody zatoki spotykają się z wodami Pacyfiku. 

Granica między nimi jest widoczna gołym okiem. 

Lodowata słodka woda wpływająca do oceanu 

ma znaczenie niższą gęstość z powodu braku soli. 

Różnica w gęstości tworzy niewidoczną baterię 

utworzoną przez napięcie powierzchniowe 

i zapobiegającą mieszaniu się wody. Na linii 

granicznej dwóch oceanów przechodzi 

najcieńsza warstwa piany, tak zwana haloklina. 

 Adrian Myśliński, 5 a 

 

Znani ludzie, którzy zmienili świat 
 

Czy wiecie, kim był Thomas Edison? 
Najprościej można powiedzieć, że stworzył on 
żarówkę, ale czy wiemy o nim coś więcej? Jeżeli 
chcecie się tego dowiedzieć, przeczytajcie ten 
artykuł. 

Thomas Edison urodził się w Milanie 
w Stanach Zjednoczonych. Potem jego rodzina 
przeniosła się do Port Huronu. Dzieciństwo 
Edisona to był czas maszyn parowych. W jego 
mieście był nawet duży dworzec kolejowy, 
a chłopiec zaczął się interesować tymi 
maszynami. Uwielbiał rozkładać i składać różne 
rzeczy. Był inteligentny, jednak został wyrzucony 
ze szkoły, bo nie uważał na lekcjach i zadawał za 
dużo pytań – było to skutkiem tego, że 
niedosłyszał. Od tego czasu uczyła go matka. 
Thomas uwielbiał czytać, najbardziej lubił książki 
naukowe. Co ciekawe, Edison nie lubił 
matematyki. Zaczął wykonywać eksperymenty, 
o których pisano w jego książkach. Założył 
laboratorium w piwnicy. Chłopiec nigdy się nie 
poddawał i robił coś tak długo, aż to zrobił. Do 
wykonania bardziej skomplikowanych 
doświadczeń zaczął sprzedawać kanapki i owoce 
w pociągach. Potem wziął się za sprzedawanie 
czasopism, które sam redagował i drukował. To 
było jego pierwsze przedsiębiorstwo. Do 
przeprowadzenia doświadczeń Thomas 
wykorzystywał także wagon towarowy, ale 
pewnego dnia wywołał pożar i od tego czasu 
dostał zakaz robienia eksperymentów w pociągu. 
W wieku 15 lat młodzieniec uratował spod kół 
pociągu małe dziecko. Ojciec chłopca 
uratowanego przez Edisona był mu bardzo 
wdzięczny i chciał się odwdzięczyć. Postanowił, że 
opłaci mu kursy telegrafii– młodzieniec chciał się 
nauczyć tego zawodu. Dzięki kursowi Thomas 
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zdobył posadę telegrafisty. Wszystkie wolne 
chwile poświęcał eksperymentom. Właśnie 
wtedy opracował swój pierwszy słynny 
wynalazek: telegraf, którym można było 
przekazywać dwie depesze na raz. Postanowił 
przenieść się do Nowego Jorku. Skonstruował 
tam urządzenie do automatycznego drukowania 
kursów akcji. Za pieniądze, które zarobił za 
opatentowanie tego i innych wynalazków, założył 
pierwsze prawdziwe laboratorium i poświęcił się 
wyłącznie karierze wynalazcy. W małej 
miejscowości Menlo Park zbudował ogromne 
laboratorium. Pracował z elektrykami, 
mechanikami, chemikami, fizykami 
i matematykami tamtych czasów. Miał rodzinę 
i dzieci. Żeby lepiej wykorzystać czas, zamieszkał 
z nimi w tym samym miasteczku. Thomas Edison 
bardzo mało spał, bo od rana do wieczora tworzył 
wynalazki. Jak już na początku napisałam, 
stworzył żarówkę, której używamy do dziś. 
W poszukiwaniu idealnego materiału na żarnik 
organizował wycieczki po całym świecie. Edison 
i jego zespół stworzyli także pierwszą kamerę. 
W ciągu życia stworzył i opatentował ponad 1000 
wynalazków. Mam nadzieję, że tym artykułem 
przybliżyłam Wam tę postać. 

     Anna Formanowicz, 
klasa 6 b 

 

Wszystko zaczęło się od ENIACA 

Bez komputerów nie byłoby współczesnej 
cywilizacji w tej formie, jaką znamy. Komputery 
są wszędzie - kierują ruchem ulicznym, kontrolują 
bezpieczeństwo naszych kont bankowych, służą 
nam do pracy, rozrywki i kontaktu. Ale jak to 
właściwie się zaczęło? Kiedy powstał pierwszy 
komputer? 

Możemy dotrzeć do wielu dokumentów 
I źródeł, ukazujących projekty komputerów 
(jakbyśmy je nazwali dziś) z dawnych wieków - 
XIX, XVIII, a nawet XVII. Jednak oficjalnie pierwszy 
był ENIAC - stworzony na potrzeby US Army. 
Zadaniem maszyny było wyliczanie balistyki 
artyleryjskiej na potrzeby wojska. Został 
pokazany publicznie w dniu 14 lutego 1946 roku 
I nazwany przez prasę "Gigantycznym Umysłem" 
jednak jego budowa zaczęła się już 5 lipca 1943 
roku, gdy w pełni trwała II wojna światowa. 

Twórcami byli absolwenci i inżynierowie 
z Uniwersytetu Pensylwanii, a koszty wyniosły 
ówczesne 500 000, co po przekalkulowaniu na 
dzisiejszą wartość wyniosłoby około 6 milionów 
USD.  

Pierwszy komputer 

 
 

Gigantyczny umysł  

 
Komputer to urządzenie, bez którego 

większość z nas nie wyobraża sobie życia. 
Kilkadziesiąt lat temu nie było to jednak tak 
oczywiste, a pierwsze konstrukcje, 
przypominające działaniem dzisiejsze maszyny 
zajmowały ogromne przestrzenie i były dostępne 
tylko dla rządowych agencji i naukowych 
instytucji. Cofnijmy się do czasów, kiedy 
komputer nie oznaczał małej skrzynki stojącej 
przy biurku, a wielkie urządzenie, będące 
szczytem ówczesnych możliwości 
technologicznych. Poznajmy historię ENIAC, 
uważanego za pierwszą maszynę wpisującą się 
w definicję komputera. 

Maszyna na ówczesne czasy była 
rekordowo potężna. Gdybyśmy opisali ją 
współczesnymi parametrami, to miała ona 
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taktowanie 0,1 MHz. Choć taka moc może 
z teraźniejszej perspektywy wydawać się 
śmieszna, kiedy jeden z kilku rdzeni procesora, w 
telefonie ze średniej półki, potrafi mieć zegar 
taktowany 1,2Ghz, to wtedy było to ogromne 
osiągnięcie. Jeszcze większe od sukcesu były 
wymiary prekursora komputerów. Za tę 
niebagatelną moc obliczeniową odpowiadało 
ponad 70 tysięcy rezystorów, 10 tysięcy 
kondensatorów, 1500 przekaźników, tysięcy 
ręcznych przełączników oraz 5 milionów połączeń 
lutowanych. Masa tego komputera wynosiła 
ponad 27 ton, zawierał blisko 18 tysięcy lamp 
elektronowych i zajmował powierzchnię około 
167 metrów kwadratowych, składał się z 42 szaf 
ze stalowej blachy, sięgał ponad 2,4 metra 
wysokości i miał 24 metry długości! Była to 
ówcześnie największa zbudowana przez 
człowieka konstrukcja w dziedzinie elektroniki. 
Komputer ten nie miał pamięci operacyjnej, a na 
początku programowany był poprzez 
przełączanie wtyków kablowych, później zaczęto 
stosować karty perforowane. 

 

 
Jak działał ENIAC? 

Współczesne procesory działają 
w systemie dwójkowym, ENIAC był szczególną 
konstrukcją. Prekursor komputerów posługiwał 
się stosowanym w matematyce systemem 
dziesiętnym. Operował liczbami 
dziesięciocyfrowymi, dodatnimi lub ujemnymi z 
ustalonym położeniem przecinka dziesiętnego. 
Był zdolny do wykonywania pięciu tysięcy 

operacji dodawania na takich liczbach w ciągu 
jednej sekundy. Była to szybkość niewyobrażalna, 
zastępująca tysiące wybitnych matematyków.  
Maszyna ta mogła dokonywać obliczeń nawet na 
liczbach dwudziestocyfrowych, wraz ze 
zmiennym położeniem przecinka dziesiętnego. 
Następował wtedy spadek szybkości liczenia, 
a pojemność pamięci malała, jednakże poziom 
skomplikowania realizowanych działań 
rekompensował te niedogodności. 
Programowanie ENIACA było również 
skomplikowane, a do pracy przy ogromnej 
maszynie wymagany był cały sztab ludzi. 

Jego operatorzy mieli do dyspozycji trzy 
stoły funkcyjne. Były to ruchome pulpity 
sterownicze, służące do wprowadzania liczb lub 
instrukcji do maszyny. Na każdym z nich było 
14 pozycji, na których można było zarejestrować 
łącznie 104 informacje. Całość trzeba było 
obsługiwać ręcznie. Aby uruchomić wszystkie 
trzy stoły funkcyjne, konieczne było nastawianie 
4368 komutatorów. Zmiana programu była więc 
procesem bardzo czasochłonnym, a wszelkie 
błędy oznaczały duże opóźnienia i problemy 
z działaniem maszyny. Dość często zdarzały się 
również drobne awarie, takie jak przepalenia 
lamp, średnio co dwa dni. Warto jednak wiedzieć, 
że zlokalizowanie usterki i wymiana 
uszkodzonego elementu trwało zaledwie około 
15 minut. Pierwszy komputer pierwotnie był 
stosowany w wojskowych obliczeniach 
związanych z balistyką. Później zaczęto ją 
wykorzystywać m.in. przy wytwarzaniu broni 
jądrowej, projektowaniu tuneli 
aerodynamicznych czy badaniu promieniowania 
kosmicznego. ENIAC pracował aż do 2 września 
1955 roku, wyłączono go o godzinie 23:45.  
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Pierwszy komputer - wynalazca ( Alan Turing ) 

 

                                                                                                                                           
Adrian Myśliński, 5 a 

 

Skąd pochodzi i co znaczy twoje 

imię? 

Zastanawiacie się skąd wzięło się wasze 

imię ? Jakie jest jego pochodzenie, co znaczy? 

Zapraszam do czytania artykułu. 

Imię Adam pochodzi z wielu języków, 

a mianowicie z języka hebrajskiego adam (ludzie) 

lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu 

(mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, 

zrodzony, dziecko) lub arabskiego adama (łączyć 

się). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblijne: 

pierwszy człowiek stworzony przez Boga. 

Adam to niezależny, a jednak rozważny 

mężczyzna. Niestety w kontaktach towarzyskich                                 

i w związku bywa zarozumiały oraz kapryśny. Jest 

do tego obiektywny, potrafi przyznać się do błędu 

i nie dziwi się, że spotyka go kara, gdy zawini. 

Mimo to jest dobrym współmałżonkiem, 

zgodnym partnerem i wzorowym rodzicem. 

Niestety jest mało komunikatywny, przez co 

chłodny w kontaktach z innymi, wewnętrznej 

czułości i zmysłowości jednak mu nie brak. 

To szarmancki, pełen uroku osobistego, a przy 

tym niejednokrotnie przystojny mężczyzna. 

Adam jest przede wszystkim lojalny oraz 

przyjacielski. Jego niezwykła żywotność sprawia, 

iż jest cenionym towarzyszem zabaw, imprez, 

wypadów poza miasto. Ma bardzo silną wolę, 

często jednak jest nadmiernie uparty 

i konserwatywny. Nie bierze udziału w wyścigu 

szczurów,, a po pracy musi mieć czas dla siebie. 

To bardzo przebojowy mężczyzna. 

 

Szymon jest to imię pochodzenia hebrajskiego, 

od słów szim on (Bóg wysłuchał). 

Bystry umysł oraz spory potencjał 

intelektualny to zdecydowanie jego największe 

zalety. Lubi uczestniczyć w życiu innych – 

wszystko wiedzieć, doradzać, wybierać, aż do 

przejęcia sterów. Szymon to intelektualista 

I wolnomyśliciel. Do tego lubi, gdy wokół dużo się 

dzieje. 

 

Marceli to imię męskie pochodzenia 

łacińskiego. Wywodzi się od nazwy słynnego rodu 

rzymskiego Marcellus. Imię to oznacza: mały 

wojownik. 

To odważny mężczyzna, który nie zraża się 

szybko i postępuje zgodnie z zasadami etyki oraz 

logiki. To człowiek czynu i walki, a nie lew 

salonowy. Niezbyt ufa ludziom, jest jednak 

towarzyski. Marceli ( Marcel ) został stworzony 

do kierowania ludźmi, wskazywania drogi 

I rywalizacji. Pragnie, by go kochano, by mu to 

mówiono, by zasypywano go deklaracjami 

miłości oraz czułości. Marcelego (Marcela) 

cechuje wrodzona wrażliwość na piękno i sztukę.  

Julia jest to imię pochodzenia rzymskiego, 

imię to stało się popularne od czasów Juliusza 

Cezara. Protoplastą rzymskiego rodu Juliuszów 

miał być Julus, syn legendarnego Eneasza. Jako 

żeńska forma imienia Juliusz oznacza: 

promienista, młoda. W Polsce występuje od XVIII 

wieku. 
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Emanuje niezwykłą siłą, opanowaniem 

oraz odpornością psychiczną. Julia to kobieta do 

końca przekonana o swej nieomylności. Nie 

ujawni tajemnicy prywatnej ani zawodowej. 

Najdrobniejsza krytyka potrafi ją skutecznie 

zniechęcić. Julia to dość skryta, nieśmiała 

I tajemnicza osoba. Cechuje ją jednak 

wewnętrzne ciepło i chęć pomagania innym. 

                                                                                                                                      

Adrian Myśliński, 5 a 

Trochę o mózgu  

Mózg to najważniejszy organ zarówno u 

człowieka, jak i u zwierzęcia. Myśli, wykonuje za 

nas ruchy np. macha ręką albo inną częścią ciała. 

Mózg podejmuje ostateczną decyzję, lecz to nie 

jest tak, że my o tym nic nie wiemy. Mózg 

podejmuje ostateczną decyzję,  lecz to my 

wybieramy. 

Mózg u zwierzęcia wybiera raczej inne rzeczy niż 

to jest u człowieka, np. co zjeść  -  trawę czy 

chwasty albo kto jest zagrożeniem, rywalem, 

przeciwnikiem czy co upolować. 

 

 

 

Za to u człowieka mózg wybiera, kogo lubi, z kim 
się koleguje, kto jest jego najlepszym 
przyjacielem, uczy się, myśli, co zjeść, jakie ma 

lekcje, wybiera dobro od zła, zastanawia się, 
szuka odpowiedzi, podejmuje odpowiednią oraz 
ostateczną decyzję, wie, która godzina, jaki 
miesiąc, jaki rok itp. 

Podsumowując mózg ma największe 

znaczenie u człowieka, to nasz nauczyciel. Ale nie 

tylko on, bo i nauczyciele w szkole - pamiętajmy 

o nich ! Inaczej mówiąc bez mózgu nie da się żyć.  

                                                                                                                                      

Adrian Myśliński, 5 a 

 

Kącik gier 
 

„Blaw stars” jest bardzo popularną grą, 
którą można zainstalować na komputerze lub 
na smartfonie. W tej grze istnieją różne tryby. 
Zdobywa się w niej różne postacie, którymi 
następnie się gra. Jedną z takich postaci jest 
Spike. Za wygraną dostaje się pucharki, a za 
przegraną ujemne pucharki. Można za nie 
otrzymywać różne nagrody i postacie. Postacie 
można też zdobywać, otwierając skrzynki, 
których są trzy rodzaje: brawl box, big box i 
mega box. W grze istnieje też sklep, w którym 
można kupić za klejnoty różne postacie i 
przebrania do nich. Klejnoty można dostać w 
skrzynkach lub kupić za prawdziwe pieniądze. 
Czasami w sklepie są różne przeceny. Skrzynki 
można kupić za żetony, które otrzymuje się w 
bitwach.  Na razie istnieje 30 postaci 
podzielonych na pięć rodzajów: rzadkie, 
bardzo rzadkie, epickie, mityczne i 
legendarne. Co jakiś czas ukazują się 
aktualizacje, w których często pojawiają się 
nowe postacie. Moim zdaniem „Blaw stars” to 
bardzo fajna gra.  

Andrzej Formanowicz, 5 a 
 

Kogo i czego słuchamy? 
 

Sarius 

Imię i nazwisko: Mariusz Golling 
Wiek: 27 lat (12.01.1996) 
Pochodzenie: Częstochowa, Polska 
Top 5 najpopularniejszych piosenek: 
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1. „Wiking” (54 726 073 wyświetlenia) 

2. „NajsHajs” feat. Rogal DDL (14 503 693 

wyświetlenia) 

3. „Dziecko Wojny” (12 646 349 

wyświetleń) 

4. „Dobry chłopak feat. Szpaku (10 386 454 

wyświetlenia) 

5. „Kurtyna” (8 358 874 wyświetlenia) 

Ciekawostki: 

 Oprócz rapu zajmuje się też boksem 

Albumy 
Blisko leży obraz końca (2013) 
Daleko jeszcze? (2014) 
Żyli krótko i szczęśliwie (2016) 
Antihype (2017) 
Wszystko co złe (2018) 
Pierwszy dzień po końcu świata (2019) 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Relacja z koncertu 
Sarius wszedł na scenę z lekkim opóźnieniem. 
Najpierw zaśpiewał piosenkę pod tytułem 
„Sam”. Potem wytłumaczył czemu się spóźnił. 
Zaśpiewał kilka piosenek z nowego albumu. 
Zaśpiewał także piosenkę „Dobry chłopak” 
(Słucham jej jak to piszę). Publiczność (w tym ja) 
dosłownie oszalała. Następną piosenką 
z starszych albumów była (chyba) „Wiosna” 
z albumu „Antihype”. Niestety nie mogłem 
uczestniczyć w całym koncercie bo osoba 
z którą tam poszedłem źle się poczuła 
i musieliśmy wyjść 

 
 
 
 Zdjęcia by: Sylwia Klaczyńska phptography 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Wacławek, 7 b 

Co w dalekich krajach ? 

 
 

Hej!  
Dziś macie szansę poznać 

najstraszliwszego drapieżnika Antarktydy. Jest 
przerażający, tak, to lampart morski. Jest 
ogromny, może mierzyć 4 metry długości i ważyć 
nawet 
pół 
tony. 

Niestety nie tylko to czyni go przerażającym. Ma 
straszne kły w swojej paszczy, która osadzona jest 
na długiej szyi, a ta potrafi wyginać się w różne 
strony, w tym do tyłu. Zjada głównie pingwiny, ale 
poluje też na foki. Stwierdzono, że żywi się 
również krylem. Czasami zjada tylko ryby, ale nie 
pogardzi też człowiekiem. Młode rodzą się na 
krach lodowych, a następnie samica karmi je 
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mlekiem przez miesiąc. Te, które mają kilka 
miesięcy, szaleją już w wodzie i się bawią. 
Lampart morski, gdy się denerwuje, wypuszcza 
powietrze nosem.  
Ciekawostka - lamparty morskie nie lubią 
czarnych pontonów.  
Cechy lamparta morskiego: 

 jest ssakiem; 

 jest drapieżnikiem; 

 rodzina fokowate; 

 płetwonóg; 

 świetnie pływa; 

 jest samotnikiem; 

 wypuszcza powietrze nosem, jak się 
denerwuje; 

 na lądzie ma trudności z poruszaniem się; 

 kocha jeść pingwiny; 

 poziom strachu to pięć gwiazdek 
przerażenia; 

 lampart morski jest nazywany amfitrytą 
lamparcią. 

 
Gdy zobaczysz na powierzchni Arktycznego 
morza bąbelki powietrza, pomyśl sobie, że to 
może być lampart morski!!! 

Julia Marek, 5 a 
 

 

Co nieco o pingwinach 
 

Na świecie istnieje siedemnaście 
gatunków pingwinów. Opiszę wam dziś niektóre 
z nich. Pingwin Adeli zwany też białookim ma 
wysokość  około 70 cm. Pisklę pingwina Adeli jest 
brązowe. Przeważnie białooki zjada kryl, ryby, 
skorupiaki i kałamarnice. Składa dwa jaja i żyje 
w koloniach. Mieszka na Antarktydzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teraz opowiem wam o pingwinie z pewnym 
śmiesznym przydomkiem. To pingwin złotoczuby 
zwany też makaronowym. Jego wysokość to 
70 cm. Młode są kremowobrązowe. Pingwin 
makaronowy zjada ryby i skorupiaki. Żyje 
w koloniach i składa dwa jaja. Występuje na 
obrzeżach Antarktydy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następny pingwin to pingwin maskowy. 
Wysokość około 75 cm.  Jego pisklę jest szare 
i żyje w koloniach. Zjada ryby, kryl i skorupiaki. 
Buduje gniazda na skalistych plażach, tam, gdzie 
nie ma lodu. Zobaczycie go na Antarktydzie oraz 
niektórych wyspach ją otaczających.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejny w kolejce jest pingwin białobrewy, który 
od małego przypomina mamę i tatę. Zjada kryl, 
ryby, skorupiaki i mięczaki. Żyje w koloniach 
i świetnie pływa. Składa dwa jaja. Mieszka na 
obrzeżach Antarktydy. 
 



 

18 

 

Tego pingwina wszyscy chyba znają - to pingwin 
cesarski. Wielkość to 130 cm, to najwyższy 
pingwin na świecie. Odbywa bardzo długie 
wędrówki w głąb lądu, by mieć młode. Zjada kryl, 
ryby, skorupiaki  i kałamarnice. Żyje w koloniach 
i składa jedno jajo. Możecie go zaobserwować na 
Antarktydzie. 
 UWAGA bardzo łatwo pomylić go z pingwinem 
królewskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pingwin królewski. Jego wielkość wynosi 100 cm. 
Raz na dwa lata składa jedno jajo, z którego 
wykluwa się brązowe pisklę. Zjada ryby, 
kałamarnice  i kryl. Żyje  w koloniach i świetnie 
pływa. Występuje w Ameryce Południowej.  

 

 
 
 
 
Następny jest pingwin Magellana, można go 
spotkać w Ameryce Południowej. Jego wielkość 
to 45 cm. Zjada mątwy, kałamarnice, kryl i inne 
skorupiaki. Żyje w koloniach, składa dwa jaja, 
które trzyma  w wykopanej przez siebie norce. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pingwin skalny osiąga około 60 cm wysokości. 
Zjada kryl, ryby, skorupiaki i kałamarnice. Młode 
są kremowobrązowe. Wykluwają  się one 
z dwóch jaj, które są trzymane we własnoręcznie 
wykonanym gnieździe z kamieni. Żyje  
w koloniach i świetnie pływa. Zaobserwujecie go 
na obrzeżach Antarktydy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pingwin mały osiąga wielkość około 40 cm , jego 
pisklę jest ciemnoszare. Lubi ludzi, jest ciekawski, 
bardzo lubi dzieci. Zjada ryby, skorupiaki 
i kałamarnice . Składa dwa jaja i żyje w koloniach, 
trzyma jajo w gnieździe w norce. Występuje 
w pobliżu Australii. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Julia Marek, 5A 
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Widziane zezem 
 
 

 

Co się dzieje w szkolnych 

toaletach? 
 

W tym roku usłyszeliśmy przez radiowęzeł 
już kilka komunikatów dotyczących szkód 
zarówno w dziewczęcych , jak i chłopięcych 
toaletach. Czy to sprawka toaletowego potwora? 
Nie! To nasi uczniowie! Wykazują się niezwykłą 
kreatywnością w dewastowaniu tych 
potrzebnych nam przybytków. Urywają klamki i 
zamki w drzwiach kabin, w powstające otwory 
wtykają namoczony papier toaletowy, zostawiają 
na ścianach, parapetach swoje autografy czy 
rysunki (często wulgarne), przyklejają pod 
parapetami gumy do żucia. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie 
szanują naszego wspólnego dobra? Czy w domu 
również niszczą własne toalety? Jak tak dalej 
pójdzie, przyjdzie nam korzystać z toy toy-ów 
przed szkołą, bo nie będzie czynna żadna toaleta 
w szkole. 

Koleżanki i koledzy, może czas już się 
opamiętać? 

Red. 

 

Wykreślanka 
 

 
 
 

Hasło:……………
……………………… 
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1 Answer the questions. 

1 When is Thanksgiving? 

_________________________________ 

2 What day is it on this year? 

_________________________________ 

3 When was the first Thanksgiving? 

_________________________________ 

4. Who helped the Pilgrims? 

_________________________________ 

5 What is the traditional dinner? 

_________________________________ 

6 What is this holiday for? 

_________________________________ 

 

WHAT ARE YOU TKANKFUL FOR? 

 

 

Hi! My name is Jason. 

I live in New York in the USA. 

It is November and our special family holiday, Thanksgiving is coming.  

This festival is on the fourth Thursday of November every year and this year it is on 28th.  The story 

of this holiday is very interesting. Let me tell you how it all started. The first Thanksgiving was in 1621.  

The Pilgrims were new to America and did not know how to grow food or hunt animals. The Native 

Americans helped the Pilgrims.  They taught them how to grow corn and pumpkins and beans. The next 

year the Pilgrims had a big harvest.  The Pilgrims were very thankful and they had a huge feast to 

celebrate the new harvest and to give thanks to the Indians.    

Thanksgiving Day is a harvest celebration. It is also a holiday to express appreciation to family and 

friends. This is why it is celebrated with a big family feast.   

There is no school on Thanksgiving Day and there is no school on Friday.  

We – our family – get together on Thanksgiving Day and invite our friends. We always have a big dinner. 

My mum makes a lot of food and I always help her in the kitchen. We eat roast turkey, sweet potatoes 

(called yam), gravy, corn, pumpkin pie and cranberry sauce. 

Before dinner we give thanks God for the things we have. 

I love this holiday because all my family is together and we have a great time. 

Happy Thanksgiving to all of you! 

 

THANKSGIVING DAY 
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Mały  

szkolniaczEK 
 

 Pamiętamy o tych, którzy 

odeszli! 
Początek listopada to ważne 

w naszej ojczystej tradycji święta: 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. 
W tych dniach w sposób szczególny 
pamiętamy o naszych bliskich, którzy 
odeszli. Na grobach składamy wieńce, 
zapalamy znicze i wspominamy! 

                                                                                                                         
Klasa 3 c 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Szkoła do hymnu! 
8 listopada o godzinie 11.11 

uczniowie klasy 3c wraz z całą 
społecznością uczniowską uroczyście 
odśpiewali hymn państwowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Była to chwila 
wzruszenia i dumy z tego, że jesteśmy 
Polakami i możemy żyć w wolnym kraju! 

                                                                                                                                 
Klasa 3 c 
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Dzień Niepodległości! 
11 listopada to dzień świąteczny 

dla każdego Polaka. Tego dnia w roku 
1918 Polska odzyskała swoją 
niepodległość i znów powróciła na mapę 
Europy, na mapę, bo w sercach Polaków 
Polska zawsze była Polską. Pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego Polacy stanęli do 
walki o niepodległość, która trwa do dziś. 
Świętujmy z radością ten dzień! Dzień 
Niepodległości!       

                                                                                                                             
Klasa 3 c 
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Eksperymenty, 

doświadczenia, prezentacje 

w mojej klasie 3c! 
Uczniowie klasy 3c od września 

mogą się pochwalić przed swoimi 
rówieśnikami swoimi zdolnościami, 
talentami oraz wiedzą, jaką posiadają. 
Wymyślili „Dzień eksperymentów, 
doświadczeń i prezentacji w mojej klasie 
3c”. Raz w miesiącu każdy chętny może 
zaprezentować przed klasą swoje 
umiejętności w formie prezentacji, 
doświadczenia czy eksperymentu. Nasza 
koleżanka Oliwia pokazała nam, jak 
zbudować peryskop, a Ania z Mają 
pokazały, jak napełnić balon nie 
nadmuchując go. Z kolei Lidka pokazała 
nam, jak woda przewodzi ciepło, a Hania, 
jak działają wulkany. Współpracujemy 
także z uczniami z klasy 3b i ostatnio 
swoją wiedzą na temat „Co to jest prąd 
i skąd się bierze w naszych domach?” 
podzielił się z nami nasz kolega Antek. Są 
to dla nas bardzo ciekawe zajęcia, tym 
bardziej, że to my sami je 
przygotowujemy! 

                                                                                                                                           
Klasa 3 c 

 

 
 

 
 

 

Warsztaty artystyczne „Jak 

nakręcić film?” 
W listopadzie w naszej szkole 

odbyły się warsztaty artystyczne „Jak 
nakręcić film”. Klasy 3b i 3c zgłębiły 
tajniki kręcenia filmów przybliżone nam 
przez pana Czachora oraz operatora 
filmowego Jerzego Pawlety i nakręciły 
króciutki filmik zatytułowany „Kłótnia”. 

                                                                                                                                         
Klasa 3 c 
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