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11 listopada 1918 - Odzyskanie niepodległości przez Polskę - Listopad 1918 roku był 
szczególny na wszystkich terenach naleŜących do Rzeczpospolitej. Po latach zaborów 
dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię Polska pojawiła się na mapach Europy. Był to 
początek formowania państwowości – a te 20 lat II RP stworzyło podstawy poprawnie 
działającego państwa. NajwaŜniejsze fakty związane z tym okresem to: Królestwo Polskie 
(utworzenie), Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej, powstanie wielkopolskie w Poznaniu oraz wiele rozwiązań politycznych.  
            (D. Sch.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Top 10:Top 10:Top 10:Top 10:    
 

1. Kamil Bednarek – Przyjaciel 
2. Shakira – Loca 
3. Pink – Rase your Glass 
4. Nirvana – Smells like teen sprit 
5. Dan Balan – Justify Sex 
6. Martin Solveig – Hello 
7. Willow Smith – Whip My Hair 
8. Katy Perry –Firework 
9. Bruno Mars – Just The Way You 

Are 
10. Eminem ft. Rihanna – Love The 

Way You Are 
(E. W.) 

   Kalendarium 
 
1 listopada – Wszystkich świętych; Międzynarodowy Dzień pokoju; 
imieniny Nikoli i Seweryna 
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek; im. ElŜbiety i Marka 
11 listopada – Święto Niepodległości; im. Anastazji i Marcina 
16 listopada – Dzień Tolerancji; im. Marii i Piotra 
21 listopada – Dzień śyczliwości; im. Jonasza i Konrada 
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, im. Katarzyny i Alana 
27 listopada – Dzień BeŜ Zakupów; im. Jakuba i Zdzisława 
30 listopada – Andrzejki; im. Andrzeja i Justyny 
1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS; im. Natalii i Eligiusza 
3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych; im. Kryspina 
i Kasjana 
4 grudnia – Barbórki; im. Barbary i Hieronima 
5 grudnia – Dzień Wolontariusza; im. Saby 
6 grudnia – Mikołajki; im. Mikołaja i Emiliana         (E. W.) 

10 listopada 2010r. w 
przeddzień 92. rocznicy 
odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości na małej sali 
gimnastycznej odbył się apel 
upamiętniający to waŜne dla 
wszystkich Polaków wydarzenie.  

Uczniowie kl. VI SP wraz 
ze swoją wychowawczynią 
przygotowali niecodzienną lekcję 
historii, na którą złoŜyły się 
wiersze, piosenki oraz 
pantomima. 
        ( M.K.)  

Horoskop dla trzecioklasistów na 2011 rok 
 
Rok 2011 upłynie wam pod znakiem stresu 
i zdenerwowania związanych z 
egzaminami kwietniowymi. Nie będzie 
czasu na miłość i sentymenty. Tylko nauka, 
nauka i jeszcze raz nauka! Z tylko nam 
znanych źródeł wiemy, Ŝe testy mają być 
niesamowicie trudne. A więc do roboty. 
Ooo! Pamiętajcie, aby przed egzaminem 
obejrzeć Teletubisie i dobrze się wyspać. 
Powodzenia.  WróŜka Dodencja 
             (D. Sch.) 

 



„Konkursy rozwijaj ą talent i wyobraźnię..” – wywiad z Mają Czarnecką i Martyn ą Tkacz 
 
Redaktor: Wzięłyście udział w plastycznym konkursie powiatowym. Na 55 uczestników 
zajęłyście drugie i trzecie miejsce. Co przedstawiały wasza prace? 
Martyna Tkacz: Moja praca to album o  Irlandii. Było mi łatwiej ją przedstawić, gdyŜ spędziłam na 
tej pięknej wyspie dokładnie miesiąc.  
Maja Czarnecka: Tematem mojej pracy była Walia, czyli część Wielkiej Brytanii. 
Red.: Ile czasu zajęło wam tworzenie pracy? 
M. T.: Tydzień. 
M. Cz.: Trzy dni. 
Red.: Czy chciałybyście, aby było więcej konkursów tego typu? 
M. T.: Owszem.  
M. Cz.: Lubię konkurować z innymi. Myślę, Ŝe takie konkursy rozwijają nasz talent i wyobraźnię. 
             (M. 
K.) 

„Muzyka jest moją dziewczyną...” – wywiad z Kamilem Bednarek 

 
Redakcja: Kiedy zaczęła się twoja przygoda ze śpiewaniem? 

Kamil Bednarek: 2 lata temu. 

Red.: Kto namówił cię do wzięcia udziału w programie „Mam Talent”? 

Kamil: Sam chciałem się sprawdzić i zobaczyć, jak to wygląda ze strony organizacyjnej. 

Red.: Jak przyjąłeś komentarze Agnieszki Chylińskiej po kolejnych występach? 

Kamil: Były  dla mnie miłym zaskoczeniem. 

Red.: Jesteś w klasie maturalnej. Chciałbyś, Ŝeby prezentacja z j. polskiego była w formie 

śpiewanej? 

Kamil: No ,ba! Wziąłbym wersję rozszerzoną. (śmiech) 

Red.: Jakie są twoje zainteresowania poza muzyką? 

Kamil: Motoryzacja. (w tym momencie zaczął wymieniać uwagi z innym chłopakiem na temat 

samochodów) 

Red.: Dlaczego obciąłeś dredy? 

Kamil: (śmiech) Będę je miał znowu na urodziny. 

Red.: Masz dziewczynę? 

Kamil: (śmiech) Nie. Muzyka jest moją dziewczyną. 

Red.: śyczymy ci wygranej w konkursie „Mam Talent”, zdania matury i wielu 

nagranych płyt. 

 

 
Redakcja ,,To i Owo” 

składa serdeczne 
podziękowania 
p. Lucynie Stencel 

i p.Leszkowi Neubauer 
za pomoc w zdobyciu biletów 
na koncert Kamila Bednarka 

i umoŜliwienie wywiadu z nim. 



ZŁA KOTA ROBOTA, A DO TEGO WILKA UWAG KILKA 
 
Dawno, dawno temu... 
Za Tatrami, za Alpami... 
Za Dunajem i za Wisłą... 
 
śyła sobie wesoła rodzinka. 
Najmłodszym dzieckiem był Czerwony Kapturek – dziewczynka. 
Raz miało dziewczę iść do kuzyneczki, 
Która mieszkała po drugiej stronie rzeczki. 
Trzeba było rzeczkę przejść, lasek i pole, 
Na którym wiatr uprawiał swawole. 
 
Czerwony Kapturek uwielbiała chodzić do kuzyneczki, 
Więc zaraz była gotowa do wycieczki. 
Biegła szybciutko, śpiewała wesoło,  
Gdy nagle zatrzymał ją Kot chodzący w koło. 
- Witaj mała dziewczyneczko! Gdzie ty idziesz? 
- Do kuzynki, co mieszka nad rzeczką. 
- No to idź! Nie marnuj czasu, 
A ja wracam juŜ do lasu! 
 
- Ach, dziwne to jest! Och, najdziwniejsze w świecie! 
Nigdy Kota w butach nie widziałam przecie,  
Chyba wiele ich tutaj nie chodzi,  
Bo plotka się szybko po wsi rozchodzi. 
 
Dotarła do kuzynki Kopciuszkiem zwanej. 
- Witaj malutka! Witaj kochanie! 
- Dzień dobry Kopciuszku! Chyba nie uwierzysz! 
Kota w butach spotkałam idąc do Ciebie! 
- Kota w butach, powiadasz – to straszne przecieŜ! 
Kłamca jest to wieli, największy na świecie! 
Lecz juŜ się nie martw, usiądź w salonie,  
A ja w tym czasie do śnieŜki zadzwonię! 
Ma pewnie kontakt z krasnoludkami 
One się rozprawią e złymi kotami. 
 
Przyszły krasnoludki do domu Kopciuszka 
W przekrzywionych czapkach i podartych ciuszkach. 
- Mamy smutne wieści, 
Ten chytry drapieŜnik do worka się nie zmieścił! 
- Dawałam mu mleczka, dawałam jagódki,  
A on mi ukradł moje złote butki! 
- Poprośmy wilka z lasu o radę! 
On juŜ załatwi z kotem tę sprawę! 
 
Wilk Kota przekonał do dobrych czynów 
I w czasie krótkim,  
Kot Kopciuszkowi oddał jego butki. 
Kapturka przeprosił, krasnalom pozszywał bluzeczki, 
U Wilka dobrych zasad nauczył się troszeczkę. 
 
Podrzucił swoje buty i złe przyzwyczajenia,  
Stał się domowym kotem o dobrych manierach. 
   Maja Czarnecka 

 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween - zwyczaj najhuczniej 
obchodzony w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, nocą 31 
października, czyli przed dniem Wszystkich 
Świętych, związany z maskaradą i odnoszący 
się do święta zmarłych. Święto to cieszy się 
dość duŜą popularnością ze względu na 
zabawy, parady czy pokazy.  
Tradycja Halloween wywodzi się od Celtów, 
którzy wierzyli, Ŝe w dzień Samhain zacierała 
się granica między zaświatami a światem 
ludzi Ŝyjących, zaś duchom, zarówno złym 
jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do 
świata Ŝywych. Duchy przodków czczono i 
zapraszano do domów, złe zaś odstraszano. 
Mówi się, Ŝe to stąd pochodzi zwyczaj 
przebierania się w dziwaczne stroje i 
zakładanie masek. Do zabaw 
halloweenowych naleŜą: Scary Farm, 
Cukierek albo psikus czy Apple bobbing. 
    (D. Sch.) 
 

Mundial 2010 – wpadki komentatorów: 
 
* ”Człowiek koreański ma średnio180 
metrów. To znaczy centymetrów, 
pomyliło mi się z wysokością stadionu.” 
– Jacek Gmoch 
* „ Rooney, ten killer o twarzy... no właśnie, teŜ 
killera.” – Włodzimierz Lubański 
* „Dobrze jest mieć dobrego rezerwowego na ławce 
rezerwowych” – Włodzimierz Lubański 
* „To jest taka taktyka ‘man to man’.” – Jacek Gmoch 
* „Tu w RPA zaczyna się zima, czy Kameran zdąŜy?” – 
Jacek Jońca    (E. W.) 

Nudzi Ci się w windzie? 
1. Kiedy jesteś sam na sam z jedna osobą, poklep ją w 

ramię, a potem udawaj (lub twierdź), Ŝe to nie ty. 
2. Naciśnij przyciski i udaj, Ŝe cię pokopał prąd. 

Uśmiechnij się i spróbuj jeszcze raz. 
3. Zapytaj, czy moŜesz nacisnąć przyciski za innych ludzi, 

po czym - gdy się zgodzą – naciskaj zupełnie inne. 
4. Przytrzymaj drzwi otwarte i powiedz, Ŝe czekasz na 

przyjaciela. Po chwili pozwól drzwiom się zamknąć i 
powiedz: „Cześć, Tomek. Jak minął dzień?” 

5. Postaw pudełko w rogu i za kaŜdym razem, gdy ktoś 
wejdzie do windy, pytaj, czy słyszy, Ŝe coś tyka. 

6. Kiedy drzwi się zamkną, obwieszczaj jadącym: 
„Wszystko w porządku, bez paniki, one się otworzą 
ponownie.”. 

7. Spoliczkuj się, mówiąc: „ Zamknij się! Wszyscy się 
zamknijcie!”. 

8. Stój cicho i bez ruchu w rogu windy, twarzą do ściany i 
nie wysiadaj. 

(E. W.) 



Z okazji wyborów samorządowych uczniowie klasy II gimnazjum wcielili się w rolę członków partii 
chcących wygrać wybory. Ich zadanie polegało na wymyśleniu programów wyborczych dotyczących 
naszej szkoły. 
Największe poparcie zyskała partia Kubuś obiecująca: 
- muzykę na przerwach; 
- większą ilość dyskotek z innymi szkołami; 
- międzykrajową wymianę uczniów; 
- dłuŜsze przerwy, krótsze lekcje (np. o 5 min.); 
- swobodę wyglądu; 
- więcej wycieczek; 
- dodatkowe kółka zainteresowań; 
- higieniczne toalety; 
- darmowe Kubusie Play do obiadów; 
- opiekę medyczną. 
Oprócz tego inne partie uwzględniają: 
- rozbudowę szkoły; 
- lepszy sprzęt do klas; 
- kupno laptopów dla uczniów; 
- wybór obiadowego menu przez uczniów; 
- szafki w szkole. 

Uczniowie niewątpliwie dostrzegają problemy szkoły i mają liczne pomysły na poprawę Ŝycia 
uczniów. Mamy nadzieję, Ŝe chociaŜ niektóre z nich uda się z czasem wcielić w Ŝycie. 

(A. N.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
              
              
              
              
          
Redakcja gazetki: 

- Magdalena Tkacz                                                         - Dominik Schweda                                               
- Anna Neubauer                                                   - Marlena Kreft                                                        
- Dominika Wrycz Rekowska  
- Ewelina Wrońska      
- Marlena Kreft    
 - Dominik Schweda                                                
               

MąŜ do Ŝony: 
- Kochanie, co byś zrobiła, 

gdybym wygrał w lotto? 
- Wzięłabym połowę i cię 

zostawiła! 
- W porządku, trafiłem trójkę, 

masz tu 8 zeta i spadaj! 

Blondynka dzwoni do warsztatu 
samochodowego: Coś mi tu spod auta 
kapie, takie ciemne, gęste... 
Mechanik: To olej. 
Blondynka: Okej, no to oleję. 

Na andrzejki 
      Ugotuj tyle jajek na twardo, Ŝeby starczyło 
po połówce na osobę. Ostudź, obierz, przetnij 
wzdłuŜ na połówki. Wyjmij Ŝółtka, utrzyj z 
pasztetem (15 dkg na 4 jajka), dopraw solą i 
pieprzem, napełnij połówki białek. UłóŜ na 
talerzu, udekoruj ogórkiem, pomidorem, 
szczypiorkiem. We wszystkie jaja wetknij 
wykałaczki całe, a w jedno ułamaną, ale tak, 
Ŝeby na oko wydawały się jednakowe. Ta 
dziewczyna, która trafi na jajko z ułamaną 
wykałaczką, spotka w tym roku swoja wielką 
miłość. 

WróŜby andrzejkowe: 
- ustawianie butów – kaŜdy uczestnik zabawy ustawia 

jednego swojego buta jeden za drugim, tak, by jeden 
przeszedł za próg. Właściciel owego buta jako pierwszy 
zmieni stan cywilny spośród całej grupy; 

- stateczki – do pływających w np. misce stateczków 
wkładamy karteczki z imionami. Jeśli stateczki się 
zetkną, te osoby będą razem; 

- aforyzmy – potrzebna jest ksiąŜka z cytatami - naleŜy 
podać stronę oraz nr myśli, np. z góry. Wybrany 
aforyzm jest wskazówką na przyszłość; 

- zawody – do pojemnika wrzucamy jak najwięcej 
karteczek z róŜnymi zawodami. Ten, który wylosujemy, 
będziemy później wykonywać; 

- serca – na jednym sercu wypisujemy imiona Ŝeńskie, a 
na drugim męskie. Następnie, nie patrząc na serce, 
wbijamy w nie szpileczkę. Tak będzie miał/a na imię 
wybranek/wybranka.... 

 KUPON!!! (Był tutaj…) 
Zapomniałeś zeszytu? Nie 
odrobiłeś zadania domowego? 
Szczęśliwy numerek nie jest 
Twoim numerkiem??? O nic się 
nie martw! Z tym oto kuponem 
nie dostaniesz oceny 
niedostatecznej! 
...............................                      

      Wobec narastającej liczby pytań, z 
czego zwalnia „Szczęśliwy numerek”, 
przypominamy, iŜ dzięki niemu nie 
dostajemy jedynki za: brak zadania 
domowego, ksiąŜek czy zeszytu; 
jesteśmy teŜ zwolnieni z odpytywania. 
Jednak nauczyciele mają prawo 
wpisywać nam uwagi, robić kartkówki 
i sprawdziany. 

„Don’t take life too seriously. You’ll never get 

out of it alive.” 
                           Elbert Hubbard (American writer, 1856 – 1915) 


