
Drodzy czytelnicy!

Witam Was w kolejnym numerze gazetki szkolnej. Natłok obowiązków nie 
pozwolił nam wydać więcej numerów, ale przed świętami mamy dla was kolejny 
numer gazetki. W numerze znajdziecie informacje dotyczące naszej szkoły, imprez 
szkolnych, osiągnięć i projektów oraz trochę ciekawostek i tego, co nas i was 
interesuje najbardziej. 

Jak co roku i tym razem uczniowie naszej szkoły postanowili włączyć się
w coroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

12 stycznia zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim na 
II Turniej Szóstek Siatkarskich, a 13 stycznia zapraszamy na VI Finał WOŚP
w Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie przez cały dzień będzie 
można oglądać występy zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych oraz 
spędzić miło czas przy kawie i domowych wypiekach, włączając się tym samym do 
naszej akcji. Tego dnia wolontariusze z naszej szkoły będą też od rana kwestować 
na rzecz tej pięknej ogólnoświatowej akcji. 

Niedługo Święta Bożego Narodzenia – z tej okazji cała redakcja gazetki życzy 
wszystkim super prezentów pod choinką, dobrego jedzonka oraz fajnych świąt
i wystrzałowego Sylwestra :)

Opiekun gazetki
Agata Boratczuk

Nr 13
Grudzień 2018

Gazetka koła informatycznego 
Sp im. Bolesława Krzywoustego 

w Kamieńcu Wrocławskim.



SŁAWNI LUDZIE
SELENA GOMEZ

Selena Gomez – amerykańska piosenkarka, aktorka oraz  producentka filmowa. 
Zasłynęła rolą Alex Russo w serialu Czarodzieje z Waverly Place. Urodziła się
22 lipca 1992 Grand Prairie (Teksas). Jest założycielką i wokalistką grupy Selena 
Gomez & the Scene, która wydała trzy albumy. Wydała też dwa solowe albumy 
studyjne Stars Dance oraz Revival.

Ciekawostki:
* Chciałaby nazwać swoją pierwszą córkę Elle.
* Ma cztery tatuaże: nutkę na nadgarstku, LXXVI na plecach, cytat z Biblii oraz 
napis po arabsku "Najpierw kochaj siebie".
* Ma przyrodnią siostrę - Gracie Elliot Teefry.
* Jej ulubiony kolor to zielony.
* Pierwszego chłopaka miała w wieku 13 lat.
* Disney za pierwszym razem odrzucił jej kandydaturę.

Produkcje, w których wystąpiła: Kopciuszek roztańczona historia, Monte Carlo, 
Program Ochrony Księżniczek, Spring Breakers i Czarodzieje z Waverly Place.

Oliwia Stelmaszczyk



Przystrojona choinka, opłatek, kolędy i dużo jedzenia - tak spędzamy święta 
Bożego Narodzenia w Polsce. Kiedy my marzymy o "białych świętach" czekając 
na śnieg, Australijczycy idą surfować. A jak ten czas spędza się w Chinach?

Oto kraje, w których ludzie spędzają Boże Narodzenie nieco inaczej niż my:

Zuzanna Korczowska



ROZRYWKA
HUMOR SZKOLNYKALENDARZ DZIWNYCH DAT

STYCZEŃ
7 stycznia – Dzień Dziwaka

8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya
13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji

14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka

20 stycznia – Dzień Bigosu

LUTY
2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł

5 lutego – Światowy Dzień Nutelli
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy

17 lutego – Dzień Kota

MARZEC
1 marca – Dzień Piegów

5 marca – Dzień Teściowej
6 marca – Dzień Czystego Stołu

18 marca – Europejski Dzień Mózgu
22 marca – Światowy Dzień Wody

23 marca – Dzień Windy
25 marca – Dzień Czytania Tolkiena



Łamanie praw w Indiach

1. Równość - społeczeństwo jest kastowe (podział na gorszych i lepszych)
Kasty to grupy społeczne, które zajmują określone obszary, a ich członkowie są związani 
ze sobą wspólnymi obrzędami i wykonywaniem tego samego zawodu. Kasty są 
zhierarchizowane, jedne uważano za lepsze, a inne za gorsze.
Od tego do jakiej kasty należysz decyduje to w jakiej urodziłeś się rodzinie (przydział jest 
dziedziczny).
System kast w zasadzie nie jest hierarchiczny, nie jest to podział na "lepszych''
i ''gorszych'' natomiast ''czystych'' i ''nieczystych''. Za osoby ''nieczyste'' uważa się osoby, 
które w swoim fachu przekraczają pewne tabu np: ludzie mający w pracy kontakt
z osobami zmarłymi. Duża część osób unika małżeństw, a nawet wspólnego spożywania 
posiłków z członkami innych podgrup , chociaż nie są one zabronione.

2. Dyskryminacja mniejszości religijnych i etnicznych.
Indyjska Komisja Sprawiedliwości i Pokoju mówi o powtarzających się atakach na 
mniejszości religijne ze strony hindustycznych bojówkarzy  (grupa osób działająca
z użyciem siły, tworzona i kierowana przez jakieś organizację polityczne). Incydenty te 
pozostają bezkarne na skutek chronienia sprawców przez dominujące środowiska 
polityczne.

3. Mniejszości etniczne pozbawiane są swoich terytoriów na rzecz inwestujących 
tam międzynarodowych korporacji.
Hinduski nacjonalizm depcze prawa mniejszości etnicznych. Komisji Sprawiedliwości
i Pokoju zaznacza, że dzieje się tak często w imię postępu. W rzeczywistości pierwotne 
plemiona zamieszkujące Półwysep Indyjski, zwane Adiwasi, są brutalnie pozbawiane 
swoich terytoriów na rzecz inwestujących tam międzynarodowych korporacji.

Oliwia Stelmaszczyk

WAŻNE TEMATY



PODRÓŻE PO ŚWIECIE
HONSIU

Honsiu – największa, a tym samym główna wyspa Japonii. Na północy cieśnina 
Tsugaru oddziela ją od Hokkaido, na południu Morze Wewnętrzne od Sikoku, a na 
południowym zachodzie po drugiej stronie cieśniny Shimonoseki leży wyspa 
Kiusiu. Honsiu jest siódmą co do wielkości wyspą na świecie. 

Rolnictwo
Na Honsiu znajdują się ważne dla kraju ośrodki rolnicze. Niigata jest dużym 
producentem ryżu, a na równinach Kantō i Nobi oprócz tego zboża uprawia się 
warzywa. Yamanashi to rejon, gdzie dominuje sadownictwo, a Aomori znane jest 
ze swoich jabłek. 

Populacja
Na Honsiu żyje ok. 103 mln ludzi skoncentrowanych na niewielkim obszarze 
nizinnym. Na równinie Kantō, na obszarze tzw. Wielkiego Tokio, na które składają 
się takie miasta jak: Tokio, Jakohama, Kawasaki, Saitama mieszka prawie 35% z 
tej liczby. 
Na zachodzie, na obszarze metropolitarnym Keihanshin składającym się w głównej 
mierze z Kioto, Osaki i Kobe mieszka ok. 17,5 mln ludzi. Inne ważne miasta to: 
Nagoja, Hiroszima i Sendai. Gęstość zaludnienia wynosi 452 osoby na 1km² i jest 
to największy wskaźnik w całej Japonii. 

Angelika Habiak



PODRÓŻE PO ŚWIECIE c.d.
ESTONIA

Co to za państwo?
Estonia – państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, powstałe po I 
wojnie światowej. Członek Unii Europejskiej i NATO. Graniczy z Łotwą od południa 
i z Rosją od wschodu oraz z Finlandia przez Zatokę Fińską.

Stolica
Tallinn – stolica i największe miasto Estonii, zlokalizowane na północy kraju, na 
brzegu Zatoki Tallińskiej. Tallinn zajmuje 7. miejsce na liście najbardziej 
inteligentnych miast świata. Wraz z fińskim Turku było Europejską Stolicą 
Kultury w 2011 roku. 
 

Ulubione potrawy Estończyków
- Zupa z czerwonej soczewicy
- Kurczak Handi
- Kapusta z nóżkami wieprzowymi

Ciekawostki
1. Niepodległość od ZSRR uzyskana została 20 sierpnia 1991 roku. 
2. Gęstość zaludnienia wynosi 28,4 osób/km2. Jest to jeden z najmniej 
zaludnionych krajów w Europie. 
3. Kraj ten jest 7 razy mniejszy od Polski. 
4. Główną religią jest luteranizm, 10%. 
5. Najwyższym szczytem jest Suur Munamägi, 318 m n.p.m. 
6. Najdłuższą rzeką jest Vőhandu, 162 km. 
7. Pełna nazwa kraju – Republika Estońska. 
8. Ustrój polityczny–republika parlamentarna. 
9. W skład Estonii wchodzi ponad 1500 wysp i wysepek w Zatoce Ryskiej.
10. Kraj ten zamieszkuje około 4 000 Polaków

Angelika Habiak



PODRÓŻE PO ŚWIECIE c.d.
ŚWIĘTA DUCHÓW W CHINACH

Zabobony i kult przodków w Chinach
Wiara w duchy i demony jest głęboko zakorzeniona wśród Chińczyków. Jeden
z najstarszych słowników języka chińskiego tłumaczy słowo używane na określenie 
upiora jako „ten, który powraca”. Wiąże się to z kultem przodków, który z czasem 
rozszerzył się o szereg zwyczajów i rytuałów. Wierzono, że duchy zmarłych mogą wpływać 
na pomyślny los żyjących. Dlatego też starano się okazywać respekt swoim przodkom, 
dbać o ich życie pozagrobowe, a także przedłużać i poprawiać ich duchową egzystencję.
Liczne przesądy mówią o tym, że duchy lubią wilgoć i wodę, która ułatwia im opętanie 
człowieka. Dlatego w trakcie miesiąca duchów nie wchodzi się do morza, nie robi 
wieczorem prania i nie suszy go w nocy na zewnątrz. Duchy mogą zagnieździć się
w mokrym prześcieradle albo skarpetkach, a później niezwykle trudno się ich pozbyć.
Sposobem na przekupienie ducha było nadawanie przez rodziców dzieciom tak zwanych 
„mlecznych imion” bądź „imion dziecinnych”, np. Psia Kupa czy Kurzy Pomiot. Budowano 
też kręte drogi, a dachy budynków wyginano na skrajach, zgodnie z panującym 
przeświadczeniem, że linia prosta ułatwia zjawom dostęp do świata żywych. 

Qingming Jie (Święto Czystej Jasności)
Jest obchodzone 15. dnia po równonocy wiosennej. Był to ostatni dzień uroczystości 
zwanej Hanshi, w czasie której Chińczycy przez trzy dni powstrzymywali się od gotowania 
posiłków (hanshi znaczy „zimne jedzenie”). Z czasem jednak Qingming Jie zaczęło 
zdobywać coraz większą popularność, praktycznie wypierając Hanshi. W 732 r. cesarz 
Xuanzong ustanowił je świętem państwowym.

Zhongyuan Jie  (Święto Głodnych Duchów)
Jest postrzegane jako Halloween w Chinach. W przeciwieństwie do Qingming Jie,
w ten dzień hołd składa się wszystkim zmarłym, nie tylko przodkom. Obchodzone
15. dnia siódmego miesiąca księżycowego (okolice 15 sierpnia). Chińczycy wierzą, że
w tym czasie przez następnych 30 dni otwierają się bramy zaświatów i duchy przedostają 
się do świata żywych. Głodne duchy mają długie cienkie szyje, ponieważ nikt ich nie 
karmi (taki duch nie może przełykać). Może to być również kara za złe postępowanie 
jeszcze za życia.

Iga Niewiadomska



PROJEKTY SZKOLNE
RADOSNY CZAS OCZEKIWANIA

Grudzień to szczególny miesiąc. Wszyscy niecierpliwie  czekamy  na pierwszy 
śnieg, prezenty od Mikołaja, ubieranie choinki i zimową przerwę świąteczną.  Dla 
uczniów klasy Ic to czas wielu niecodziennych aktywności. Z końcem listopada 
zaczęliśmy realizację projektu etwinning „24 zadania na czas oczekiwania,” który 
zakłada utworzenie interaktywnego kalendarza na grudniowe szkolne dni. 
Symbolem tegorocznego kalendarza jest dzwonek.  Każdego dnia uczniowie 
wykonują inne zadania. Uczestnicy projektu przesyłają sobie także kartki
z życzeniami. 
Grudzień to również czas pieczenia i ozdabiania pierniczków. Pierwszaki 
odwiedziły nawet Wrocławską Piernikarnię. Uczestniczyły tam w warsztatach
i poznawały tajniki wyrobu tych pysznych ciasteczek. 
Nudy nie było również podczas klasowych mikołajek. Ozdabianie pierniczków, 
tworzenie w aplikacji szkic kartek bożonarodzeniowych,  budowanie 
przestrzennych konstrukcji z magnetycznych  klocków geomax, programowanie 
lego robotów WeDo i Bootsa, ozdabianie interaktywnej choinki, to tylko niektóre 
aktywności z tego dnia. 
Przed nami jeszcze klasowa wigilia i radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Spotkamy się dopiero w przyszłym roku. Ciekawe jakie niespodzianki przyniesie 
nam styczeń?

Monika Walkowiak



W SZKOLE
UROCZYSTE OBCHODY 

100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tradycyjnie jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości, tylko 
że tym razem bardziej uroczyście ! Jak zwykle odbył się uroczysty apel
z zaproszonymi gośćmi (władze i delegacje szkół). W części artystycznej uczniowie 
wcielili się w bywalców historycznej restauracji „Ziemiańskiej” ciekawie 
przybliżając  nam związane z uroczystością wydarzenia historyczne. Po apelu 
wszyscy udaliśmy się w „Marszu Niepodległości” w kierunku cmentarza
w Gajkowie ,gdzie uczciliśmy wszystkich poległych w w walce o niepodległość.
O bezpieczeństwo zadbała nasza OSP oraz policja, a całość uwieczniła TV Lokalna. 
Po powrocie do szkoły spotkaliśmy się na szkolnym przeglądzie pieśni 
patriotycznych, w którym brały udział wszystkie klasy. Imprezie towarzyszyła 
wystawa plakatów uczniów pod Hasłem „Kwiaty dla Niepodległej”.

Ewa Król



CHARAKTERYZACJE 
FILMOWE

red. Agata Boratczuk

Aymeline Valade jako Haban Limaï 
- Valerian i miasto tysiąca planet 

(Valerian and the City 
of a Thousand Planets)

Robin Williams jako pani Doubtfire 
- Mrs. Doubtfire

Richard Brake jako Nocny Król 
- Gra o tron 

(Game Of Thrones)

Doug Jones jako Faun 
- Labirynt fauna 

(El laberinto del fauno)
Jacob Tremblay jako Auggie 
- Cudowny chłopak (Wonder)

Karen Gillan jako Nebula 
- Strażnicy Galaktyki 

(Guardians of the Galaxy)

Ray Park jako Darth Maul 
- Star Wars Warwick Davis jako Griphook 

- Harry Potter

Sofia Boutella jako Jaylah 
- Star Trek

Meryl Streep jako Rabbi Isidor 
Chemelwitz 

- Anioły w Ameryce 
(Angels in America)

John Rhys-Davies jako Gimli 
- Władca pierścieni 

(The lord of the rings)

Naomi Grossman jako Pepper 
- American Horror Story



GWIAZDY 
I ICH NAZWISKA

red. Agata Boratczuk

Stevie Wonder 
- Stevland Hardaway 

Morris
Hulk Hogan 

- Terry Gene Bollea

Jean-Claude Van 
Damme - Jean-Claude 

Camille François 
Van Varenberg

Lana Del Rey 
- Elizabeth 

Woolridge Grant

Freddie Mercury 
- Farrokh Bulsara

Lady Gaga 
- Stefani Joanne 

Angelina 
Germanotta

Tom Cruise 
- Thomas Cruise 

Mapother IV

Whoopi Goldberg 
- Caryn Elaine 

Johnson

Winona Ryder 
- Winona Laura 

Horowitz

Vin Diesel 
- Mark Sinclair

Jean Reno 
- Juan Moreno 

y Herrera Jiménez

Nicholas Cage 
- Nicholas Kim 

Coppola



W tym roku po raz szósty włączamy się w ogólnopolską (a teraz już 
ogólnoświatową) akcję charytatywną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym 
roku mamy w naszym (samodzielnym już od 4 lat) sztabie 55 wolontariuszy. 
Wśród nich mamy pracowników naszej szkoły i Biblioteki Gminnej, uczniów szkoły 
podstawowej i klas gimnazjalnych.
Rozpoczęliśmy działania od przygotowania materiałów promocyjnych, złożenia
i oklejenia puszek oraz ustalenia szczegółów naszej akcji. Teraz czeka nas 
najważniejszy weekend – 13 i 14.01.2019 czyli dni Wielkiego Finału WOŚP.
A czeka na Was mnóstwo atrakcji!!!
Finał obejmie dwa wydarzenia. 
Pierwszym to II Turniej Szóstek Siatkarskich, który odbędzie się 12.01.2019
(w sobotę) o 12.00 w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, na sali 
gimnastycznej. Zapraszamy wszystkich którzy kochają sportowa rywalizację oraz 
tych, którzy lubią oglądać siatkarskie zmagania.
Drugim wydarzeniem będzie VI Finał WOŚP w Świetlicy Wiejskiej
w Kamieńcu Wrocławskim. W programie finału m. in.:  pokaz gimnastyki 
artystycznej, pokaz tańca grupy FamilyFit  oraz koncert uczniów szkoły 
skrzypiec Suzuki Skrzypcowa Kraina, pokaz mody pań Lilianny Borowskiej
i Aleksandry Gisges-Daleckiej, pokaz tańca irlandzkiego grupy Tuatha
& Ellorien, koncerty zespołów Za Horyzontem, Obierek, Pet Cafe Band i Tacy 
Sami oraz warsztaty beadingu i pierwszej pomocy. Będzie też można zażyć relaksu 
przy stoisku kosmetologa p. Ritu Mittal.
Przed salą będzie można zajrzeć do wozów bojowych grupy rekonstrukcyjnej 
Militarni Wrocław oraz do wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na sali będzie stał WOŚP'owy sklepik, a w nim: płyty CD, ręcznie robiona 
biżuteria, ozdoby do domu oraz inne gadżety WOŚP'owe. 
Oczywiście nie zabraknie licytacji: w tym roku do wylicytowania mamy kolejne 
niesamowite rzeczy przekazane przez darczyńców!
Aby umilić gościom zabawę proponujemy domowe ciasta i inne pyszności, o co 
zadba Klub Seniora "Złota Jesień" z Czernicy.
Nasze działania wspiera też Gminna Biblioteka Publiczna z Kamieńca 
Wrocławskiego, która za datek do puszki odda pod opiekę cudowne książki.
Zabierajcie portfele, dobry humor i przybywajcie :)

Agata Boratczuk
Szef sztabu WOŚP #2995



SPORT
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2018 W SIATKÓWCE

Zakończył się ważny turniej siatkówki. Na sportowych parkietach Bułgarii i Włoch 
zagrały najlepsze reprezentacje na świecie. 
W trzeciej rundzie Biało-Czerwoni spisali się znakomicie. Dość nieoczekiwanie 
rozbili 3:0 Serbów, a później bez większych problemów wygrali pierwszego seta w 
starciu z Włochami, zapewniając sobie awans do najlepszej czwórki. Ostatecznie 
kadra Vitala Heynena przegrała z ekipą Azzurrich 2:3, ale i tak mogła cieszyć się z 
sukcesu. W półfinale po horrorze obrońcy tytułu pokonali USA (3:2) i uzyskali 
przepustkę najważniejszego meczu turnieju.
Po wszystkich rozegranych meczach Polska obroniła tytuł Mistrza świata i zdobyła 
złoty medal Mistrzostw świata. Brazylia, podobnie jak 4 lata temu ma na swoim 
koncie srebro, natomiast USA wywalczyło brąz. FIVB rozdało indywidualne 
nagrody i stworzyło wymarzoną szóstkę, w której znalazło się aż 4 Polaków.
Bartosz Kurek został wybrany MVP Mistrzostw Świata 2018. Michał Kubiak, Piotr 
Nowakowski i Paweł Zatorski także sięgnęli po indywidualne nagrody.
Polska reprezentacja obroniła tytuł mistrzów świata. Liderem nowych-starych 
mistrzów świata był Bartosz Kurek. Polski atakujący zdobył łącznie 171 punktów i 
został wybrany MVP całego czempionatu.

Najlepszy przyjmujący: Michał Kubiak (Polska), Doglas Souza (Brazylia)
Najlepszy środkowy: Piotr Nowakowski (Polska), Lucas Saatkamp (Brazylia)
Najlepszy libero: Paweł Zatorski (Polska)
Najlepszy atakujący: Matthew Anderson (Stany Zjednoczone)
Najlepszy rozgrywający: Micah Christenson (Stany Zjednoczone)
MVP Mistrzostw Świata 2018: Bartosz Kurek (Polska)

Iga Niewiadomska



SPORT
SPOTKANIE ZE SPORTOWCEM

W ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek ponownie skorzystaliśmy z okazji 
zaproszenia jednego znanego sportowca do naszej szkoły i zorganizowania Lekcji
z Mistrzem. W tym roku wybór padł na lekkoatletę Rafała Omelko. Po lekcji 
można było zapytać go o przebieg jego kariery, zobaczyć i dotknąć złotego medalu 
oraz dostać autograf Mistrza.

Mateusz Kwaśny
Jolanta Jerzycka
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