
 
 

 

 

 

 

W jesiennym numerze gazetki szkolnej: 

 Kto został wybrany do Samorządu Uczniów w tym 
roku szkolnym 2015/2016? 

 Ciekawe miejsca 

 Halloween 

 Facebook 

 League Of Legends (LOL) 

 Atlanta 

 Amnestia mroczy obłęd - gra komputerowa 

 Twórczość własna - Podróże w czasie 

 Znaczenia imion 

 Przyjaciel z dzieciństwa 

 Psowate 

 Kortez 

 Spięty 

 Humor, dowcipy 

 

 

 

 

 

 

Witamy! 

Wszystkich w nowym roku szkolnym 2015/2016. 
Przedstawiamy wam jesienny numer szkolnej gazetki Infuś. Jak 
zwykle znajdziecie w niej dużo rozrywki, dowcipów i informacji, 
które na pewno się przydadzą i spodobają. Życzymy wszystkim 
dobrego roku szkolnego i jeszcze lepszych ocen! 

Redakcja 
  

 

Kolorowe liście spadają na ziemię. Dlaczego?  Bo już jesień 

zaszczyca nas swoim urokiem. Lecz to nie tylko uroki, bo to się wiąże 

z grabieniem ich. Niekiedy dzieci wskoczą na zebraną kupkę liści 

i grabienie trzeba zacząć od nowa. Zwierzęta też mają pełne ręce 

roboty, muszą zbierać zapasy na zimę, lecz są też takie, które 

leniuchują. Są to na przykład zwierzęta domowe. Ziemia potrzebuje 

jednak odpoczynku, dlatego zaraz po jesieni nastaję zima. Nie 

jesteśmy już przyzwyczajeni do noszenia ciepłych kurtek i czapek. Po 

upalnym lecie, które na pewno ciepło wspominamy. Na razie ciepło 

do nas nie wróci. Dopiero wiosną 

będziemy się mogli nacieszyć 

ciepłymi promieniami słońca, lecz nie 

mówię możliwe, że jeszcze wyjdzie zza 

chmur, aby nas, ciepło pożegnać. Jaki 

by to był świat gdyby istniała tylko 

jedna pora roku? Na pewno nie byłby, 

aż tak ciekawy jak teraz! 

Asia Figiel kl. 6a 

 

Jesień 

Jesień – jedna z czterech podstawowych rok pór roku 

w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się 

umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, 

oraz (w przypadku Polski) stosunkowo 

dużym w skali roku opadem 

atmosferycznym. W świecie roślin 

i zwierząt jest to okres gromadzenia 

zapasów przed zimą..Za jesień 

klimatyczną przyjmuje się okres 

roku(następujący po lecie), w którym 

średnie dobowe temperatury powietrza 

wahają się pomiędzy 15 a 5° C. 

Zasadniczo po jesieni następuje zima, jednak pomiędzy tymi okresami 

znajduje się klimatyczny etap przejściowy – przedzimie. 

                       Klaudia Klimas kl. 6b 
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Samorząd Uczniowski 
 

Rok szkolny się już zaczął, więc 

w związku z  tym odbyły się wybory do 

samorządu uczniów! 

Przewodniczącym został Gabriel Skubis. Jego zastępcami 

są: - Małgorzata Ryter i Jakub Sasin. Skarbnikiem jest Julia 

Kajdak, a sekcją dekoracyjną dowodzą  Maja Staszewska 

i Justyna Curyło. Przedstawicielem 

SU jest Aleksander Zając. Kronikę 

w tym roku poprowadzą Joanna Figiel i Julia 

Lekston. 

Życzmy naszemu nowemu 

samorządowi powodzenia 

w  sprawowaniu!  

Bosski Boss kl.6a 

 

 
 

Hallowen to impreza związana z maskaradą. 
Urządzana dla zmarłych i nie tylko, obchodzony w wielu 
krajach w wieczór dnia 31 października to znaczy przed 
dniem wszystkich świętych, gdy idziemy zapalać znicze. 
Odniesienia do Hallowen są często widoczne w kulturze 
amerykańskiej. Najhuczniej obchodzi się go w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo, 
że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po 

świętach Bożego Narodzenia 
największą popularnością. W Polsce 
święto pojawiło się w latach 90. 
Głównym jego symbolem jest 
wydrążona i podświetlona od środka 
dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne 
popularne motywy to duchy, demony, 

zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp.  
Najpopularniejszą zabawą Hallowen jest cukierek albo 

psikus apple bobbing polega to na tym, że trzeba wyłowić 
ustami jabłka.  

Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym 
All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” 
wigilia Wszystkich Świętych. 

Paulina Mączka kl. 6b 

Polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 
1918, po 123 
latach zaborów (1795–1918).  
Święto zostało ustanowione 
ustawą z 23 kwietnia 1937, 
zniesione ustawą Krajowej 
Rady Narodowej 22 lipca 1945, 
przywrócono je 
w okresie transformacji 
systemowej w  1989. 

Jest dniem wolnym od pracy. 
 

 

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA 

Podróże w czasie. 
 

- Ach jak mogłaś zapomnieć o dniu chochlika!-

pytali ją rodzice i brat, (czyli chochlik Jacek), którzy 

wyskoczyli z przebrań. Następnie radośnie spędzili 

dzień chochlika z wieloma niespodziankami. Tak 

oto kończy się ta historia. Rodzina od tej pory żyła 

długo i szczęśliwie i nigdy nie zapominała o dniu 

chochlika. Tym, razem przenieśli się do bajki 

o Kopciuszku a brzmiała ona tak:  

Kopciuszek Natalia I książę Jacek.  

Żyła sobie kiedyś pewna dziewczynka o imieniu 

Natalia. Miała ona brata Jacka, 

którego wygnała macoch. Jacek stał 

się królewiczem. Natalia próbowała 

odnaleźć brata, lecz na marne. Gdy 

jej ojciec miał jechać do miasta 

zapytał się Kopciuszka i jej 

przyrodnie siostry, co by chciały 

z miasta. Oczywiście przyrodnie 

siostry chciały sukienki, korale, buty, bransoletki 

i naszyjniki. A Kopciuszek pragnął odnaleźć brata. 

Więc poprosiła tatę o konia, którego napotka na 

drodze. Tata wyruszył, więc w drogę. Rzeczywiście 

napotkał konia. Zaprzągł go do karocy i wyruszył 

w dalszą drogę. Kupił przyrodnim córką to, o co go 

prosiły. A tym czasem w domu Kopciuszek musiał 

sprzątać. Przyszedł listonosz i wręczył macosze list. 

Był to list od księcia Jacka (brata Natalii). W tym 

liście było zaproszenie na bal z okazji urodzin 

księcia. Kopciuszek też chciał iść na bal, lecz mogła 

pójść w tedy, gdy wysprząta cały dom. Tata wrócił 

i dał dary siostrom i Natalii. Macocha i siostry 

poszły na bal. A Kopciuszek w tym czasie sprzątał. 

Pomogły mu wszystkie zwierzęta leśne. Gdy 

skończyła ubrała się w piękna suknię swojej 

przyrodniej siostry i pojechała koniem, którego 

dostała od ojca. Gdy spotkała się z bratem na zawsze 

została z nim w pałacu. Wszyscy żyli długo 

i szczęśliwie. A macocha i jej córki uciekły 

daleko stąd i już nigdy nie wróciły. Tacie, Jackowi 

Natalii w zamku nie brakowało niczego. 

Jacek znalazł przycisk „Powrót do rodziny”. Lecz 

zamiast wrócić do swojej małej ubogiej chatki 

wrócili do pięknego 

dużego domu, 

w którym czekali na 

nich rodzice. Tak oto 

kończy się ta 

nieprawdopodobna 

wspaniała historia. 

A wszyscy żyli długo 

i  bardzo szczęśliwie. 

I już nigdy nie 

zaznali trosk.  

Szkoda, że to był tylko sen. 

 

KONIEC 

Daria Niedziela kl. 6b 
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USTYNA 

Justyna ma dobrze rozwinięty zmysł organizatorski. To 

osoba dobra i szlachetna, lubiąca jednak kierować 

innymi. Wciąż jest zajęta, jest praktyczna i analizuje 

każdą sytuację. Nie chce żyć w cieniu, dlatego utrzymuje 

szerokie kontakty towarzyskie, musi wszystko powiedzieć 

i przeżyć. Justynę trzeba uważnie wysłuchać, inaczej może 

się głęboko obrazić. W miłości jest osobą stałą i ostrożną.  

  

 

ZABELA 
Jest to hiszpańska wersja imienia Izabel, od którego 

pochodzi także Elżbieta. 

Charakter: Kobiety o tym imieniu cechuje wielkie 

opanowanie, pozwalające stawić się czoło trudnym 

sytuacjom. W niektórych okolicznościach staja się bardzo 

agresywne. Trudno nimi kierować. Są zarazem obiektywne 

- dzięki logice, i subiektywne - dzięki uczuciowości. 

Odczuwają silną potrzebę dawania czegoś z siebie bądź to 

bliźnim, bądź sprawie narodowej czy religijnej. Posiadają 

wrodzony zmysł dyplomatyczny, którym posługują się w 

każdej sytuacji. Mają doskonałą pamięć i dużą ciekawość 

świata. 

 

 

ACPER 

Charakter: Są to z pewnością ludzie o trudnym 

charakterze, jak wszyscy ci, którzy mają coś ważnego do 

zrobienia. Mogą znaleźć się na czele wielkich ruchów 

społecznych, albo też, ulegając swemu cholerycznemu 

charakterowi - stracić kontakt z rzeczywistością. Lubią 

zawody, w których coś się dzieje: mogą być lotnikami, 

politykami, piosenkarzami, sportowcami... Nie znoszą 

skoszarowania i ograniczenia swobody. Kochają rodzinę, 

ognisko domowe służy im za odskocznię do nowych 

przygód. 

 

AROLINA 

Imię to jest żeńskim odpowiednikiem imienia Karol. 

Charakter: kobiety szlachetne, filantropki, niezwykle 

religijne i wrażliwe na troski innych osób. Mają 

wyostrzone poczucie odpowiedzialności. Niezbyt chętnie 

wychodzą za mąż, gdyż cenią sobie osobistą wolność.  
                                    

 

 ANIEL 

Osoby te są odpowiedzialne, subtelne, zaradne 

i zorganizowane. Optymistycznie nastawione do 

życia, biorą je takim jakie jest. Lubią podróże, malarstwo 

oraz architekturę. Na ogół bardzo lubiane, ale też strasznie 

rozgadane. Mistrzowie komplementów oraz czułych 

słówek. 

 

                                         

AULINA 

Ma charakter refleksyjny spokojna, zajmująca się 

swoimi sprawami. Obdarzone są bardzo dobrą  

 

intuicją, która nigdy ich nie zawodzi. W sporach 

potrafi być zacięta i nieustępliwa. Ma bardzo 

dobrze rozwinięty instynkt opiekuńczy i rodzinny. 

 

NNA 

Osoba niezwykle oddana 

współmałżonkowi, dzieciom i całemu 

domowi. Nie przecenia towarzystwa, lecz także 

nie stroni od znajomości. Wrażliwa na uroki 

krajobrazu i piękno wnętrz domowych. Lubi 

spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. 

Jest bardzo umuzykalniona. Potrafi postępować 

jak dyplomata, choć zdarza się, że swoim 

naiwnym zachowaniem wszystko burzy. Posiada 

umiejętności naśladowcze. 

                                      

RZEGORZ 

Mężczyźni o tym imieniu posiadają 

bardzo silną wolę. Są obiektywni, gotowi 

wszystko poświęcić dla idei. Ich prawdziwym 

celem jest samorealizacja. Nie lubią tracić czasu z 

ludźmi, którym nie mają nic do powiedzenia. 

Niemniej uprzejmość zmusza ich do 

podporządkowania się pewnym regułom. Są 

pewnymi i wiernymi, ale tyranicznymi i dość 

męczącymi przyjaciółmi. To ludzie dążący do 

celu, twórcy zapowiadający nową erę. 

 

 AGDALENA 
Trudno się do nich zbliżyć, są 

choleryczkami, które nie liczą się ze 

słowami, ale mają wielkie serce. Życie 

zawodowe dla nich to pole walki, gdzie wszystkie 

chwyty dozwolone. Lubią to, co piękne i bogate. 

W życiu koniecznie chcą osiągnąć sukces i to 

możliwie jak najszybciej. Magdaleny cechuje 

inteligencja analityczna, pragnienie miłości robi 

z nich kobiety zaborcze, we wszystkim chciałyby 

być pierwsze, to prawdziwe pokerzystki, zdolne do 

największego blefu. 

 

LAUDIA 

Kobiety o tym imieniu mają wielkie 

serce, dużo wyrozumiałości i serce pełne 

miłości. Lubią piękne otoczenie 

i przyrodę. Bardzo łakną wiedzę, gromadzą książki 

naukowe, a zwłaszcza filozoficzne. Mogą zostać 

prawdziwymi naukowcami, jeśli tylko będą miały 

możliwość kształtowania się w danym kierunku. 

Są odważne i wrażliwe na ludzkie zło. 

 

 ULIA 

Kobiety o tym imieniu są niezależne, cenią 

wolność myśli i działania. Posiadają dużą 

wiedzę, niezależny umysł, mają skłonność 

do dyktatorstwa. Szybko umieją 

podejmować trafne decyzje. Są zawzięte, 

nieustępliwe i czasami złośliwe. Posiadają 

uzdolnienia artystyczne, chętnie słuchają muzyki 

poważnej, kochają teatr.  

Na podst. Internetu P. Nawara kl. 6b 
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Niezależna przygodowa gra z elementami horroru, 
Frictional Games twórców z serii, Penumbra. Protagonistą 
gry jest mężczyzna o imieniu Daniel, który budzi się 
pozbawiony wspomnień w mrocznym, niepokojącym 
zamku. Podczas jego eksploracji musi unikać potworów 
i  innych niebezpieczeństw oraz rozwiązywać zagadki, aby 
dotrzeć do barona Aleksandra i go zabić w celu uwolnienia 
się od mrocznych mocy, które go ścigają. Gra została 
dobrze przyjęta przez recenzentów, zyskując miano jednej 
z najstraszniejszych gier w historii oraz zdobyła trzy 
nagrody na Independent Games Festiwal w 2011 roku. 
10  września 2013 roku ukazał się jej sequel zatytułowany 
„Amnesia: A Machine for Pigs”. 

Daniel zaczyna eksplorację zamku, w trakcie której 
poznaje swoją przeszłość i odzyskuje wspomnienia dzięki 
znajdywanym notatkom i doświadczanym wizjom. Źródłem 
jego kłopotów okazuje się tajemnicza kula, znaleziona 
przez niego w Afryce, która sprowadziła na niego 
złowieszczy „Cień”. Skontaktował się z kilkoma osobami, 
jednak dowiedział się, że każda z nich potem umarła. 
Zdesperowany zwrócił się do barona Aleksandra, który 
obiecał mu pomóc pozbyć się zagrożenia. Jednak 
prawdziwym celem barona było przeniesienie się do 
swojego rodzimego wymiaru, z którego został wygnany. 
Aby to osiągnąć, zbierał on razem z Danielem energię 
Vitae poprzez torturowanie niewinnych ludzi,  twierdząc, 
że są to przestępcy i że pozwoli to go ocalić oraz utrzymać 
strażnika kuli z dala od zamku. Daniel jednak zorientował 
się, że baron kłamie i postanowił mu przeszkodzić. 

 Paulina Mączka kl. 6b 

 

  
 

 League of Legends (w skrócie LoL) to gra komputerowa. 

Została wydana w 27 października 2009 r. 15 lipca 2013 r gra 

została uznana w USA za pełnosprawny sport. Jest wydana 

w  kilku językach m.in. w angielskim, polskim, chińskim, 

hiszpańskim, francuskim, włoskim itp. Bohaterowie - każdy 

gracz kontroluje jednego bohatera. W grze dostępnych jest 

aktualnie 126 bohaterów. Każda postać posiada unikalne 

zdolności, możliwe do rozwoju w czasie gry. Na początku 

gry każdy gracz ma możliwość wybrania bohatera. Może 

wybrać kupioną przez siebie 

postać albo wybrać spośród 

dziesięciu dostępnych w 

ramach tzw. Rotacji. Rotacja 

jest co tydzień we wtorek 

i wybieranych jest wtedy 

10 nowych championów dostępnych za darmo przez 

1 tydzień.  Gracze zdobywają złoto zabijając stwory, innych 

bohaterów oraz niszcząc wieże obronne. Niektóre 

umiejętności i przedmioty generują dodatkowe złoto. 

Zdobyte złoto może zostać wykorzystane do kupienia 

przedmiotów w  sklepie znajdujących się przy nexusie. 

Większość przedmiotów można łączyć w potężniejsze za 

pomocą składania tych słabszych. Zachęcam do gry! 

 

 Aleksandra Filińska kl.6b 

 

 

 

 

Atlanta to stolica i najbardziej zaludnione miasto 

w  stanie Georgia. Historia tego miasta rozpoczyna się wraz 

założeniem niewielkiej osady, umiejscowionej na końcach 

lokalnej linii kolejowej, która w 1845 roku zyskała nazwę 

Atlanta. Obecnie jest ona jednym z najważniejszych centrów 

amerykańskiego biznesu oraz wiodących węzłem 

transportowym południowo-

  wschodnich     Stanów 

Zjednoczonych. Atlanta była 

przez wiele lat znana jako 

centrum kultury, polityki 

i  biznesu, kolebka ruchu na 

rzecz praw człowieka. Atlanta 

jest szeroko reprezentowana na 

scenie sztuki i rozrywki, stanowiąc ważną bazę dla hip-hopu, 

ponadto w mieście powstają liczne filmy i produkcje 

telewizyjne. Atlanta wyróżnia się na tle innych miast 

amerykańskich ogromną ilością drzew i zieleni. W Atlancie 

też została wyprodukowana Coca-Cola przez The Coca-Cola 

Company. W 1996 roku Atlanta zorganizowała Letnie 

Igrzyska Olimpijskie.  

  

 Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

 

 

Facebook   to serwis 

społecznościowy, w którym można 

tworzyć sieci i grupy oraz dzielić się 

wiadomościami  i  zdjęciami. W styczniu 2014 r liczba osób 

na całym świecie wynosiła około miliarda, a co miesiąc 

pojawia się ponad 1 miliard zdjęć oraz 10  milionów filmów. 

Obecnie jest 265  miliardów. Facebook został uruchomiony 

4 lutego 2004 r na Uniwersytecie Harvarda. Był początkowo 

przeznaczony dla szkół średnich i studentów szkół wyższych. 

Jego głównym autorem jest Mark Zuckerberg.  

Facebook tak jak wiele serwisów społecznościowych jest 

niebezpieczny. Oprócz tego, że można się świetnie bawić 

trzeba uważać na to, jakie robi się zdjęcia, z kim się pisze. 

Można się uzależnić. Nawet jeśli nie chce się to trzeba 

uważać. 

Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

*** 

Przychodzi informatyk do sklepu i zwraca się do sprzedawcy: 

- Poproszę środki do czyszczenia portów wejścia/wyjścia 

- Że co? 

- ….. pastę do zębów i papier toaletowy.  

*** 

Kupiłem córce kamerkę internetową. 

Plus jest taki, że ma posprzątane połowę 

pokoju. 

Wyszukała: Aleksandra Filińska kl. 6b 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Frictional_Games
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protagonista_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Independent_Games_Festival
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sequel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amnesia:_A_Machine_for_Pigs
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka


 

 

 

Grecja 

Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. 

Uważana jest za spadkobierczynię 

starożytnej Grecji. Jako taka, stanowi 

kolebkę całej cywilizacji zachodniej, 

miejsce narodzin demokracji, filozofii, 

Igrzysk Olimpijskich, 

wielu podstawowych 

twierdzeń 

naukowych, 

zachodniej literatury, 

historiografii, 

politologii oraz teatru, zarówno komedii, jak i dramatu. 

Nowożytne państwo greckie zostało utworzone w efekcie 

zwycięskiego powstania przeciwko rządom otomańskim. Od 

2002 r. Grecja zrezygnowała z własnej waluty, przyjmując 

euro. Największe z wysp to: Kreta, Eubea, Lesbos, Rodos, 

Chios, Kefalinia, Samos, Lemnos, Naksos, Zakintos, Thasos. 

Turcja 

Turcja leży na dwóch kontynentach: azjatyckim w ( 97% 

powierzchni), w jego najdalej na zachód wysuniętej części, 

Azji Mniejszej (w regionie zwanym także 

niegdyś Anatolią) oraz europejskim (w 3% 

powierzchni),   w regionie dawnej 

wschodniej Tracji na Półwyspie Bałkańskim. 

Kraj oblewa od północy Morze Czarne, od zachodu Morze 

Marmara i Morze Egejskie, a od południa Morze 

Śródziemne. 

Hiszpania 

Nazwa Hiszpania (hiszp. España) 

wywodzi się od nazwy Hispania, którą 

Rzymianie nadali części Półwyspu Iberyjskiego. 

Alternatywną nazwą była Iberia – nazwa preferowana przez 

greckich pisarzy w odniesieniu do tej samej przestrzeni, 

wywodziła się ona od rzeki Iber (hiszp. Ebro) lub od słowa,  

 

 

które Grecy słyszeli od 

miejscowych ludów, również 

na południu półwyspu. 

Jednakże fakt, że termin 

Hispania jest  

terminem łacińskim 

doprowadził do sformułowania kilku teorii na temat jego 

pochodzenia. 

Klimat Hiszpanii jest zróżnicowany, od chłodnego 

i deszczowego na północnym zachodzie, po gorący i suchy 

na równinach Andaluzji. 

Włochy 

Państwo leżące w Europie 

Południowej, posiadające na 

swoim terytorium dwie 

enklawy: San Marino na północy i Watykan na terenie stolicy 

kraju, Rzymu. Włochy cechuje wyżynny i górzysty 

krajobraz. Praktycznie cały kraj reprezentuje klimat 

podzwrotnikowy i roślinność śródziemnomorska. 

Na obszarze Włoch znajdują się dwa systemy górskie, są to 

Alpy na północy i Apeniny ciągnące się niemal całej długości 

Półwyspu Apenińskiego, którego nazwa wzięła się od tychże 

gór. W 2013 roku kraj ten odwiedziło 47,704 mln. turystów 

(2,9% więcej niż w roku poprzednim), generując dla niego 

przychody na poziomie 43,912 mld dolarów. 

Nowy Jork 

Nowy Jork (ang. City of New York, 

również New York, New York City) – 

najludniejsze miasto w Stanach 

Zjednoczonych, a zarazem centrum 

jednej z najludniejszych aglomeracji 

na świecie. Nowy Jork wywiera 

znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, 

modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz 

rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw 

międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną 

stolicę świata. 

Na podstawie Internetu: Julita Chmura kl. 6B 



 

 

 

Spięty 

 
Hubert ,,Spięty’’ 

Dobaczewski polski muzyk 

urodzony w 1974 roku (41) 

jest kompozytorem, autorem 

tekstów  i wokalistą. 

Pokochali go 

powstańcy  warszawscy 

i patrioci, a prezydent 

odznaczył Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. Znalazł 

fanów wśród ateistów, 

później wśród  wierzących, a w końcu lewaków 

i anarchistów.  

 Z wykształcenia ekonomik, pracował jako 

handlarz nieruchomości i kierowca ciężarówki. Sam 

mówi ,, właśnie to dowody, że żyłem bez pomysłu 

na siebie (…) Zbuntowałem się dopiero, jak 

skończyłem 25 lat. A  w  sumie zacząłem, myśleć, 

rozważać, szukać tego, o  czym mógłbym 

i chciałbym powiedzieć muzyką. Zacząłem oglądać 

siebie, świat, wyciągać kamienie z   butów, 

mocować się z Bogiem.’’. 

Początkowo był członkiem hip-hopowego 

zespołu Koli. Jest autorem wszystkich tekstów na 

płycie ,,Szemrany’’ owego zespołu oraz zaśpiewał 

w jednej z  piosenek na albumie pt. ,,Lao Che’’. 

Z byłymi członkami zespołu Koli w 1999 roku 

w Płocku założył zespół 

Lao Che.  Zespół istnieje 

do dziś  i  wydał już 6 płyt 

(,,Gusła’’, ,,Prąd stały/prąd 

zmienny’’, ,,Soundtrack’’, 

,,Powstanie 

Warszawskie’’, ,,Gospel’’ 

i  najnowsza płyta ,,Dzieciom’’) na początku 2016 

roku ma się ukazać następny album ,,Erotyki’’.   

Na koncertach, gdy gra z zespołem Lao Che 

można się bardzo zdziwić (a przynajmniej mnie to 

zaskoczyło). Podczas grania Spięty ma zamknięty 

oczy. Można by rzec, że gra bardzo 

introwertycznie. Jest tyle piosenek, które można 

świetnie śpiewać razem z fanami, a oni po prostu 

mają kulturę ,,wyjść na scenę. Zagrać. Zejść.’’. 

Nawet w pewnym wywiadzie Spięty i Denat 

mówili, że na koncertach najbardziej liczy się jak 

czuje się zespół, a  ludzie to pół biedy…, ale ma to 

swój urok. 

Podsumowując gorąco polecam przesłuchać 

repertuar, bo się nie zawiedziesz, a poszerzysz 

wiedze! 

 

Na podst. Wywiadu Roberta Rienta z Hubertem 

Dobaczewskim  Bosski Boss kl. 6a 

 

 

Kortez 
 

Pojawił się 

znienacka. Bez płyty, 

z utworem ,,Zostań’’, 

który wylądował na 

szczytach list przebojów. 

Kim jest Kortez? 

Urodzony w 1989 

roku w Rymanowie polski 

muzyk i   wokalista. Karierę muzyczną dopiero 

rozpoczyna, lecz po jego opublikowanych dotychczas 

utworach można stwierdzić, że ,,będą z  niego ludzie’’. 

Na rynku muzycznym znalazł się dosłownie przez 

przypadek… Muzyka w jego życiu zawsze była gdzieś 

obok.   Od najmłodszych lat grał na instrumentach 

klawiszowych. Rodzice widzieli w  nim potencjał 

i wypychali na prywatne lekcje z  muzyki, zapisali do 

szkoły muzycznej. Trafił tam zaraz po podstawówce 

w  Krośnie. Zdał egzaminy, chciał iść na fortepian, 

w którym był zakochany, ale okazało się, że jest już za 

stary. Przydzielono go do klasy trąbki, a    potem 

puzonu. Nigdy nie podobał mu się wygląd, ani brzmienie 

tego instrumentu, ale potem się przekonał do niego. 

W tym czasie jeszcze kompletnie nie interesował się 

śpiewaniem.  Podczas studiów w Rzeszowie na edukacji 

artystycznej każdy uczeń miał coś zaśpiewać lub zagrać. 

Dla żartu Kortez wybrał to pierwsze. Zaśpiewał piosenkę 

,,Let it snow’’ i… okazało się, że świetnie śpiewa. 

Najpierw ciągło go do muzyki klasycznej, operowej. 

Ostatecznie postawił na proste melodie, prosty przekaz, 

taki, który może wpaść do głowy i wypaść.   

Tworzy już od dwóch lat. Miał kilkadziesiąt 

piosenek, które trzymał w szufladzie albo w głowie. Nie 

chciał ich publikować. Pewnego razu jego młodsza 

siostra zrobiła mu niezły numer. Zapisała go na casting 

do programu ,,Must be the music’’. Telewizja dla niego 

nie istnieje. Był zły, ale postanowił się tam pokazać. 

Trzeba było zagrać dwa utwory i  odpowiedzieć na kilka 

pytań.  Gdy wracał wyszedł za nim jakiś mężczyzna 

i  powiedział, że nawet, jeśli nie przejdzie dalej to żeby 

się z nim skontaktował. Wrócił do codziennego życia 

pracy i  domu. Po dwóch tygodniach zadzwonili do 

niego z produkcji programu by 

przyjechał na casting do 

Warszawy. Zaśpiewał tam swoją 

kołysankę  ,,Joe’’. Dostał dwa razy 

tak i dwa razy nie. Nie 

zakwalifikował się dalej. Ale 

znowu przyszedł ten sam gość, 

podał mu swój numer telefonu i 

poprosił, żeby Kortez przesłał mu 

swoje wszystkie piosenki. Jakiś czas później mężczyzna 

zaprosił go do swojego studia w Warszawie, żeby nagrał 

demo. Przyjechał do wytwórni Jazzboy i   wszystko się 

zaczęło. W październiku ukazała się jego debiutancka 

płyta ,,Bumerang’’.  

Reprezentuje muzykę  jazz’ową, proste, miłe dla 

ucha dźwięki. W życiu prywatnym ma żonę i synka 

Jonatana. 
 

Bosski Boss kl. 6a 
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Każdy wie, że najlepszym przyjacielem człowieka jest 
pies. Rozumie nas lepiej niż jakikolwiek człowiek. Tak też 
było w moim przypadku. W 2003 roku w lutym moi rodzice 
przywieźli psa. Krzyżówkę bernardyna i owczarka 

podhalańskiego. Rodzice 
nazwali go Ares. Było to 
jeszcze przed moim 
urodzeniem. Był ode mnie 
starszy o rok. W dzieciństwie 
od 0 do 5 lat przebywałam 
z nim dużo czasu i uważałam 
go za jednego z członka 

rodziny. Pomimo tego, że narobił wiele szkód, każdy z nas 
go kochał. Często jako dziecko szarpałam go za uszy. Nigdy 
nikogo nie ugryzł. Niestety, tego lata zaczęły się z nim dziać 
dziwne rzeczy. Często piszczał, dużo spał. Nawet mój 
mniejszy piesek omijał go szerokim łukiem. Miał już swoje 
lata. Faktycznie 13 lat dla takiego psa to już dużo. Rodzice 
zadzwonili po weterynarza. Po szkole, gdy wróciłam leżał 
bez ducha. No, ale niestety każdego z nas to czeka i nie ma 
na to sposobu. 

Asia Figiel kl. 6a  

 

 

Psowate. Określamy tak ssaki drapieżne do których należą: 

 Psy 

 Lisy 

 Wilki 

 Urocjon 

 Pakożer  

 Otocjan 

 Jenot 

 Likaon 

 Nibylis 

 Wilczak (zwierzę wymarłe) 

 Cyjon 

 Pampoasowiec 

 Majkong 

 Wilczek 

 

Są to ssaki średniej wielkości. Najmniejszym 
przedstawicielem psowatych jest fenek pustynny, 
a największym – wilk szary. W Los Angeles, w asfaltowym  

 
bagnie La Brea, zachowały się szczątki jeszcze większego 
zwierzęcia, Canis dirus. Gatunek ten wyginął cztery tysiące 
lat temu. Większość psowatych ma długie łapy, u wszystkich  
zakończone tępymi, niewciągalnymi pazurami. 
Są półstopochodne. Kończyny przednie pięcio, a tylne 
czteropalczaste. Jedynie likaon pstry ma wszystkie kończyny 
czteropalczaste. Mają wydłużoną czaszkę, dość dużą puszkę 
mózgową, duże, trójkątne uszy, spiczasty nos i smukłe, 
muskularne ciało zakończone długim, puszystym ogonem. 
Długość i gęstość sierści poszczególnych gatunków 
psowatych jest zależna od klimatu, w którym żyją. 
Ubarwienie 
większości 
psowatych jest 
zwykle szare lub 
rude, jaśniejsze od 
spodu, na pysku 
i łapach. Włosy 
czuciowe są obecne, 
ale słabiej rozwinięte 
niż u kotowatych. 
Niektóre gatunki psowatych są utrzymywane na fermach 
zwierząt futerkowych – ich futro jest wykorzystywane 
w przemyśle futrzarskim. Psowate charakteryzują się 
niewyspecjalizowanym uzębieniem, typu tnąco-kruszącego, 
z silnie rozwiniętymi kłami i łamaczami. Płuca o dużej 
pojemności i charakterystyczna dla psowatych budowa 
kości przedramienia są przystosowaniem do intensywnego 
biegu. Są bardzo wytrzymałymi biegaczami. Najszybciej 
biegają kojoty. Wilki natomiast potrafią przemieszczać się 
od kilkudziesięciu do 200 kilometrów dziennie. Psowate 
chwytają swe ofiary poprzez gwałtowny atak z zaskoczenia 
lub po długotrwałym pościgu. Dopadniętą ofiarę powalają 
na ziemię i zabijają chwytając zębami za gardło. Duże ofiary 
są w czasie biegu kąsane w miękkie części ciała, co 
spowalnia ich ucieczkę. Mają doskonale rozwinięty zmysł 

węchu i dobrze rozwinięty 
słuch. Węch i słuch psowatych 
mają bardzo duże znaczenie 
przy poszukiwaniu pokarmu 
oraz w komunikacji 

wewnątrzgatunkowej. 
Najsłabiej rozwiniętym zmysłem 

jest wzrok. Psowate nie zapadają w  sen zimowy –
 wyjątkiem jest jenot. Zasięg występowania psowatych 
obejmuje wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. 
Brak ich również na niektórych wyspach (Madagaskar, 
Hawaje, Filipiny, Borneo i Nowa Zelandia). W Australii 
i na Nowej Gwinei zostały introdukowane w czasach 
prehistorycznych. Psowate łatwo przystosowują się do 
zróżnicowanych warunków środowiskowych. W Polsce 
występuje wilk szary (Canis lupus), lis rudy (Vulpes vulpes) 
i jenot azjatycki (Nyctereutes procyonoides) –
 introdukowany w 1955. Udomowioną formą wilka jest pies 
domowy, który od tysięcy lat towarzyszy ludziom jako 
zwierzę użytkowe, a także domowe. 

Asia Figiel kl. 6a 
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Mama prosi Jasia: 

- Jasiu posprzątaj swój pokój. 

- Dobrze mamo. 

Po chwili mama widzi Jasia z mapą: 

- Jasiu po co ci ta mapa? 

- Mamo jeżeli wejdę tam bez mapy to prędko stamtąd  nie 

wyjdę.  

*** 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Czemu nie było cię wczoraj w szkole? 

- Bo mama wyprała mi skarpetki. 

- I to był powód by nie iść do szkoły na sprawdzian? 

- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach miałam ściągę. 

*** 

Na lekcji polskiego nauczyciel  pyta:  

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie 

chętnie wracają do szkoły po wakacjach”. 

- Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze. 

 

 

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi: 

- Cześć mamo. 

- Jasiu jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają, a ja o niczym 

nie wiem. 

*** 

 

Przychodzi Jasiu do mamy i mówi: 

- Dostałem pierwszą jedynkę w szkole. 

- Nie martw się przecież uczeń bez jedynki to… 

- Uczennica?- odpowiada Jasiu. 

 

*** 

 

Jak można zająć blondynkę na parę godzin? Na białej 

kartce po obu stronach napisać: Odwrócić na drugą 

stronę. 

 

*** 

 

Jak mądra blondynka odkręca żarówkę? 

-Stoi trzymając żarówkę nad sobą i czeka, bo wie, że 

Ziemia się obraca. 

*** 

Co robi blondynka z głową w ziemi? Grunt to zdrowie. 

 

Justyna Curyło kl.6b  

 

Stoją dwie blondynki koło windy i jedna mówi: - Zawołaj 

windę! 

Blondynka woła: 

-Winda, winda! 

Druga blondynka mówi: 

-Nie tak, przez guzik! 

Blondynka łapie swój guzik od bluzki i mówi: 

-Winda, winda 

 

*** 

Blondynka do blondynki: 

- Wyglądasz dziś czarownicująco!  

- To miał być kompleks? 

- Nie chciałam ci zaiponić. 

*** 

 

 

Wchodzi blondynka do księgarni: 

- Poproszę książkę. 

- Jaką?- pyta sprzedawczyni. 

- Do czytania. 

*** 

 

 

- Dlaczego blondynkom nie powierza się stanowiska 

windziarza?  

- Bo nie zapamiętają trasy. 

 

*** 

 

- Po co kotu telefon? 

- Żeby miau. 

 

*** 

Justyna Curyło kl.6b 
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