
 



Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie – międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 

4 lata przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. NaleŜą do największych i najbardziej 
popularnych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich 
uznawane jest przez sportowców za najbardziej prestiŜowe osiągnięcie.

Poprzednie igrzyska odbywały się  w Turynie. Ostatnio Zimowe Igrzyska odbyły się 
w Vancouver w Kanadzie a następne w  2014 odbędą się w Soczi w Rosji. Podczas igrzysk 
zawodnicy mierzą się w takich dyscyplinach jak: biatlon, biegi narciarskie, bobslej, curling, 
hokej na lodzie, łyŜwiarstwo figurowe, łyŜwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, 
saneczkarstwo, skoki narciarskie, snowboard. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver  
Polacy odnieśli sukces. Zdobyli jeden złoty, trzy srebrne i dwa brązowe medale 

 
Opracował: Karol Przemyski. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Powstanie styczniowe 1863-1864 
 
 
 
 
 

Powstanie styczniowe (1863–1864) – polskie powstanie narodowe 
przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 
wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wywołał je 
rosyjski terror wobec polskiego biernego oporu. Powstanie wybuchło 22 
stycznia 1863 w Królestwie Polskim, a 1 lutego 1863 w byłym Wielkim 
Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864. Było największym polskim 
powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii 
publicznej. Miało ono charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 
1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską 
powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 
1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a 
ok. 10 tys. wyemigrowało.  .Po upadku powstania ,Wilno zostało spacyfikowane 
przez carskie wojsko. Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrąŜyły się w Ŝałobie 
narodowej. W 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i 
budŜet, w roku 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach 
1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie 
doprowadzając je tym samym do upadku. W roku 1874 zniesiono urząd 
namiestnika, a w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Zostały zlikwidowane 
klasztory, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto 
intensywną rusyfikację ziem polskich. 

 Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy 
uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku 
pracy organicznej. Powstanie pozostawiło trwały ślad w literaturze (Eliza 
Orzeszkowa –„ Nad Niemnem”, Maria Dąbrowska – „Noce i dnie”) i w 
malarstwie polskim w obrazach Artura Grottgera i Jana Matejki. 

Warto pamiętać, Ŝe Powstanie Styczniowe było jednym z wielu zrywów 
niepodległościowych Polaków. 
 
 
 
 
                                         Opracował: Karol Przemyski 
 
 
 



 
Cześć, ten artykuł moŜe wam pomóc w wykupieniu dość późno ferii, ale myślę, Ŝe 

warto! 
A wy? Oto wyniki wywiadu przeprowadzonego w klasie 6c. 
Niektórzy spędzają je w Szwajcarii, Białce Tatrzańskiej, Krynicy Górskiej, w Alpach, w 
Wiśle (obok Szczyrku), w Austrii, a niektórzy w domu. 
MoŜecie pojechać na obóz, lub na ferie z rodziną. 
Klasa 6c poleca np. lodowisko na Torwarze, obozy zagraniczne, hotele w polskich górach, 
Halę Miziową w Korbielowie. Ja polecam nasz szkolny obóz. 
Jeśli siedzicie  w domu to polecam równieŜ filmik mojego kolegi na youtube o nazwie 
,,makieta Karola’’ ta pierwsza z brzegu. 
        Ola Szostak  
 

 
 

Ekspert Radzi: 

Bądź bezpieczny na stoku 
� Przebywając na stoku pamiętaj nie jesteś sam: Jeździj z 

taką prędkością przy której w pełni panujesz nad sytuacją. 

� Wyprzedzanie: Jeśli chcesz kogoś wyprzedzić to rób to w 

bezpiecznej odległości. 

� Zatrzymywanie: jeśli chcesz się zatrzymać to zrób to jak 

najbardziej z boku żeby nie stwarzać dla innych 

zagrożenia. 

� Chodzenie po trasie: po trasie najlepiej w ogóle nie 

chodzić po stoku, a jeśli już jest taka konieczność to 

bokiem stoku. 

�  Znaki: przestrzegaj znaków narciarskich. 

� Wypadek: gdy widzisz wypadek wezwij pomoc najlepiej 

TOPR lub GOPR(numery telefonów zwykle są wywieszone 

przy kasach), lub zadzwoń na 112. 

Wasz ekspert: Zosia Wronek 
 



 
"Rodzina Penderwicków" 

 
"Rodzina Penderwicków" Jeanne Birdsall to wręcz 

genialna ksiąŜka, która wciągnęła mnie jak Ŝadna inna. 
Opowiada ona o wakacjach rodziny składającej się taty 
oraz czterech dziewczynek: najstarszej Rosalindy, która 
ma dwanaście lat, jedenastoletniej Skay, rok młodszej 
Jane i najmłodszej czteroletniej Batty oraz psiska (mama 
zmarła kilka miesięcy po urodzeniu Batty). Ich przygoda 
zaczęła się, kiedy okazało się, Ŝe domek, który zawsze 
wynajmowali na lato został w ostatniej chwili zajęty... 
Dziewczyny juŜ obawiały się, Ŝe wakacje spędzą w 
domu. Jednak pewnego dnia dostali wiadomość, Ŝe jest 
wolny domek w dworze Arundel. Dwór Arundel?! Siostry 
zastanawiały się, co to właściwie jest za miejsce?! 
Niestety podróŜ trwała długo, bo po drodze zabłądzili, a 
odnaleźć drogę pomógł im dopiero sprzedawca 
pomidorów. Kiedy wreszcie tam dotarli, przekonali się, 
Ŝe dwór Arundel to wręcz pałac, otoczony wielkim i 
pięknym ogrodem. Dziewczyny poznały tam chłopca o 
imieniu Jeffrey, który miał wielki problem. Siostry 
pomagają mu, co czasami przynosi niespodziewane 
skutki. Jak to robią? Czy im się uda? To juŜ musicie 
przeczytać sami. Podpowiem wam tylko, Ŝe są bardzo 
pomysłowe, a akcja toczy się czasami bardzo szybko i 
zawsze ciekawie. Ale uwaŜajcie, bo od tej ksiąŜki nie 
moŜna się oderwać. Jedyna jej wada to taka, Ŝe za 
szybko się kończy. 
      Poleca: Asia Dębska 
 



 
 
 

W tym semestrze nasi uczniowie wykazali się nie lada sprawnością 
fizyczną i bardzo dobrze szło im w zawodach.  
 

Dziewczyny i chłopcy w przełajowych biegach sztafetowych byli pierwsi 
i awansowali na zawody powiatowe. Tam chłopcom nie poszło tak dobrze byli 
oni przedostatni , dziewczyny natomiast zajęły2 miejsce (  głównie dzięki 
Anecie Słomce, która biegła ostatnia i bardzo nam pomogła). Dzięki tak 
dobremu wynikowi dziewczęta zakwalifikowały się do następnego etapu i tam 
zajęły 8 miejsce. 
 

W tym czasie odbyły się teŜ zawody w koszykówce. Dziewczęta zajęły 2 
miejsce po przegranym meczu 24-26. Chłopcy w tych zawodach zajęli 3 
miejsce. 
 

Zawody unihokeja poszyły bardzo dobrze. Chłopcy zdobyli srebrny 
medal, a dziewczęta (z moją  pomocą ) nie miały sobie równych zdobyły złoty 
medal . Dzięki temu awansowały więc do następnego etapu na który pojadą 
prawdopodobnie 24 stycznia. Wiadomość z ostatniej chwili: następny etap 
skończył się naszą wygraną – dziewczyny górą. 

 
 
     Ze sportowym pozdrowieniem 
      Julka Stochel 

 



 
 
 
 

KRZYśÓWKA ZIMOWA 
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1. GÓRA W ZAKOPANEM Z WYCIĄGIEM KRZESEŁKOWYM 
2. JENDNO Z PASM GÓRSKICH 
3. NAJWYśSZY SZCZYT POLSKICH TATR  
4.  CO NOSIMY NA GŁOWIE ZIMĄ  
5. KRAJ W KTÓRYM NIE PADA ŚNIEG 
6. SŁAWNY GÓRSKI ROZBÓNIK 
7. UKOCHANY JULII  
8.       DZIADEK ... 

 
 
 

                                                       Opiekun gazetki Joanna Piasecka 
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