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Gazetka szkolna Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu          Nr 1  2015/2016 

Witamy naszych czytelników w nowym roku szkolnym. Od teraz nasza gazetka będzie 

zawierać dodatek w języku angielskim. Życzymy przyjemnej lektury  

        Redakcja 

  
Zmiana czasu 
 Z nadejściem jesieni czeka nas 

zmiana czasu. Odbywa się ona dwa razy w 

roku. Ma się przyczynić do 

efektywniejszego wykorzystania światła 

dziennego i oszczędności energii. Zegarki 

przestawiamy nie tylko w Polsce. Podczas 

przestawiania czasu z letniego na zimowy 

w całej Europie oprócz Rosji, Białorusi i 

Islandii śpimy dłużej. Zasadę tę stosuje się 

też w prawie w całych Stanach 

Zjednoczonych, 

Kanadzie, czy 

Meksyku, a od 

niedawna na Kubie.  

Czas zimowy 

 Przejście z 

czasu letniego na astronomiczny, 

potocznie zwany zimowym, skutkuje jedną 

dodatkową godziną w nocy z soboty na 

niedzielę (wskazania cofamy o godz. 3:00 

na 2:00). 

 Konieczność dostosowania 

wskazań zegarków - cofnięcie o godzinę -

jest, na szczęście, coraz mniej kłopotliwa. 

Wskazania w większości urządzeń 

elektronicznych, takich jak telefony 

komórkowe, tablety, komputery, czy 

zegarki elektroniczne są korygowane  

w sposób automatyczny. Dzięki temu 

możemy bez obaw o pomyłkę, zerknąć  

w niedzielny poranek na czas w naszym 

smart fonie. 

 W Unii Europejskiej zmiana czasu  
z zimowego na letni następuje w ostatnią 
niedzielę marca o 1:00 (czasu 
uniwersalnego UTC), natomiast zmiana 
czasu z letniego na zimowy następuje w 
ostatnią niedzielę października również o 
1:00 w nocy czasu uniwersalnego, ale tym 
razem o godzinę do tyłu.  

W Polsce 

 W Polsce zmiany czasu letniego  

i zimowego regulowane są 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z 5 stycznia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia i odwołania czasu letniego 

środkowoeuropejskiego w latach 2012–

2016 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 33). Zgodnie  

z tym rozporządzeniem zmiana czasu z 

zimowego na letni polega na zmianie 

wskazań zegarów z godziny 2:00 na 

godzinę 3:00, która będzie godziną 

początkową czasu letniego 

środkowoeuropejskiego. Powrót do czasu 

zimowego wymaga cofnięcia o jedną 

godzinę wskazań zegarów, tj. z godz. 3:00 

na 2:00.czasu letniego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000033
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Jesień w poezji 

Joanna Kulmowa “Czerń” 
 

Jesień wszystko w czerni zanurza: 
poczerniały jałowce i wzgórza. 

 
Drzewa nagle potraciły barwy: 

obok czarnej olchy – 
dąb czarny. 

 
Liść opadły na ziemi się czerni,  

choć tak pięknie 
złocił go październik. 

Trzeba, 
widać, 

żeby wszystko poczerniało – 
nim będzie biało. 

 
Jan Andrzej Morsztyn „Jesień” 

 
Jak znowu oracz, poganiając cugiem  

Dobytku, pola krzywym porze pługiem;  
Nie żal mu prace przewracając ziemię,  

Która stokrotne odliczy mu plemię,  
Nie żal i zboża, które rzuca w ziarnie,  

Za które przybysz sowity zagarnie,  

I choć go słońce w końcu lata pali,  
On ciepłą pracę, kiedy z zyskiem, 

chwali.  
A ja tylko oczu twych płomienie  

Znoszę, o J ago, a zwiędłe nasienie  
Moich nadziei jak na twój grunt rzucę,  
Zawsze się plonem zanikłym zasmucę:  

Daremno oracz pracuję ubogi,  
Bo wszytko twoje wypalą śreżogi.  

Ucz się od nieba, które gdyby 
wściekłym  

Zawsze paliło słońcem, wnet by w 
spiekłym  

Gruncie zostało ziarno jak w opoce  
I sadowe by chybiły owoce;  

A teraz widzisz i łąki podszyte,  
I drzewa płodne, i łany okryte,  
Bakchus w winnicy, w ogrodzie 

Pomona,  
Ta jabłka trzęsie, ten odkrywa grona,  

Każdy się cieszy i każdy zażywa  
Swej prace, każdy swe frukty obrywa.  

Tyś jest mój ogród, ja cię pilnym okiem  
Strzegę i ciepłym polewam łez 

stokiem;  
Dajże się i ty użyć, a daj wcześnie,  
Póki jagodom dopiekają wrześnie,  
I daj wprzód, niż nam zima smak 

odmieni,  
Zażyć owoców tak pięknej jesieni. 

 
 

Kazimiera Iłłakowiczówna „O jesieni, 
jesieni” 

 
Niech się wszystko odnowi, odmieni.... 

O jesieni, jesieni, jesieni ..... 
Niech się nocą do głębi przeźrocza 
nowe gwiazdy urodzą czy stoczą, 

niech się spełni, co się nie odstanie, 
choćby krzywda, choćby ból bez miary, 

niesłychane dla serca ofiary, 
gniew czy miłość, życie czy skonanie, 
niech się tylko coś prędko odmieni. 

O jesieni!... jesieni! ... jesieni! 
 

Ja chcę burzy, żeby we mnie z siłą 
znowu serce gorzało i biło, 

żeby życie uniosło mnie całą 
i jak trzcinę w objęciu łamało! 

Nie trzymajcie, nie wchodźcie mi w 
drogę 

już się tyle rozprysło wędzideł ... 
Ja chcę szczęścia i bólu, i skrzydeł 
i tak dłużej nie mogę, nie mogę! 

Niech się wszystko odnowi, odmieni! 
... 

O jesieni! ... jesieni! ... jesieni. 
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Z życia szkoły … 

 Akcja „Sprzątanie świata”

 W trzeci piątek września nasza 
szkoła wzięła udział w corocznej akcji 
„Sprzątania świata”. Uprzątnęliśmy teren 
wokół szpitala oraz Park im. Sobieskiego w 
Wałbrzychu. Pracy było wiele, a śmieci 
mnóstwo. Niestety wiele osób nie szanuje 

przestrzeni, która je otacza, zaśmiecając 
ją. Większość odpadów, które zebraliśmy 
to szklane i plastikowe butelki. Bardzo 
często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet 
wyrzucanie pojedynczych śmieci 
przyczynia się do zanieczyszczania naszej 
planety.

 

Pola nadziei 

 Nasi uczniowie uczestniczyli w akcji 
„Pola nadziei”. Wraz z wolontariuszami  
z wałbrzyskich szkół i przedszkoli sadzili 
cebulki żonkili przy Hospicjum im. Jana 
Pawła II w Wałbrzychu. „Pola nadziei” to 
międzynarodowy program realizowany 
wyłącznie przez hospicja, polegający na 
sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną 
wiosną są rozdawane w ulicznych 
kwestach. Zadaniem kampanii “Pola 

nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie 
pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także 
propagowanie niesienia bezinteresownej 
pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, 
mówienie o potrzebie i możliwościach 
opieki nad chorymi ma uwrażliwiać 
społeczeństwo, przypominając o chorych  
i cierpiących. Celem kampanii jest także 
propagowanie zasad opieki paliatywnej 
oraz wolontariatu.
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Warto czytać 

ANNA ONICHIMOWSKA 

DZIEŃ CZEKOLADY 

Poruszająca książka o 
tym, jak ucieczka w 
magię pozwala spełnić 
marzenia 
Powieść o dwojgu 
dzieciach, przeżywających 
problemy zbyt wielkie na 
ich wiek, zbyt poważne  
i trudne, by mogły je 
unieść w pojedynkę. 
Każdy dzień, który ze sobą 
spędzają, jest inny. Dzień 
tańca, dzień gniewu, 
dzień wiedźmy, dzień 
ucieczki. Ale zupełnie 
wyjątkowy będzie Dzień 
czekolady; dobry, 
znajomy i bezpieczny. 
Monika chciałaby już być 
stara, mieć dwadzieścia 
pięć, albo nawet 
dwadzieścia siedem lat. 

Byłaby wówczas bogata  
i uciekłaby do krainy Hula. 
Nie musiałby wtedy 
uciekać przed 
Czarownicą, która chce ją 
zabrać w jakieś nieznane, 
niedobre miejsce. Dawid 
postanawia zrobić 
wszystko, aby spełnić jej 
marzenia i przenieść ją w 
czasie. Pomaga mu w tym 
trójkolorowa kotka Zuzia.
  
Nota z okładki 
Każdy dzień ma swoje 
imię i inny kolor. 
Każdy dzień przynosi 
nowe niespodzianki – te 
wesołe i te bardzo 
smutne. 
Każdego dnia mogą 
spełnić się marzenia. 
Monika chciałaby być 
stara – mieć dwadzieścia 
pięć albo nawet 

dwadzieścia siedem lat. 
Byłaby 
wówczas bogata i 
uciekłaby do krainy Hula. 
Dawid postanawia zrobić 
wszystko, aby spełnić jej 
marzenia i przenieść ją w 
czasie. Pomaga mu w tym 
trójkolorowa kotka Zuzia. 
Czy mu się to uda 
i kogo spotka na swej 
drodze?

 
DOROTA TERAKOWSKA 

CÓRKA CZAROWNIC 
Arcydzieło o dojrzewaniu, 
pierwsza udana próba 
doścignięcia mistrzów 
gatunku, takich jak 
Tolkien czy Le Guin —tak 
pisze krytyka o tej 
niezwykle poczytnej baśni 
fantasy o oryginalnej 
fabule i skomplikowanej 
dramaturgii. Tytułowa 
córka Czarownic to 
potomkini królewskiego 
rodu, przygotowywana od 
dzieciństwa po wiek 
dojrzały przez pięć 
Czarownic do trudnej 

sztuki uwolnienia kraju z 
rąk Najeźdźców i do 
rządzenia. 
Będąc doskonałą lekturą 
dla czytelników w każdym 
wieku, jest równocześnie 
niezwykle ambitnym 
utworem w swoim 
gatunku. Wpisana w roku 
1994 na Światową Listę 
im. H. Ch. Andersena, 
znalazła się wśród 
najlepszych książek 
świata dla dzieci  
i młodzieży.
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- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może 
robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka, 
oddając pracę domowa uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. 
Pomagali mi mama i tata.  

*** 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 

*** 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy 
wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 

*** 

Szkolna pani psycholog mówi do kobiety 
na wywiadówce: 
- Pani syn ma kompleks Edypa. 
- Kompleks, nie kompleks - ważne, żeby 
mamunię kochał! 

*** 
Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 
też nikt go do tej pory nie znalazł... 

*** 
Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu 
spędza grając na komputerze. Chcąc go 
zmotywować do większego wysiłku w 
nauce, powiedział do niego: 
- Kiedy Abraham Lincoln był w twoim 

wieku, czytał książki przy świetle kominka.  
Syn odpowiedział bez odrywania wzroku 
od komputera: 
- Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już 
prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

*** 
Chłopiec wchodzi do fryzjera, a ten 
szepcze do klienta:  
- To jest najgłupsze dziecko na świecie. 
Proszę popatrzeć, pokażę panu.  
Fryzjer bierze w jedną rękę dolara, a w 
drugą dwie dwudziestopięciocentówki. 
Woła chłopca i pyta: 
- Które wybierasz? 
Chłopiec bierze dwudziestopięciocentówki 
i wychodzi.  
- I co, nie mówiłem? - triumfuje fryzjer - 
Ten dzieciak nigdy się nie nauczy!  
Jakiś czas później klient wychodzi i widzi 
chłopca wracającego z lodziarni.  
- Hej, mały! Mogę zadać ci pytanie? Czemu 
wziąłeś dwudziestopięciocentówki zamiast 
dolara? 
Chłopiec polizał loda i odpowiedział: 
- Ponieważ w dniu, kiedy wezmę dolara, 
gra się skończy! 
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BACK TO SCHOOL VOCABULARY 

 

teacher – nauczyciel                                            

head teacher – dyrektor 

student – uczeń 

break – przerwa 

bell – dzwonek 

classroom – klasa lekcyjna  

board – tablica 

chalk – kreda 

book – książka 

notebook – zeszyt 

pen – długopis 

pencil – ołówek 

ruler – linijka 

rubber – gumka 

pencil case – ołówek 

bag- plecak 

desk – ławka 

chair – krzesło 

computer – komputer 

 

MUSIC CORNER 

 

Charlie Puth , Meghan Trainor „Marvin 

Gaye”                                                

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on 

 

We got this king size to ourselves 

Don't have to share with no one else 

Don't keep your secrets to yourself 

It's kamasutra show and tell, yeah 

woah. 

 

There's loving in your eyes 

That pulls me closer 

It's so subtle, I'm in trouble 

But I'd love to be in trouble with you 

 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on 

 

You got to give it up to me 

I'm screaming mercy, mercy please 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on 

 

And when you leave me all alone 

I'm like a stray without a home 
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I'm like a dog without a bone 

I just want you for my own 

I got to have you babe 

 

There's loving in your eyes 

That pulls me closer 

It's so subtle, I'm in trouble 

But I'd rather to be in trouble with you 

 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that you want 

Like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on 

 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it 

on, babe 

 

You got to give it up to me 

I'm screaming mercy, mercy please 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on  

 

Więc Marvin Gaye (alleluja)* i do przodu 

Dostałeś lekarstwo, którego chcę 

Tak jak mówią w tej piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

 

Mamy ten king size** dla siebie 

Nie musimy się z nikim dzielić 

Nie chowajcie sekretów dla siebie 

To kamasutra show i mówmy, yeah 

 

W Twoich oczach jest miłość, 

Która ciągnie mnie bliżej 

To takie subtelne, mam kłopoty 

Ale chciałbym mieć kłopoty z Tobą 

 

Więc alleluja i do przodu 

Dostałeś lekarstwo, którego chcę 

Tak jak mówią w tej piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

 

Zostaw to mnie 

Krzyczę litości, litości, proszę 

Tak jak mówią w piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

 

I kiedy zostawiasz mnie całkiem samą 

Jestem jak przybłęda bez domu 

Jestem jak pies bez kości 

Po prostu chcę Cię na własną rękę 

Muszę Cię mieć, kochanie 

 

W Twoich oczach jest miłość, 

Która ciągnie mnie bliżej 

To takie subtelne, mam kłopoty 

Ale wolałbym mieć kłopoty z Tobą 

 

Więc alleluja i do przodu 

Dostałeś lekarstwo, którego chcesz 

Tak jak mówią w tej piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

 

Więc alleluja i do przodu 

Dostałeś lekarstwo, którego chcę 

Tak jak mówią w tej piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

 

Zostaw to mnie 

Krzyczę litości, litości, proszę 

Tak jak mówią w piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

Tak jak mówią w piosence  

Aż do świtu, więc alleluja i do przodu 

 

*Marvin Gaye to ikona czarnej kultury, 

piosenkarz soulowy, a jego nazwisko trzeba 

rozumieć jako "alleluja", bo taką inspiracją jest 

Marvin. 

 

**King size to nawiązanie do dużego 

dwuosobowego łóżka, tzw. "king size bed"  
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DATES AND FESTIVALS 

 

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony 

w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. 

Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i 

Wielkiej Brytanii . Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego 

Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z 

wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, 

czarownice, trupie czaszki itp.  

Zwyczaje 

Scary farm 

Młodzież oprócz organizowania domowych 

imprez często odwiedza tzw. straszne farmy (ang. 

scary farm), czyli zaadaptowane na ten cel duże 

przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne 

scenerie, wyglądające niczym wystrój planu 

filmów grozy, takich jak Nosferatu, Drakula, 

Frankenstein czy Mumia. 

Cukierek albo psikus 

 

Cukierek albo psikus 

Do zabaw w Halloween zalicza się także zabawa cukierek albo psikus (ang. trick or treat). 

Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie 

chce dać cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. 

Apple bobbing 

W tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek pływających w miednicy z wodą. 

Jabłko nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku. 

Inne zabawy 

Halloweenowe zabawy to również przeskakiwanie przez świeczki, które są rozstawione w 

kole na ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące w przyszłym roku. Kolejna 

gra to wrzucanie orzecha do płonącego ogniska. Jeżeli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to 

odwzajemnioną miłość. Inną popularną zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_–_symfonia_grozy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drakula_%28film_1992%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_%28film_1931%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mumia_%28film_1999%29
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nitkach ciastek i owoców. 

W ten dzień również istnieją różne formy wróżbiarstwa, np. wróżenie ze spodków. 

W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za potwory, takie jak wampiry, duchy czy 

czarownice. Kostiumy są również oparte na postaciach z telewizji. Pierwsze kostiumy na 

Halloween pojawiły się w 1930 roku, wtedy zwyczaj cukierek albo psikus (trick or treat) stał 

się popularny w Stanach Zjednoczonych. Dorośli urządzają pochody przez ulice miast. 

 

JOKE CORNER 

1. A man knocked on my door and says, 'Excuse me I'm collecting for the swimming pool'. I 

gave him a bucket of water. 

 

knocked – zapukał 

collecting – zbieram, kolekcjonuję 

swimming pool – pływalnia 

gave – dałem 

bucket – wiadro 

 

2. A woman is at the doctor's. She says 'I've come to thank you, doctor. I was thinking I was a 

dog and you cured me'. The doctor says 'Are you sure you're all right now?' The woman says 

'Yes. Feel my nose.' 

 

cure – leczyć 

all right – w porządku 

feel – dotykać 

I was thinking – myślałem sobie 
 

3. -See that elephant. It's got big feet.  

    -What do you give him? 

    - A lot of room. 

   

elephant – słoń 

feet – stopy 

give – dawać 

room - miejsce 

 

    Opiekunowie redakcji gazetki: Joanna Tarnowska, Justyna Stasińska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukierek_albo_psikus

