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HALLOWEEN

Jest to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta 
zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli 
przed dniem Wszystkich Świętych. Halloween jest najczęściej 
obchodzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii. 
Dokładna geneza powstania tego święta nie jest znana. Może być nią 
rzymska uroczystość na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) lub 
celtycki zwyczaj powitania zimy. 
Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' 
Eve – wigilia Wszystkich Świętych. 

ZWYCZAJE:
➔SCARY FARM

Młodzież, oprócz organizowania domowych imprez, często 
odwiedza tzw. straszne farmy. Są to specjalnie utworzone duże 
przestrzenie ze scenerią, która wygląda niczym wystrój planów 
filmów grozy (np. Dracula).

➔APPLE BOBBING
To łapanie jabłek w miednicy z wodą, które należy wyłowić za 
pomocą zębów. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie, ma 
oznaczać szczęście w nadchodzącym roku.

Bądź eko!

Jak przeczytasz – podaj dalej.

Oszczędzaj papier!

Pozdrowienia dla naszych znajomych z SP 30!
Mamy nadzieję, że nasza gazetka się Wam spodoba :)



➔CUKIEREK ALBO PSIKUS (TRICK OR TREAT)
To chyba najbardziej znany zwyczaj. Dzieci (oczywiście 
w niebanalnym przebraniu) chodzą z pojemnikami na 
cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie 
chce podarować cukierka, otrzymuje w zamian psikusa. 

SYMBOLE

Symbole Halloween to wszystko, co kojarzy się z życiem 
pozagrobowym i horrorem, a więc: duchy, zjawy, upiory, 
demony, wampiry, czarownice, kostuchy, trupie czaszki, 
piszczele, zombie.
Nieodłącznym znakiem rozpoznawczym tego święta jest także 
wydrążona dynia z otworami najczęściej w kształcie twarzy ze 
świecą w środku . 

My jesteśmy straszne zmory,
bardzo groźne z nas upiory,
jeśli nie chcesz się nas bać,
musisz nam cukierka dać!

Daria



RECENZJA FILMU „BARAKA”

W dniu 23 października przedstawiciele mediów szkolnych (w liczbie: 2) 
postanowili na własne oczy zobaczyć film tak często komentowany przez 
Pana Witolda Brandysa. 
Z jednej strony „Baraka” to 96-minutowy dziennik z podróży, z innej-
medytacja nad naszą planetą. Reżyser Ron Fricke jeździł z 70 mm kamerą 
(kadr jest ustawiony poziomo, a nie pionowo jak na taśmie 35 mm) po 
całym świecie, by uwieczniać obrazy ludzi i nataury. Niektóre z nich są 
zwyczajne (ruch uliczny w Tokio), inne niezwykłe (zaćmienie słońca), 
jeszcze inne wywołują przeróżne odczucia (porównanie selekcji małych 
kurczaków do ludzi płynących po ulicach metropolii). 
Zdjęcia były kręcone w najróżniejszych zakątkach Ziemi, także w Polsce 
(obóz koncentracyjny-Auschwitz, huta w Bytomiu)!

Film powstał w roku 1992, polska premiera odbyła się dopiero 13 lat 
później! 

Komentarze internautów: 
„Piękny, smutny czasem aż do bólu, ale prawdziwy. Świat jest taki piękny 
i brzydki jednocześnie. Pierwszy raz oglądałem podróż po świecie 
pokazaną w taki specyficzny sposób, bez słów i komentarza. Półtorej 
godziny z otwartymi szeroko oczami”.
„Kapitalny film, niesamowite obrazy z różnych zakątków Ziemi i kultur, 
polecam, jednak komuś z "ADHD" ten film może nie przypaść do gustu”.

Dość nietypowe dzieło: nie ma żadnych dialogów. Tylko zdjęcia 
i doskonała muzyka (skomponowana przez zespół Dead Can Dance). 
Uważam, że naprawdę jest wart zobaczenia (zmusza do głębokich 
refleksji).
Co ciekawe, tytuł „Baraka” oznacza w języku mistyków muzułmańskich 
błogosławieństwo, oddech, esencję życia, od której rozpoczyna się 
ewolucja. 

Daria



Hotel Polesie Wesołe miasteczko

Widok z dachu budynku na opuszczone miasto

OKIEM PODRÓŻNIKA-MROCZNE MIEJSCCA
PRYPEĆ

Opuszczone miasto w obwodzie kijowskim w północnej Ukrainie przy  
granicy z Białorusią zwane również Miastem Widmo.

Miasto zostało założone w 1970 r. jako osiedle dla pracowników 
elektrowni jądrowej Czernobylskaja. Położone było około 4 km od tej 
elektrowni. 27 kwietnia 1986 r., dzień po katastrofie w Czarnobylu, 
zapadła decyzja o (w pierwotnych zamiarach czasowej) ewakuacji 
miasta. Około 50 tysięcy mieszkańców do wieczora musiało opuścić 
swoje domy. Do godz. 16.30 tego samego dnia ewakuacja została 
zakończona. Dwie godziny później oddziały milicji ponownie 
przeszukały miasto, odnajdując 20 osób, które miały zamiar uniknąć 
wyjazdu. 

Po latach od katastrofy regularnie plądrowano to miasto. Obecnie 
stanowi ono atrakcję turystyczną. 



CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
ŚLĘŻA

Najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego. Położony jest 
niedaleko Wrocławia. 

HISTORIA
Góra stanowiła ośrodek pogańskiego kultu solarnego 
miejscowych plemion-jego początki sięgają epoki 
brązu, natomiast upadek przypada na początki 
chrystianizacji tych obszarów (X i XI wiek). Rozkwit 
sanktuarium związany jest 
z osadnictwem celtyckich Bojów. Na szczycie góry 
odnaleziono fragmenty kamiennych wałów (o dł. około 
12 m), układanych z odłamków oraz zagadkowe posągi 
z charakterystycznym symbolem ukośnego krzyża. 

DIABŁY SZUKAJĄ PIEKŁA, CZYLI GENEZA POWSTANIA
Szatan zawistny o dzieło Boga, któremu tak pięknie udała się śląska ziemia, 
postanowił zniszczyć i zasypać kamieniami cały region. Czasu miał niewiele - 
od wiosennego zrównania dnia z nocą do nocy świętojańskiej - więc zwołał do 
pomocy wszystkie diabły. Kazał im znosić potężne bloki skalne i układać 
w stosy. W ten sposób powstały Sudety 
z ich najwyższym szczytem - Śnieżką. Czas jednak biegł nieubłaganie, 
a i czarcich sił było coraz mniej. Kolejne usypiska były więc coraz mniejsze i nie 
tak starannie uformowane, w końcu diabły rozrzucały kamienie na chybił trafił, 
tworząc przypadkowe górki. Dwie z nich - Anielska (dziś Gozdnica) i Radunia - 
znajdowały się dokładnie między wejściem do piekła.  Zejście do piekielnych 
czeluści zostało doszczętnie zasypane, 
a zwały kamieni utworzyły nową górę, którą wiele lat później nazwano Ślężą. 
Diabły do tej pory nie mogą się dostać do swej podziemnej siedziby. Krążą więc 
wokół Ślęży i nasyłają na nią porywiste burze z piorunami w nadziei, że wejście 
do piekieł kiedyś się odsłoni.

Daria, Paulina



NOWOŚCI MUZYCZNE

Koncerty:     

➢ Jesienna trasa koncertowa zespolu COMA, to okazja by wraz z łódzką grupą 
uczcić wspólnie 
15 rok ich działalności! Już 3 litopada o godzinie 
20.00, w CK Wiatrak odbędzie się koncert. Ceny 
biletów: 45zł(przedsprzedaż).

➢ Pomarańczowa Trasa Kultu stała się już tradycją na 
polskiej scenie muzycznej. Śląsk jest co roku jednym 
z najważniejszych punktów na jej mapie. Za każdym 
razem do katowickiego Spodka ściągają tysiące fanów 
zespołu z całego województwa. 
3 listopada w Spodku jak zwykle Kult zagra blisko 
trzygodzinny koncert i swoje największe przeboje 
takie, jak: "Polska", "Arahja", "Do Ani", "Wódka" czy 
"Baranek". Ceny biletów to: sektory niebieskie 40 zł, 
sektory czerwone 60 zł, loża 100 zł.

 

Najnowsze płyty: 

Kamil Bednarek - Jestem...

Debiutancki album projektu Bednarek, założonego przez Kamila Bednarka po 
zawieszeniu działalności grupy StarGuardMuffin. Płyta ukaże się 28 listopada. Jest to 
materiał o zupełnie innym charakterze i brzmieniu niż albumy SGM - mniej 
rozrywkowy, a bardziej refleksyjny. Na płycie zamieszczone zostanie 13 utworów, 
w tym cover Marka Grechuty - artysty którego Kamil darzy wielkim szacunkiem 
I uznaniem.

Hey

6 listopada będzie miała swoją premierę nowa płyta zespołu Hey. Po raz pierwszy 
materiał został zarejestrowany w sześcioosobowym składzie, bowiem do grupy 
dołączył Marcin Zabrocki - kompozytor i multiinstrumentalista, znany m.in. ze 
współpracy z grupami: Biff, Pogodno, Mordy. Niebawem do rozgłośni radiowych trafi 
pierwszy singiel promujący to wydawnictwo pt: „Do Rycerzy, do Szlachty, do 
Mieszczan”. Na krążku znalazło się 11 premierowych utworów, a gościnnie w jednej 
z piosenek jako wokalistka i autorka tekstu pojawiła się Gaba Kulka.

Julia



WIADOMOŚCI SPORTOWE

Tenis

Bez szans w starciu z Sereną Williams była Agnieszka Radwańska. W półfinale Turnieju Masters, 
nasza najlepsza tenisistka przegrała w dwóch setach 2:6 i 1:6.

Piłka nożna

Pływalnia na Narodowym
Mecz nie odbył się z powodu dużej ilości wody na murawie. Decyzję podjęli wspólnie na spotkaniu 
delegat FIFA, sędzia główny, piłkarze oraz trenerzy obu drużyn. NIE WOLNO zamknąć dachu 
w dzień meczu, albo jeśli piłkarze odbyli trening przy zamkniętym dachu. Mecz musi się dobyć 
w ten sam sposób. Jeśli zamknięto by dach bez zgody FIFA lub (jak w tym przypadku) wbrew, 
zostałaby nałożona na nas kara pieniężna. 
Działacze PZPN biją na alarm! Murawa na stadionie PGE Areny w Gdańsku, gdzie 14 listopada 
odbędzie się towarzyski mecz Polska - Urugwaj, jest w opłakanym stanie. Zarządcy obiektu 
zapewniają jednak, że na spotkanie reprezentacji boisko zostanie odpowiednio przygotowane.

Na stan boiska znacząco wpłynął rozegrany niedawno na PGE Arenie mecz rugby (przed 
zawodami wymalowano na murawie linie taką substancją, że po prostu wyżarła ona trawę).

KSW 21.

Mamed Khalidov wie już, z kim będzie walczył podczas gali KSW 21, którą zaplanowano na 
1 grudnia 
w Warszawie. Przeciwnikiem ulubieńca polskiej publiczności będzie Melvin Manhoef. 

F1 GP Indii

Sebastian Vettel (25 l.) dzięki odniesieniu zwycięstw w trzech ostatnich wyścigach Formuły 
1 wyszedł na prowadzenie w mistrzostwach świata. Po ostatnim wyścigu, w Korei, niemiecki 
kierowca wyprzedza o sześć punktów Fernando Alonso (31 l.) 
z Ferrari. Niemiec potwierdził wysoką formę już na pierwszym treningu na torze w Buddh - wygrał 
sesję przed Jensonem Buttonem (32 l.) z McLarena i przed Alonso.

SIATKÓWKA
Zawodnik Dynama Moskwa Bartosz Kurek (24 l.) pomału wraca do 
zajęć po kontuzji stawu skokowego, ale na grę jeszcze musi poczekać.

Trener Dynama Jurij Czerednik (46 l.) chciał, żeby polski przyjmujący 
dołączył do treningów z główną grupą graczy i postanowił zabrać go na 
wyjazd do Nowego Urengoja. 

KOSZYKÓWKA (NBA)
Zwycięstwem z Denver Nuggets 88:72 koszykarze Phoenix Suns zakończyli okres 
przygotowawczy. Gwiazdą zespołu był Michael Beasley, który rzucił 29 punktów i miał 10 zbiórek.
Marcin Gortat tego meczu nie zaliczy do udanych. Trzy dni po perfekcyjnym spotkaniu z Golden 
State Warriors, gdzie Polak nie miał ani jednego pudła, dobrze zbierał i był najlepszym 
zawodnikiem drużyny, w ataku nie błyszczał.

Nikola, Daria



RUSZ GŁOWĄ, CZYLI KRZYŻÓWKA :)

     

     1.Otrzymują je aktorzy po występie.
2.Tylko odważni chodzą tam nocą.
3. Zjawy wypędzane z człowieka za pomocą 
egzorcyzmów.
4. Agnieszka, Gosia, Robert to … w Mam talent.
5. Rozpoczyna się 22 grudnia.
6. Piją ją wampiry.
7. Kraj, w którym Halloween jest tradycją. 
8. Pól człowiek, pół wilk.
9. Dynia w angielskiej wersji. 

Gosława


