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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

      W tym roku rozpoczęcie roku szkolnego było 
wyjątkowe. W szkole nadal trwa remont instalacji 
grzewczej i dlatego po cichu liczyliśmy na to, że 
wakacje przedłużą się nam o kolejny tydzień… 
Niestety mogliśmy już wejść do sali gimnastycznej 
oraz niektórych sal lekcyjnych. W tym roku, czy to 
ze względu na nowy wygląd szkoły po remoncie, 
czy też ze względu na jubileusz 200-lecia istnienia 
naszej szkoły czuliśmy się wszyscy wyjątkowo. 
Wyobraźcie sobie, że w tej samej szkole rok 
szkolny uczniowie, tak jak my, rozpoczynali 100 lat 
temu (gdy Polska odzyskiwała niepodległość), a 
nawet 200 lat temu… I podobno przed 200 laty, 
gdy szkoła powstawała z tego rozpoczęcia roku 
cieszyli się nie tylko rodzice i nauczyciele,  
ale i dzieci… 
 

A jak rozpoczynano rok szkolny 
mniej więcej 100 lat temu? 

W miastach organizowano z tej okazji pochody z 
orkiestrą i chórem oraz pocztami sztandarowymi 
szkół. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko 
uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice  
i zainteresowani mieszkańcy miasta. Dzieci ubrane 
były odświętnie, choć nie obowiązywał strój 
galowy taki jak dzisiaj. Na wsiach nie było 
specjalnych pochodów, ale ten dzień też był 
wyjątkowy. Dzieci odświętnie ubrane i bardzo 
zadowolone (bo chodzenie do szkoły pozwalało 
uniknąć ciężkiej pracy w polu), wędrowały do 
jednoklasowej najczęściej małej szkoły. Tak było 
też 100 lat temu, a nawet 200 lat temu w Gałkowie 
Dużym. 

 

 
Badanie „ankyetowe”:  

Co będziesz najmilej wspominał ze szkoły? 

 

Szkoła w Gałkowie Dużym  istniała już od 1818 roku jako szkoła elementarna. Mieściła się w folwarcznych 

zabudowaniach należących do gałkowskiego majątku, którego właścicielem był Jan Bucholc. Jednym z najstarszych 

dokumentów mówiących o jej istnieniu jest wzmianka w księdze parafialnej odnosząca się do spisu inwentarza  

z 22 marca 1819r. Spis ten został podpisany przez Radę Stanu Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego Stanisława Staszica z następującą notatką: 

„Jest szkółka zaprowadzona we wsi Gałkowie kosztem parafii i stosownie do Instrukcji Rządowych, do której dzieci obojej płci 

chodzą na naukę zimową porą. Nauczycielem tymczasowo jest Łukasz Magnus pod administracją plebana miejscowego”. 
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Polska szkoła 100 lat temu 

W dawnej szkole, dzieci na wsi uczyły się w jednej izbie lekcyjnej, wszystkie razem (starsze i młodsze). Najczęściej do szkoły 

przychodziły w mundurkach.  Lekcje zaczynały się modlitwą.  Nauczyciel prowadził lekcje siedząc za swoim biurkiem. Uczniowie 

pisali rysikiem na specjalnych tabliczkach lub piórem maczanym w kałamarzu z atramentem. Kleksy skutkowały przepisywaniem na 

nowo stronic i karą. Dzieci do szkoły szły pieszo, najczęściej na boso, niosąc ze sobą buty, które zakładały w szkole. Na plecach 

taszczyły związane sznurkiem: podręcznik, tabliczkę i piórnik z rysikami, abecadło. Nie było tłumaczenia czy wyjaśnień, tylko za 

wszelkie przewinienia czekała kara cielesna: razy wymierzano w dłoń lub w pośladki długą trzciną lub specjalną dyscypliną, 

ewentualnie linijką. Znane było też klęczenie na grochu czy z uniesionymi rękoma. Karę stosowano podczas lekcji a czasem 

zostawiano dzieci po zajęciach. Dla źle uczących się w wielu szkołach była stosowana t.zw. ośla ławka. Dodatkowo uczniowie na 

przerwach musieli włączać się w pomoc w gospodarstwie. Za ochoczą pomoc można było zarobić poczęstunek: pajdę chleba czasem 

nawet z cukrem, czy taki przysmak jak kwaśne mleko z cynamonem. Droga przed szkołą była miejscem lekcji gimnastyki, ale też  

i zabaw na przerwach, z których odwoływał bezlitośnie dzieci dźwięk ręcznego dzwonka. Na lekcjach czasem zamiast sylabizowania 

czy kaligrafowania uczniów pochłaniały zupełnie inne 

zajęcia, choćby robienie gap z papieru czy inne 

niesamowite psoty… 

Tekst opracowała Fokaina, rysunek wykonała Katka. 
 

Szkoła za 100 lat  

- opowiadanie fantastyczne 

Redakcja gazetki szkolnej „Z ostatniej ławki” spotkała się 

w pełnym składzie w świetlicy. Trwała burzliwa narada, 

gdy nagle redaktor naczelna Alicja dostrzegła dziwne 

błyski z łazienki. Okazało się, że to pojawiający się 

znienacka portal czasowy. Wszyscy zainteresowali się 

dobiegającym z niego hałasem. Kuba i Kacper postanowili 

sprawdzić co jest po drugiej stronie. Kacper odważnie, a Kuba trochę niepewnie weszli w światło. Za nimi ruszyła reszta prasowej 

brygady. Po drugiej stronie portalu była świetlica, ale wypełniona elektroniką. W sali stał cyborg-nauczyciel i tłumaczył jak 

ściągać z internetu wiedzę prosto do głowy. Uczniowie siedzieli na elektronicznych deskach latających, a na głowach mieli 

multimedialne kaski. Wszyscy redaktorzy byli zaskoczeni. Jeszcze bardziej zdziwili się, gdy za oknem zobaczyli lekcję na której 

uczniowie trenowali wirtualne stwory i ujeżdżali mechaniczne jednorożce i inne fantastyczne stworzenia. Małgosia 

zaproponowała, aby wyszli z sali, w której się znaleźli i zorientowali się, gdzie w ogóle są. Krystian wolał wracać przez portal do 

domu. Mimo to, wszyscy ruszyli przez korytarz, który też wyglądał inaczej. Na wiszących na ścianach ekranach wyświetlały się 

różne informacje dla uczniów, np. plan lekcji w roku szkolnym 2118/2119. Nie musieli chodzić na własnych nogach, bo przez 

korytarz podróżowali ruchomą podłogą. W szatni były szafki wyposażone w skanery siatkówki. Uczniowie kończący lekcje 

zakładali plecaki rakietowe i specjalne termoaktywne stroje. Janek próbował przymierzyć plecak i niechcący wystartował w 

powietrze. W ostatniej chwili Patryk i Maciej złapali go za nogi. W tym czasie Ola, Natalia i Paulina zaglądały do plecaków, gdzie 

zamiast książek i zeszytów uczniowie mieli laptopy, tablety i multimedialne kaski. Redaktorzy „Z ostatniej ławki” rozbiegli się po 

nowej szkole zaskoczeni tym, jak ona wygląda. Liwka, Ola i Jadzia pobiegły do sklepiku szkolnego, gdzie można było za pomocą 

kart płatniczych kupić: nośniki z wiedzą , elektrolityczne napoje i zdrową żywność w proszku. Chłopcy pobiegli do sali 

gimnastycznej. Karol, Jacek i Mikołaj pierwsi zobaczyli uczniów ćwiczących, każdy co innego, na symulatorach z osobistymi cyber-

trenerami. Jagoda, Julia i Zuzia poszły zobaczyć jak wyglądają obiady w stołówce. Każdy uczeń zamawiał to co chciał u cyber-

kucharza, a ten na miejscu przygotowywał dania kuchni molekularnej. Zuzia, Oliwia i Lilka pobiegły do pokoju pań woźnych ,  

a tam zastały dezaktywowane roboty z fartuchami z napisem „woźne rządzą” oraz wielkie kable podpięte do nich. Nag le jedna  

z cyber-woźnych otworzyła oczy i zaczęła energicznie sprzątać podłogę. Wiktoria i Karolina zajrzały do pokoju nauczycielskiego, 

gdzie cyborgi-nauczyciele ładowali swoje baterie i wiedzę na kolejną lekcję na specjalne dyski. Nagle z głośników rozległa się 

przyjemna muzyczka i uczniowie zaczęli wychodzić z klas. Redaktorzy zrozumieli, że zaczęła się przerwa. Justynka, Maja i Nico la 

ruszyły za uczniami i trafiły do sali relaksu, gdzie uczniowie odpoczywali na materacach. Część uczniów siedziała na pufach 

ustawionych na schodach i grała na tabletach w gry Fortnight864, Minecraft1002 albo FIFĘ118. Emilka i Kinga podejrzały, że na 

niektórych tabletach wyświetlał się 506 numer gazetki „Z ostatniej ławki”, a w nim legenda o tym, że redakcja gazetki przeniosła 

się kiedyś do szkoły przyszłości. Wszyscy redaktorzy nachylili się, aby przeczytać tę informację, gdy nagle znaleźli się z powrotem 

w swoich czasach. Podejrzewali, że to sen , ale Patrycja wyjęła z kieszeni dysk z datą 2118, a Janek oglądał swoje nogi na których 

były odciski rąk kolegów ratujących go przed wystartowaniem rakietowym plecakiem. 

Fokaina, MLP, Mrs Wafelek, Szwagier, Agent History,Szyszka, Maciolenty. 



Dodatek specjalny 

ZDROWIE 
Bieg Niepodległości i festyn 2018 

 
29 września br. w naszej szkole odbyło się 
sportowe i zdrowotne wielkie wydarzenie: Bieg 
Niepodległości połączony z rodzinnym festynem. 
W biegu udział wzięło ponad 200 osób, w tym 
prawie 100 dzieci. Najmłodszy uczestnik miał  
2 latka i biegł na dystansie 200m. Dorośli biegli  
5 km przez gałkowski las i wszyscy ten dystans 
pokonali w czasie krótszym niż dwie godziny.  
W szkole na wszystkich uczestników czekał 
poczęstunek. Można było zjeść zalewajkę, pyszne 
ciasta oraz spróbować  specjalnie przygotowanej 
zdrowej żywności. Na stole ze zdrową żywnością 
znalazły się owoce i warzywa z ogrodów i sadów 
rodziców oraz dziadków naszych uczniów. Były też 
miody, domowe konfitury, pieczony samodzielnie 
chleb oraz pyszne sałatki i surówki. Wszystko 
bardzo zdrowe i do tego niesamowicie smaczne! 
Nasi starsi koledzy i koleżanki prezentowali 
wszystkim zainteresowanym zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Uczestnicy biegu byli bardzo 
szczęśliwi po udanym biegu.  Wszyscy świetnie się 
bawili. XY 

 

Jak dbać o zdrowie dzisiaj? 

 
1. Dbaj o odpowiednią dietę- Według specjalistów  

z Instytutu Żywności i Żywienia, należy spożywać 

produkty z różnych grup żywności, tzn. dbać  

o urozmaicenie posiłków, tak aby codziennie dostarczyć 

organizmowi wszystkich potrzebnych mu składników 

odżywczych – białek, węglowodanów, tłuszczów,  

a także witamin i składników mineralnych. 

2. Bądź aktywny fizycznie.  

3. Zrezygnuj z używek tj.alkohol, papierosy 

4. Znajdź czas na odpoczynek 

5. Opanuj stres 

6. Wykonuj badania profilaktyczne 

Nowa piramida żywieniowa 2016 

 

Jak dbać o zdrowie dzieci w wieku szkolnym?   
Kurjer Poznański, 1914 
 Mieszkanie. 

 1. Kilka razy dziennie otwierać okna lub lufciki.  

2. Utrzymywać mieszkanie w porządku i czystości.  

3. Nie pluć na podłogę, lecz do spluwaczek, napełnionych wodą.  

4. Unikać swędu, dymu (papierosy), pary. 
Odzienie. 

1. Jeśli nie można częściej, zmieniać dzieciom bieliznę raz na tydzień. 

2. Zmieniać na noc koszulę. 

3. Chłopcy powinny nosić kalesony, dziewczynki majtki. w zimie i w lecie. 

4. Unikać koszulek wełnianych, jeśli są zmieniać je raz na tydzień. 

5. Nic ubierać zbyt ciepło dzieci. szczególniej zaś nie dawać im żadnych 
szalików na szyje. 

6. Dzieci nie powinny ściskać się w pasie. a więc spodnie chłopców i spódniczki 

dziewcząt podtrzymywać należy szelkami lub staniczkami. 

7. Skasować kieszenie w spodniach chłopców, spódniczkach dziewcząt, aby 

dzieci nie mogły rąk trzymać w kieszeniach. 

8. Dawać dzieciom wygodne obuwie na nizkich, szerokich obcasach. 

9. Żądać, aby dzieci utrzymywały w porządku odzież. 

Czystość ciała. 

1. Dzieci codziennie rano myć sobie powiany ręce, twarz, uszy,  zęby (każde 

dziecko własną szczoteczką); co dzień wieczorem płukać usta; ręce myć kilka 

razy dziennie, szczególniej przed jedzeniem i po wyjściu z ustępu. 

2. Kąpać się dzieci powinny dwa razy na miesiąc (nie bać się zaziębienia.) Nogi 

myć co tydzień. 

3. Strzydz dzieciom krótko włosy, czesać głowę co dzień gęstym grzebieniem, 

myć głowę mydłem raz na tydzień. 

4. Obcinać krótko paznokcie i czyścić je codziennie. 

5. W ustępach używać papieru. 

Odżywianie 

1. Dawać dzieciom jeść co trzy godziny, pięć razy dziennie; ostatni posiłek na 

godzinę przed pójściem spać. 

2. Dużo mleka, Jaj, grochu tartego fasoli; kawałek mięsa na obiad; nie opychać 

ziemniakami, bułkami, a szczególnie słodyczami. 

3. Unikać ostrych przypraw, pieprzu, korzeni, ostrych, serów, marynat. 

4. Nie wolno nigdy dawać: wódki, wina, piwa, czarnej kawy, mocnej herbaty. 

5. Każde dziecko jeść powinno z oddzielnego talerza; mieć osobną łyżkę, nóż, 

widelec, dokładnie gryźć i żuć pokarmy. 

6. Zwracać uwagę na czystość w przyrządzeniu pokarmów; owoce surowe 

wymyć przed spożyciem. 

7. Myć ręce przed jedzeniem. 
Sen. 

1. Pościel utrzymywać czysto, często wietrzyć, tępić, pasorzyty. 

2. Pościel powinna być równa, ale niezbyt miękka. Najlepsze łóżko żelazne 
siatka druciana i twardy materac. 

3. Nie pozwalać dzieciom trzymać rąk pod kołdrą. 

4. Sypiać tylko w koszuli (nocnej) 

5. Dzieciom, które oddają pod siebie mocz, nie dawać pić na noc; pamiętać, aby 

przed pójściem spać oddały mocz; budzić je w tym celu raz, dwa razy w ciągu 
nocy. 

6. Nie mieć odzienia pod poduszką. 

7. Kłaść się spać między 8-10 wieczorem; wstawać między 6-7 rano. 
Praca i rozrywki. 

1. Do czytania i pisania postawić dostatecznie jasną lampę z lewej strony; lampa 
niech nie rzuca blasku w oczy i nie kopci. 

2. Nie pozwolić czytać i pisać o zmroku. 

3. Nie pozwalać dzieciom dźwigać zbyt ciężkich przedmiotów, dziewczętom nie 

kazać nosić zbyt ciężkich młodszych dzieci. 

4. Nie puszczać dzieci samopas na podwórze lub na ulicę (złe towarzystwo), 

lecz dać im możność zdrowe; rozrywki pod dobrą opieką (ogródki dziecięce). 
W razie choroby dziecka. 

1. Odłączyć chore dziecko i jego pościel od zdrowych. 

2. Nie podawać zbyt dużo i często środków czyszczących, lecz wziąć dziecko na 

dyjetę (kleik, rosół, herbata); zawezwać lekarza. 

3. W razie choroby zaraźliwej w domu, nawet dzieci zdrowych do szkoły nie 

posyłać, obcych dzieci i ich matek do domu nie wpuszczać. 

4. Po skończeniu choroby wszystkie dzieci kilkakrotnie wykąpać, ubranie  

i mieszkanie zdeinfekować. 

5. Nieznacznych dolegliwości dzieci, na które zwraca uwagę lekarz szkolny, nie 

lekceważyć, lecz zawczasu leczyć dziecko u specjalisty. 



Uroda i higiena 100 lat temu… 
Uroda była dla kobiet bardzo ważna nawet ponad sto lat temu.  

Z przerażeniem pisali o tym dziennikarze-mężczyźni w Kurierze 

Codziennym z 1918 roku: „W naturze kobiecej leży zupełnie 
zrozumiały fizyologicznie usprawiedliwiony instynkt podobania 
się. A czyni mu ona zadość nie tylko, że się tak wyrazimy, 
zewnętrznem podnoszeniem swej urody przez strój, ale i przez 
uwydatnianie wdzięków sztucznym sposobem. Kosmetyka 
odgrywała zawsze w życiu kobiety ważną rolę. Dzisiejsze nawet 
wojenne czasy nie ograniczyły tych wybryków mody, chyba że 
ograniczyły tylko środki, jakiemi kosmetyka rozporządza.”  
Pomimo ograniczonych środków kobiety starały się pielęgnować 

urodę na różne domowe sposoby. Dziś jesteśmy przerażeni 

czytając, iż pielęgnacja suchych włosów polegała na niemyciu 

ich przez trzy tygodnie i dodatkowo wcieraniu oliwy w skórę 

głowy, a dla ładnego efektu należało wcierać w powieki tłuszcz 

np.masło lub maseczkę z jajek i mleka w proszku. Kobietom, 

które szukały sposobu na pocenie się zalecano kąpiele w gorącej 

wodzie z octem trzy razy dziennie. Starano się odwieść kobiety 

od używania sztucznych kosmetyków, które nadwyrężają siły 
moralne, wycieńczają fundusze i zdrowie. Autor Przewodnika 
dla dam wymienia mnogość blanszów do zniszczenia płci 
stosowanych przez ówczesne kobiety: czernidła do włosów, 

farby do oznaczania żył na niebiesko, róże do policzków, 

karminy do ust i płyny mające nadać blask oczom. Już wtedy 

podkreślano, że w ich skład wchodzi wiele śmiertelnie 

szkodliwych substancji takich jak ołów czy rtęć, których 

stosowanie mogło doprowadzić do zniszczenia skóry, 

natarczywych migren, bólów stawów, utraty płodności, a nawet 

śmierci. 
Podręcznik Higiena kobiety we wszystkich okresach jej życia z 1925 

roku opublikował listę zaleceń dla pań chcących jak najdłużej zachować 

młody i promienny wygląd: 

1. Przebywaj jak najwięcej na powietrzu i słońcu.  
2. Nie jedz za dużo. Odżywiaj się przeważnie jarzynami, owocami i 

mlekiem. Co 3 miesiące powstrzymaj się od mięsa na 2 tygodnie. 
Żuj dobrze pokarmy.  

3. Bierz często kąpiel.  
4. Staraj się o codzienne wypróżnienia. Raz na tydzień przyjmij lekko 

czyszczący środek. 
5. Ubieraj się ciepło, lekko, wygodnie, nie uciskając szyi i 

kończyn.             
6. Wstawaj rano i wychodź na powietrze, kładź się spać wcześnie.   
7. Śpij w pokoju dobrze przewietrzonym od 6 do 7 i pół godzin.       
8. W niedzielę i święta wypoczywaj od codziennych zajęć najlepiej 

poza miastem – wśród pól i drzew. 
9. Unikaj wstrząśnień moralnych. Ludzie nerwowi przedwcześnie się 

starzeją. Nie czyń innym przykrości. 
10. Unikaj późnych rozrywek i miejsc przeludnionych.         

Higiena (choć w innym stopniu stosowana, niż w dzisiejszych czasach) 

była bardzo ważna nawet ponad 100 lat temu władze miasta Łodzi 

ogłaszały, iż: „Wszystkie osoby, które spotkane będą na ulicach m. 
Łodzi tak obszarpane, zabrudzone, lub zawszone, że ich zaniedbany 
wygląd wywołać może oburzenie, zostaną niezwłocznie zaaresztowane, 
a po ostrzyżeniu włosów, brody i głowy, odwszone będą i przetrzymane 
dopóty, dopóki nie oczyszczą swoich ubrań i me doprowadzą do 
należytego porządku. Powstałe przez to koszta będą pokryte przez 
oddanie ich do robót przymusowych.” 

Zalecenia zdrowotne sprzed 100 lat… 

Krakowski miejski urząd zdrowia ułożył i wydrukować kazał 
następujące „przepisy zdrowotne":  
1) Zachowuj wszędzie nadzwyczajną czystość.  
2) Myj ręce przed każdem jedzeniem. Płucz usta rano  
i wieczór. Kąp się jak najczęściej.  
3) Przewietrzaj dokładnie mieszkanie. Przewietrzaj ubranie  
i bieliznę na powietrzu, w słońcu.  
4) Wstawaj wcześnie i pracuj.  
5) Nie przesiaduj w knajpach.  
6) Nie pij nieprzygotowanego mleka. Nie pij alkoholu. Nie 
jedz surowych lub zepsutych owoców  
7) Zakrywaj pokarmy i napoje przed muchami i pyłem.  
8) Tęp zawzięcie muchy, komary, wszy, pluskwy, pchły oraz 
szczury.  
9) Nie wchodź do mieszkań zakażonych.  
10) Mimo przeciwności nie upadaj nigdy na duchu. 
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1915 

Jak donoszą dzienniki niemieckie, zalecił pruski minister oświaty 

naczelnym prezesom, aby zaopiekowali się młodzieżą szkolną w 

zakresie jej odżywiania. W tym celu mają zastosować odpowiednie 

środki. Przedewszystkiem chodzi o zapobieżenie niepomyślnemu 

wpływowi na rozwój dzieci, spowodowanemu brakiem artykułów 

spożywczych, zwłaszcza tłuszczów i mięsa, Do osiągnięcia tego celu 

mają dopomódz gminy i stowarzyszenia prywatne. Minister obawia 

się o przyszłe pokolenie, które z powodu braku mięsa, a głównie 
tłuszczów bardzo ucierpi. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1916 

Najbardziej się zaleca przestrzeganie czystości. Należy często 
obywać ręce, zwłaszcza przed jedzeniem albo podawaniem 
jedzenia. Są pewne mydła i proszki do mycia, powodujące tworzenie 
się krost i wyrzutków, które trudno wyleczyć. Zaleca się przeto jak 
największą ostrożność przy nabywaniu podobnych trujących 
surogatów. Lepiej użyć piasku czystego lub sproszkowanego tynku 
wapiennego, aniżeli narażać się na dotkliwą chorobę skórną.  
Kuryer Codzienny 1918 

 
Celem uniknięcia różnych chorób ocznych, należy zważać na następujące 

wskazówki: Przy czytaniu lub robocie trzeba zawsze siedzieć prosto, gdyż 

postawa leżąca lub pochyła na wzrok wpływa ujemnie. Papier i książka 

muszę być oddalone od oczu najmniej na 40 centymetrów; światło 

słoneczne nigdy nie powinno padać na kartę, którą się czyta, lub na papier 

na którym się pisze. Zbytniego blasku światła unikać należy starannie. 

Kuryer codzienny 1917 
 

Znaną jest ogólnie rzeczą, że zimne nogi rozgrzewają się bardzo 

szybko, gdy po zdjęciu pończoch włoży się je w wyścielone 

suknem buty, lub owinie papierem. Kuryer codzienny 1918 
 
Od dawna już twierdzą fachowcy, że najlepszym środkiem na porost 
włosów jest zimno. Dowodem powyższego twierdzenia ma być 
okoliczność, iż podróżnicy, powracający z wypraw podbiegunowych, 
zawsze mogą się pochwalić wspaniałą czupryną i zarostem. Jako 
wyjaśnienie tego, bądź co bądź dziwnego zjawiska, służy fakt, że w 
okolicach arktycznych brak jest wszelkiego rodzaju mikrobów i 
bakcyli, skutkiem czego nie-możliwą staje się łysina, powstająca, jak 
wiadomo, skutkiem zarazków. Kuryer codzienny 1916 

 
 „My wszyscy, gospodarze w Dziekanowie Polskim, uchwaliliśmy zgodnie, aby w 

naszej wsi nikt nie palił papierosów jeżeliby zaś kto wykroczył przeciw tej 

uchwale i pozwolił sobie zapalić papierosa, to zapłaci za pierwszym razem 5 

marek kary, za drugim razem 10 marek, a za trzecim 15. Takeśmy sobie 

postanowili i będziemy się tego pilnowali, a może da Pan Bóg, że przykład 

nasz i inne gromady zachęci.” Kuryer Codzienny 1918 



Zabawy dzieci dawno temu 
 
W co bawiły się dzieci w naszym wieku prawie 100 lat 
temu? 
Bardzo dużo czasu spędzano wtedy na podwórku, na 
polu, na dworzu ogólnie na powietrzu. I nie był to tylko 
czas pracy, ale i zabawy. Dzieci bawiły się naśladując 
dorosłe życie, dominowały więc zabawy w gotowanie, w 
dom, w sklep. Na wsi bawiono się w zabawy takie jak 
„Stary niedźwiedź” czy „Mam chusteczkę haftowaną”. 
Grano też w noża, wyścigi patyków, cetno i licho, 
oczywiście w chowanego i berka. W miastach dzieci 
grały w klasy, w kapsle, siedziały na trzepakach, robiąc 
na nich rozmaite ćwiczenia. Nie było zabawek takich jak 
dzisiaj, więc dzieci cieszyły się z rzeczy samodzielnie 
zrobionych przez rodziców np. uszytej lalki czy 
wyrzeźbionego żołnierzyka. Na wsi było dla dzieci dużo 
atrakcyjniej niż w mieście, bo można było zrobić 
kryjówkę w krzakach lub w sianie, indiańskie łuki z 
patyków, dzidy, wspinać się 
na drzewa, kąpać w rzece 
czy rozpalić prawdziwe 
ognisko. Wieczorami 
dzieciom często 
opowiadano bajki, legendy 
i różne historie wymyślone  
i prawdziwe. 

XXX 
Rysunek wykonała Klarix 

Dowcipy i żarty z gazet sprzed 100 lat 
 
W tramwaju na jednej z ulic Sztokholmu między ojcem  
a maleńkim synkiem, ku uciesze pasażerów, toczyła się taka 
rozmowa:  
— Tatku, gdybyś sam był w dużym lesie i wypadłby 
ogromny jeleń, czy bałbyś się?  
— Nie, kochanie.  
— A gdybyś spotkał wściekłego psa ?  
— Też bym się nie bał.  
— No a smoka ?  
— Też nie, synku.  
— Ojej, tatusiu — zawołał malec, pełen podziwu- to ty, 
prócz mamy, nie boisz się niczego ?!  
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1918 

 
Oficer do żołnierza: 
- Co żołnierz winien jest swemu przełożonemu? 
- Zwykle nic — odpowiedział żołnierz — bo od przełożonego 
trudno coś pożyczyć. 
Dziennik Śląski, 1918 

 
— Od pierwszego będzie węgiel na kartki  
— Doskonale!  
— Czego się cieszysz?  
— Bo kartki węglowe będą stokroć lepsze od chlebowych.    
— Niby pod jakim względem  
— A no, jeżeli nie będzie węgla, to chociaż kartki na mięso 
można spalić gdy tymczasem w braku chleba, chlebowe 
kartki zjeść trudniej.  
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1917 
 

DAWNO, DAWNO TEMU… MOTYL ZDZICH ? 

 

Komiks wymyślił i narysował Maciolenty. 



Misja Tropem Legend Szkolnych 
 
Szkolnych legend jest jak wiecie w naszej szkole wiele. 
Chcieliśmy Was dzisiaj skłonić do zastanowienia nad 
niektórymi z nich. Czy ktoś z was myślał kiedyś gdzie się 
podziały niektóre sale w naszej szkole? Idąc korytarzem 
widzimy kolejne numery , ale nie wszystkie… Niektórych 
sal jakby brakuje. Może któryś poprzedni dyrektor kazał 
je zamurować, żeby niektóre sekrety szkoły nie wyszły 
na światło dzienne...?  A zauważyliście, że szkolne 
prysznice są zawsze zamknięte, a mimo to często świeci 
się tam światło? Podobno ktoś słyszał dochodzące 
stamtąd podejrzane dźwięki... Może ktoś tam mieszka? 
Ktoś kto nie wychodzi na światło dzienne…  A czy was też 
zastanawia co się znajduje w pomieszczeniu pod salą 26? 
Być może jest tam sekretne wejście do podziemi szkoły, 
gdzie znajdują się ukryte skarby i tajemnice? Zostawiamy 
Was tym razem z pytaniami bez konkretnych 
odpowiedzi, gdyż sami ich nie znamy. Znamy jedynie 
legendy, które przekazywane z ust do ust tworzą aurę 
tajemnicy w naszej szkole i czynią ją niezwykle ciekawą… 

Mrs Wafelek, Szwagier, Fokaina i MLP 

 

Konkurs z nagrodami 
Tym razem mamy dla Was naprawdę bardzo trudne zadanie: 

napisz z jakich lat są przedstawione poniżej mapy Polski  
i krajów sąsiadujących. Dla pierwszej osoby, która przyniesie 
prawidłową odpowiedź do opiekuna redakcji, czeka nagroda! 

 

 
 

 
Zadanie przygotował Agent History 

Przedstawiamy naszą redakcję 

W naszej redakcji w tym roku pracuje 36 uczniów (ale to dopiero początek… ), w tym 24 
dziewczyny i 12 chłopców. Pracownicy naszej redakcji mają od 9 do 14 lat. Mamy jasne, ciemne, 
rude, długie i krótkie włosy oraz zielone, niebieskie, brązowe i piwne oczy. 

Jesteśmy  wyjątkowi, elastyczni, twórczy, rytmiczni, zdolni, mądrzy, zdumiewający, skromni, 
nieśmiali, otwarci, przebojowi, ruchliwi, wrażliwi, koleżeńscy, szaleni, mili, pomocni, 
inteligentni, można na nas polegać 

Lubimy granie na komputerze, geografię, historię, łowienie ryb, muzykę, youtube’a, Harry’ego 
Pottera, spanie, niechodzenie do szkoły, bieganie, sport, jedzenie, leżenie, taniec, śpiewanie. 

Chodzimy na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, na zbiórki harcerskie, 
basen, ćwiczenia, piłkę nożną, balet, lekką atletykę, rowery. 

Czas wolny spędzamy grając na komputerze, czytając, rysując, oglądając bajki i filmy, ucząc się 
języków, bawiąc się na dworze, jeżdżąc na rowerze, tańcząc, spotykając się i kombinując z 
przyjaciółmi, biegając, ćwicząc, odpoczywając. 
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