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NR      2/2019 

EGZEMPLARZ 

BEZPŁATNY 

Kolejne dni mijają, a czas leci bardzo szybko. Mimo 

to ,w naszej szkole zdążyło wydarzyć się wiele wspa-

niałych rzeczy. Tak jak w codziennym życiu, każdego 

dnia spotyka nas coś innego , tak i szkoła codziennie 

stawia nam nowe wyzwania. Nasza gazetka to kronika 

najpiękniejszych chwil. 

O CZYM W TYM MIESIĄCU? 

 Nasza ziemia, naszym domem 

 Czym jest patriotyzm?- wywiad 

 Dla każdego coś fajnego 

 Wielkie sukcesy 

 Sonda 

 Okiem ucznia 

 Patriotyczny kącik muzyczny 

 Patriotyzm wierszem pisany 

 W innym świecie 

 Seriale 

 Kącik historyczny 
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5 listopada odbył się Turniej Przyrodniczy. Udział w nim brało wiele 

klas, lecz tylko jedna zdobyła pierwsze miejsce. Każda klasa wyty-

powała 3-osobowy zespół, który ją reprezentował. Pierwszy etap po-

legał na prezentacji, w której były zamieszczone zwierzęta oraz ro-

śliny, każda z grup musiała podać właściwą nazwę i gatunek. Drugi 

etap konkursu polegał na pytaniach, przy każdym pytaniu znajdowa-

ły się cztery odpowiedzi. Każda drużyna chciała wygrać, lecz 1 

miejsce było zarezerwowane tylko dla najlepszej. W ostatecznej roz-

grywce okazało się, że dwie drużyny mają po tyle samo punktów, ro-

zegrana została dogrywka i zwycięzca został wyłoniony. Była to kla-

sa 3D. 

 

W trakcie liczenia punktów przez nasze żeńskie jury, nie zabrakło 

atrakcji, wystąpili dla nas już sławni Jakub Mieczaj i Jakub Fran-

kowski Zaśpiewali nam wiele piosenek, które mogły doprowadzić 

do wzruszenia. Na koniec został rozegrany krótki test mobilny, każ-

dy mógł wziąć w nim udział, lecz było tylko 50 miejsc, jak to mó-

wią,  kto pierwszy, ten lepszy. Zostały wyłonione 2 osoby z najwięk-

szą liczbą punktów, które dostały skromny upominek.  

Nasza ziemia, naszym domem– konkurs przyrodniczy 

Maciej Księżopolski 
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CZYM JEST PATRIOTYZM?– WYWIAD 

 

Patriotyzm jest to postawa społeczno-polityczna, oparta na miłości 

do swego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu 

innych tradycji narodowych i kultur. W dzisiejszych czasach po-

strzegany jest nieco inaczej, niż kilkaset lat temu. 

Dawniej patriotą nazywany był człowiek, który gotowy był oddać 

własne życie dla dobra swej ojczyzny. Patriota 200 lat temu był czę-

stym uczestnikiem w bitwach na rzecz swego kraju, z dumą obnosił 

się swą polskością. Dzisiejszy patriotyzm objawia się szacunkiem 

dla godła, hymnu, języka polskiego i historii. Zapytaliśmy kilku na-

uczycieli, czym dla nich jest patriotyzm. Odpowiedzi były następu-

jące: 

- „Patriotyzm kojarzy mi się z moim rodzinnym domem, z flagą 

wywieszoną na święta narodowe, z kotylionem, z czasem spędzo-

nym razem jako rodzina właśnie w Polsce.”-Pani Profesor Ewa 

Plichta 

-„Patriotyzm to dla mnie miłość do mojej pięknej ojczyzny jaką jest 

Polska, a najlepiej to stwierdzenie oddaje ,,Polonia”, czyli cykl 

dziewięciu czarnobiałych rysunków autorstwa polskiego malarza 

Artura Grottgera przedstawiających sceny z powstania styczniowe-

go z roku 1863”- Pan Profesor Mateusz Zacharewicz . 

Jakub Liniewicz 



4 

 

Dla każdego coś fajnego 

 

Najśmieszniejsze polskie słowa określające człowieka: 

1. Łapserdak 

Oznacza kogoś, kto chodzi w łachmanach, jest bardzo nędznie ubrany. To potoczna nazwa łobuza, 

nicponia.  

2. Rzezimieszek 

To słowo oznacza złodzieja. Czy dzisiaj jest ono używane w tym znaczeniu? I przede wszystkim – 

czy brzmi dla Was pejoratywnie?  

3. Ancymonek 

Czyli urwis i łobuz. Oczywiście mówimy o małoletnim rozrabiace. 

Słowa odnoszące się do części ciała 

4. Bebzol 

Przyznacie, że to dość konkretnie brzmiąca nazwa. Oznacza oczywiście dość opasły brzuch lub po 

prostu osobę z nadwagą. Wyraz powstał od słowa bebech, ale oba mają korzenie w brzuchu.  

Najśmieszniejsze słowa związane z królestwem zwierząt 

5. Nibynóżki 

Czyli ruchliwe wypustki, które występują u wybranych pierwotniaków oraz w niektórych komór-

kach. Zrost jak się patrzy, i do tego wyjątek, gdyż rzeczowniki i przymiotniki z cząstką niby-

 powinniśmy zapisać z łącznikiem, jednak terminy przyrodnicze i astronomiczne stanowią wyjątki. 

6. Nogogłaszczki 

Nazwa niezwykle trafiona, gdyż tak nazywamy drugą parę odnóży pajęczaków, która położona jest 

bezpośrednio za otworem gębowym. Nogogłaszczki występują również u skorupiaków i służą im 

do rozdrabniania pokarmu 

7. Szczękoczułki 

Kolejny przykład złożenia. Stanowią one najliczniejszy rząd pajęczaków, u których szczękoczułki 

są narządem gębowym, służą do walki i do rozrywania zdobyczy.  

Najśmieszniejsze słowa opisujące różnego rodzaju przedmioty 

8. Bąbelki 

Słowo, które ponoć nawet wypowiedziane w złości nadal pozostaje bąbelkami.  

9. Dynks 

Słowo używane głównie na określenie przedmiotu, którego nazwy chwilowo nie możemy sobie 

przypomnieć lub po prostu nie wiemy, jak go nazwać, na przykład: Tym dynksem otwierasz to tutaj 

i gotowe. 
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10. Dzida 

Czyli inaczej włócznia, nazwa dawnej broni z charakterystycznym ostrzem na końcu drzewca.  

11. Dzyndzel 

Potoczna nazwa na coś, co zwisa, wystaje, dynda 

12. Farfocel 

Czyli po prostu strzępek czegoś. Ponoć szlachta często borykała się z problemem farfocli, które gro-

madziły się głównie w pępkach opasłych sarmatów (którzy byli posiadaczami prawdziwych 

bebzoli ) z powodu mechacenia się żupana. 

13. Glebogryzarka 

Mistrzowska nazwa tej nie do zastąpienia maszyny wykorzystywanej w rolnictwie, której zadaniem 

jest – przyznajmy to otwarcie – gryźć glebę. 

14. Trytytka 

Czyli nic innego jak opaska zaciskowa, elastyczna obejma z tworzywa sztucznego, która wykorzy-

stywana jest do spinania wiązek kabli elektrycznych. Genialny wynalazek, który pierwotnie miał być 

wykorzystywany w lotnictwie, szybko znalazł zastosowanie w codziennym życiu.  

Śmieszne słowa ze świata mody 

15. Gumofilce 

Niektórym pewnie wydaje się, że to zwykłe kalosze. Otóż nie! To specjalna odmiana tego obuwia – 

ocieplane, z gumową podeszwą, filcową cholewą i długie do połowy łydki.  

16. Kufajka, fufajka 

To potoczne określenie obustronnie pikowanej kurtki roboczej chroniącej przed zimnem (za sprawą 

watoliny, chociaż materiały mogą być różne). Popularna głównie w Rosji (z fufajki między innymi 

składało się umundurowanie zimowe Armii Radzieckiej, tak zwana tiełogrejka) oraz Europie 

Wschodniej. Dzisiaj raczej nikt już nie używa tej nazwy. 

17. Laczki 

Niektórych śmieszy ta nazwa, co oczywiście możemy zrozumieć. Warto jednak wiedzieć, że tym 

określeniem posługują się mieszkańcy Wielkopolski, Śląska, Kaszub, a także Warmii i Mazur, gdyż 

regionalizm ten przywędrował do nas z języka niemieckiego. Oznacza kapcie bez napiętka, czyli 

domowe papucie czy papcie. 

Jakub Liniewicz 
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Wielkie sukcesy 

Sportowe zmagania w roku szkolnym 

2019/20r. rozpoczęły się na dobre. 

Poprzedni rok był jednym z najbar-

dziej udanych w całej historii naszej 

szkoły w zmaganiach sportowych. 

Nasi uczniowie z wielką determinacją 

i zaangażowaniem przystępowali do 

każdych zawodów, by godnie repre-

zentować naszą szkołę, jak i osiągać 

najwyższe cele dla własnej satysfak-

cji. W tym roku nie jest inaczej. Od 

samego początku prezentujemy wy-

bitnie wysoki poziom we wszystkich 

turniejach, w jakich nasza szkoła bie-

rze udział. Mimo ,że obecny rok 

szkolny trwa zaledwie trzy miesiące, 

możemy już pochwalić się wieloma 

znakomitymi rezultatami odnoszony-

mi w różnorodnych kategoriach spor-

towych. Mamy nadzieję, że nasi 

szkolni sportowcy do końca roku 

utrzymają bardzo wysoką formę oraz 

że będziemy świadkami jeszcze lep-

szego roku pod względem osiągnięć 

sportowych. Życzymy powodzenia i 

trzymamy kciuki. 

 

 I miejsce i złote medale dziewcząt i 

chłopców w Mistrzostwach Powiatu 

Szczecineckiego w pływaniu.  

Skład naszych pływaczek: Julia Kulig, 

Julia Figiel, Patrycja Nerć, Zofia        

Foltyniewicz, Aleksandra Baranek, Han-

na Skrobanek, Wiktoria Szczepańska. 

Skład naszych pływaków: Michał      

Dybowski, Wojciech Pestka, Vahe          

Poghosyan, Bartosz Piątek, Konrad 

Szczepański, Grzegorz Mikołajczyk, 

Maciej Sycz. 

Opiekun: Pan Profesor Tomasz Mazur 

 

 

  

II miejsce i srebrne medale dziewcząt 

w finale wojewódzkim w biegach 

przełajowych.  

Skład naszych biegaczek: Natalia     

Kowalik, Hanna Skrobanek, Patrycja 

Nerć, Zofia Skrobanek, Aleksandra Ba-

ranek, Amelia Russ-Szyszka, Zuzanna 

Idziak, Patrycja Pastuszko, Julia Salma-

nowicz i Aleksandra Hengier. 

Opiekun: Pan Profesor Tomasz Mazur 

 

Piotr Masztalerz 
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A czym dla ciebie jest ziemia rodzinna?    

Jak ojczyznę postrzega nasza szkolna młodzież? Jakie znacze-

nie ma dla nas patriotyzm? Powszechnie uważa się, że nasze 

postrzeganie kraju, w którym się wychowujemy, uległo zmia-

nie. Jest w tym sporo racji, jednak nie wyklucza to szacunku 

do państwa i poczucia więzi z jego historią. Zapytałyśmy wa-

szych rówieśników ze szkolnego korytarza, czym jest dla nich 

ojczyzna, czy też jaki wymiar ma współczesny patriotyzm, a 

oto odpowiedzi: 

 

Ojczyzna jest dla mnie przede wszystkim domem, który powinien da-

wać mi poczucie bezpieczeństwa. Jest moim miejscem na ziemi,  w któ-

rym myślę o przeszłości, jak i troszczę się o przyszłość. Jest miejscem,  

w którym się urodziłam, dorastam, mam rodzinę i przyjaciół , ale  tak-

że, w którym wszyscy powinniśmy sobie pomagać i szanować się, po-

nieważ mimo różnicy poglądów łączy nas to, że wszyscy jesteśmy Po-

lkami i Polakami.  

- Martyna 

 

 

Ojczyzna dla mnie nie jest tylko krajem, w którym się urodziłem. To 

ziemia i naród pełne pięknej tradycji i kultury, które nie zostały zatra-

cone pomimo trudnej historii Polski. Mój dom rodzinny jest pełen tej 

właśnie tradycji i sam zamierzam ją wciąż kultywować, gdy założę 

swoją rodzinę. 

- Uczeń II B 

 

Sonda 
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Patriotyzm w moim rozumowaniu, to miłość do ojczyzny w ,,zdrowym" 

wymiarze. Mówiąc to, mam na myśli dbanie o dobra narodowe, szacunek 

do swojego kraju i pielęgnowanie swojej wiedzy na temat jego historii. 

Oprócz tego patriota to dla mnie osoba potrafiąca przyjąć konstruktywną 

krytykę na temat swojego państwa i postrzegająca je bez pozornie gloryfi-

kującej otoczki. To osoba szerząca swoją miłość do ojczyzny, niewstydzą-

ca się pochodzenia, która potrafi także uszanować odmienne zdanie in-

nych. 

- Anonim 

 

Ojczyzna jest dla mnie jedyną na świecie przestrzenią, w której czuję się 

w pełni bezpieczny. Dzięki niej mogę się rozwijać,  jednocześnie ją wspie-

rając. Z rodakami jestem natomiast połączony nierozerwalną więzią zo-

bowiązującą nas do udzielania sobie wzajemnego wsparcia. Pielęgnacja 

tradycji, historii, języka, kultury, czyli wartości dogłębnie związanych z 

moją ojczyzną, jest dla mnie niezwykle istotna. Mam nadzieję, iż przyszłe 

pokolenia identyfikujące się z moją ojczyzną, będą wykazywały się piety-

zmem w stosunku do niej, gdyż to ona stwarza nam warunki do życia. 

- Uczeń klasy II B 

Natalia Geda, Agata Łazor 
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OKIEM UCZNIA 

Patriotyzm, a młodzi ludzie 

Co myślimy słysząc 11 listopada? Przede wszystkim zaglądamy do kalendarza z na-

dzieją na dłuższy weekend lub wolne w środku tygodnia. Potem przypominamy sobie o 

wydarzeniach związanych z tym dniem. Dopiero na samym końcu pojawiają się refleksje. 

Gdzieś między tym wszystkim budzi się w nas patriotyzm. Jednak, czym jest to uczucie 

dla młodych ludzi oraz w jaki sposób się przejawia? Czy jest w nas tylko od święta? 

W czasach zaborów, okupacji, wojen, czy komunizmu moim zdaniem łatwo było zdefi-

niować to pojęcie. Za patriotę uważano osobę, która narażała swoje życie dla ojczyzny 

albo stawiała opór w odmienny sposób. Jednak do podjęcia takich działań była potrzebna 

duża ilość odwagi oraz wysiłku. W dzisiejszych czasach trudniej jest określić to uczucie. 

Dla każdego znaczy, co innego. Jedni uważają, że patriotyzm to płacenie podatków, ale 

my (na szczęście) jeszcze tego nie musimy robić. Kolejni twierdzą, że jest to śpiewanie 

hymnu, wywieszanie flagi, czy ładny ubiór podczas uroczystości świąt narodowych. Jak 

widać takie działania nie wymagają od nas dużego wysiłku, czy odwagi. Czy tak bardzo 

powierzchowne rzeczy definiują to, czy jesteśmy patriotami? Dla mnie są one tylko prze-

jawami tego uczucia, które powinno być w nas. Co z tego, że ubierzemy się elegancko, 

czy zaśpiewamy hymn, jeśli nie będziemy wiedzieć, z czym to jest związane. Moim zda-

niem podstawą tego uczucia jest świadomość tego, co się wydarzyło w przypadku Święta 

Niepodległości 101 lat temu. Wracając do pytania: czy patriotyzm jest w nas tylko pod-

czas uroczystości? Sądzę, że nie. Chociaż na co dzień nie rozmawiamy  

o tym - nie zmienia to faktu, że jest on w nas zawsze. Jednak przy okazji rocznic ważnych 

wydarzeń historycznych zastanawiamy się nad tym uczuciem, możliwe, iż pojawiają się 

refleksje oraz w uroczysty sposób przejawia się ono wokół nas. Patriotą jesteśmy zawsze, 

nie tylko od święta, a dla mnie za codzienny przejaw tego pojęcia można uznać dbanie o 

poprawną polszczyznę, czy szacunek wobec Polski. 

Według mnie patriotyzm wśród młodych ludzi istnieje i nie różni się wiele od tego 

wśród dorosłych, ponieważ każdy uznaje inne rzeczy za przejaw tego uczucia. Jednak naj-

ważniejsza jest pamięć oraz świadomość naszej historii, bo moim zdaniem właśnie to jest 

źródłem współczesnego patriotyzmu. Kiedyś wiele ludzi walczyło za nasz kraj, a więc cie-

sząc się dodatkowym wolnym dniem, nie zapominajmy, dlaczego on jest. 

             Zuzanna Pierańska 
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W tym miesiącu z okazji 11 listopada 

posłuchajmy o patriotyzmie inspirują-

cym do czynu. Oto zestaw pięciu pa-

triotycznych, polskich piosenek. Oczy-

wiście każda z nich jest w innym stylu 

i uczy nas różnych wartości.. 

 

Eldo- ,,Nie pytaj o nią”  

 Kompozycja, która jest dialogiem, 

nawiązaniem do tekstów Ciechow-

skiego ( ,, Nie pytaj o Polskę”). El-

do rozbudowuje opowieść oraz do-

pisuje swoje  myśli. 

 

Kult ,,Polska” 

Przebój, który zazwyczaj jest wy-

czekiwany na koncertach Kultu 

oraz wyśpiewywany przez mło-

dzież. Piosenka pisana w innej rze-

czywistości, innych czasach, a jed-

nak nadal aktualna .  

 

Obywatel G.C- ,,Nie pytaj o 

Polskę ‘’ 

,,Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle 

chcę, zasypiać w niej i budzić się”- 

słowa jednego z najbardziej lirycz-

nych wyznań miłości do Polski. To 

właśnie tą piosenką inspirował się 

Eldo . 

Katarzyna Nosowska - 

,,Polska” 

Czule otulająca , uspokajająca, ideal-

na piosenka na święto Niepodległo-

ści. Utwór Nosowskiej jest delikatny, 

cieszący się codziennością. 

,,My Pierwsza Brygada ‘’ 

Chyba każdy o niej słyszał. To pieśń I 

Brygady Legionów Polskich, które 

dowodzone były przez Piłsudskiego. 

Utwór o charakterze dumnym i pod-

niosłym budzi u każdego Polaka du-

cha walki i patriotyzmu.. 

Patriotyczny kącik muzyczny 

Laura Grodzińska, Zuzanna Błaszczyk 
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"Moja kochana Ojczyzno" 

Moja kochana Ojczyzno, 

Ty o wolność dla mnie walczyłaś. 

Wiele walk i trudu, 

Na skrzydłach orła nosiłaś. 

Po stu dwudziestu trzech latach niewoli, 

Zostałaś nareszcie wolna. 

Wtedy cała Polska, 

Mogła być już spokojna. 

Miejsce Twoje na mapie powróciło, 

I wszystkich bardzo uszczęśliwiło. 

Królową Naszą zostałaś, 

Wojny z wrogami wygrywałaś. 

Dziś wszyscy barwy Twoje, 

Dumnie na piersi nosimy. 

Moja kochana Ojczyzno, 

Tyś Najwspanialsza na całej Ziemi! 

Natalia Wilchowska 

Patriotyzm wierszem pisany 
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W innym świecie 

     Biblioteka to jedno z ciekawszych miejsc w naszej szkole. Ucznio-

wie mogą tam przyjść, żeby się wyciszyć, przeczytać książkę oraz 

pogłębiać wiedzę. Przede wszystkim jest to magiczne miejsce, które 

zabierze cię w inny świat. Znajduje się tam wiele wspaniałych dzieł. 

Niedawno nasza biblioteka weszła w posiadanie nowych książek. To 

nie tylko lektury, a także powieści z różnych gatunków literackich. 

Dział fantastyki wzbogacił się o ,, Kroniki rodu Kane" autorstwa Ric-

ka Riordana. Pojawiła się również seria ,, Magnus Chase i bogowie 

Asgardu" tego samego autora. Amatorów mocnych wrażeń z pewno-

ścią zaciekawi powieść Petera V.Betta "Malowany człowiek", gdzie 

"[z]aszczuta i zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc. Z każdym 

zmierzchem, w oparach mgły, nadchodzą opętane żądzą mordu be-

stie. Przerażeni ludzie chronią się za magicznymi runami. Usiłują wy-

modlić dla siebie i najbliższych kolejny dzień życia. Rzeź ustaje bla-

dym świtem, gdy światło zapędza demony z powrotem w Otchłań. 

[...]" 

Fani kryminałów na pewno ucieszą się z kilku książek popularnego 

polskiego pisarza Remigiusza Mroza.  

Poza tymi książkami znajduje się też innych dzieł. Każdy na pewno 

znajdzie coś dla siebie. 

 

 

 

 

 

 

Ewa Chabowska ID 
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Cześć! Jak tam z Waszym wol-

nym czasem? U mnie niecieka-

wie, bo premier serialowych tyle, 

że ciężko się połapać. Dobre jest 

to, że  mamy w czym przebierać! 

Kaszkiety  w  górę!  Za  nami  

premiera  piątego  sezonu  Peaky  

Blinders  i  powiem  Wam,  że 

wkraczamy w świetny okres hi-

storyczny. Fabuła rozgrywa się w 

latach trzydziestych, mamy krach 

na giełdzie amerykańskiej, co bę-

dzie jednym z interesujących eta-

pów serialu. Co ciekawsze, nowe 

odcinki  pokażą nam  psychiczne  

problemy  Tommy’ego  (tak,  tak,  

nie  jest  to  specjalna  nowość). 

Gdy wokół wrogowie, intrygi i 

zdrady, nieciężko zwariować, 

obejrzyjcie! 

 

Uwaga, siedzicie? To wstańcie - 

nie wiem, na ile możecie mi 

uwierzyć, ale chodzą słuchy, że 

w przeciągu  miesiąca  będzie-

my  mogli  obejrzeć nowy  se-

zon Narcos, a  raczej  spin-off, 

Narcos: Meksyk 2. Po tym, 

jak skończyła się pierwsza 

część, jestem w stanie uwie-

rzyć we wszystko. Ja cieszę się 

niezmiernie, a Wy? 

Dobra, wiem, że jeśli ktokol-

wiek z Was czekał na ten arty-

kuł, to tylko po Wiedźmina, to 

już tak blisko... a informacje 

można policzyć na palcach jed-

nej ręki, nie pozostaje nic tylko 

czekać, bo jest na co, a jeśli nic 

Was jeszcze nie przekonało, to 

sprawdźcie sobie chociaż zbro-

je nilfgardzkich żołnierzy. 

Netflix: 20 grudnia, be there. 

Większość z  Was  albo  już 

obejrzała,  albo  zdążyła  zapo-

mnieć,  ale  mieliśmy  w  tam-

tym  miesiącu cudowną pre-

mierę zwieńczającą nam  głów-

ny  wątek  Breaking  Bad,  czy-

li  El  Camino.  Jeśli  nie oglą-

daliście, to nie czytajcie, ale 

wróćcie tu kiedyś!  

Powiem  Wam  tak,  spodziewa-

łem  się czegoś więcej, bo  film  

dość przewidywalny,  ale  jak  

tu nie Kochać postaci 

Jessie’go? Gość przeżył okrop-

ne rzeczy, a mimo to zachował 

równowagę umysłu. Jak wie-

my, Pinkman wydostał się z 

Seriale 
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 rąk porywaczy. Musi on ułożyć 

sobie życie na nowo, będąc stale 

poszukiwany przez policję. W 

tym pomaga mu jak na ironię lo-

su Todd, który przed śmiercią po-

kazał mu  swoje  stare  mieszka-

nie. Jessie  zabiera  pieniądze  

ukryte  w  mieszkaniu  Todda  

(właściwie to swoje własne), jed-

nak w tym przeszkadza mu świet-

nie poprowadzony wątek dwóch 

fałszywych gliniarzy, którzy pod-

stępem chcą zabrać pieniądze 

protagoniście. Jeśli oglądaliście 

to, musiała  Wam  utkwić w  pa-

mięci  również scena  rodem  z  

westernu,  gdzie  po  prostu  epic-

kość została wylana na film wia-

drami, ten moment oglądałem 

trzy razy. Ale  tak  szczerze,  jako  

fan  serialu,  nie  jestem  usatys-

fakcjonowany.  Dwie  godziny  

zleciały  mi szybko,  ale  tak  jak  

mówiłem,  wszystko  było  prze-

widywalne, czasem nużące.  Czu-

je  ogromny niedosyt i martwi 

mnie to. Jeśli macie tak jak ja, 

potraktujecie ten film jako ostatni 

odcinek piątego sezonu,  wyob-

raźcie  sobie  ze  Gilligan  siedzi  

z  Wami  na  kanapie  i  przeglą-

dacie  stary  album  ze zdjęciami, 

poczujecie się  o wiele lepiej. 

Jakub Mieczaj 
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Kącik hisoryczny 

Biała śmierć w  

letniej ofensywnie  
 

...piękno. Finowie przekraczają jezioro 

Kuyto we wschodniej Karelii, lipiec 1941 r.  

 Wschodnia Karelia. 

Dość często pisze się, że Finowie nie za-

mknęli pierścienia wokół Leningradu, bo 

zatrzymali się na swoich granicach sprzed 

1940 roku. Oczywiście jest to nieprawda. 

Równolegle z podbojem Przesmyku Karel-

skiego i okolic Jeziora Ładoga, Finowie 

rozpoczęli ofensywę we Wschodniej Kare-

lii. Finowie na wschód ruszyli siłami VII. 

Korpusu. Jednak postępy nie były tak dobre, 

jak ich kolegów na zachodzie - uwikłali się 

w ciężkie walki, a wspierająca ich trzybry-

gadowa Grupa Oinoen została zatrzymana 

niemal natychmiast. Na początku września 

udało się dotrzeć do granicy sprzed 1940 r. 

Do nowej ofensywy (co ważne, przekracza-

jącej granicę z 1939 roku) Finowie przezna-

czyli cztery dywizje w dwóch korpusach 

(VI. i VII.), jedną w rezerwie (7.), trzy gru-

py - Lagus, Kuussaari i Oinoen, wsparte 

niemiecką 163. DP. Sowieci w tym rejonie 

dysponowali 7. Armią, podzieloną na dwie 

grupy operacyjne - Pietrozawodską i Oło-

niecką GO, z czterema dywizjami piechoty, 

dywizją milicji i brygadą marynarki. 

Ofensywa rozpoczęła się 4 września naj-

większą nawałą artyleryjską, jaką widziała 

fińska armia. Finowie błyskawicznie prze-

łamali sowiecką obronę i przekroczyli rze-

kę Tuloksa. Następnie Grupa L (od nazwi-

ska jej dowódcy, płk Lagusa, złożonej z 1. 

brygady jegierskiej), korzystając ze swojej 

mobilności, dotarła do Ołońca już następ-

nego dnia i zdobyła go. 5. i 7. DP również 

ruszyły naprzód, niemal okrążając sowiec-

kich milicjantów, którzy w ostatniej chwi-

li uniknęli kotła. Przecięto połączenie z 

Murmańskiem. Fiński wyłom miał 40 km 

szerokości i 10 km głębokości. 

Ciężkie walki trwały o Pietrozawodsk. 

Finowie po raz kolejny użyli swojej uko-

chanej taktyki motti i zamknęli całą GO w 

potrzasku. Sowieci, rozpaczliwie próbując 

się wyrwać, ponieśli potworne straty. 

Udało im się to resztkami sił, porzucając 

ciężki sprzęt. Nieprzejęci tym Finowie 

zgotowali im kolejny motti, zamykając w 

nim 3. Dywizję Milicji, a następnie ją 

miażdżąc. Ciężko poharatana sowiecka 

313. DS zdołała wymknąć się z okrążenia, 

głównie dlatego, że fińskie natarcie spo-

wolniły opady deszczu i potoki błota. 

23 września Grupa L dotarła do brzegów 

jeziora Onega. Pozostałe jednostki dotarły 

tam na początku października. Pietroza-

wodsk został zdobyty 1 października i 

przemianowano go na Äänislinna - 

''Zamek Onegi''. Upadek miasta przypie-

czętował klęskę sowieckiej obrony na po-

łudniu. Finowie dotarli do rzeki Świr i 

przekroczyli ją, zatrzymując ofensywę na 

południe. Na północy ofensywę kontynuo-

wano aż do grudnia, gdy zajęto Mied-

wieżjegorsk i Powieniec na północ od je-

ziora Onega. Sowieci wycofując się, wy-

sadzili tamy na Kanale Stalina, zatapiając 

teren. Wówczas to marszałek Mannerheim 

wydał rozkaz wstrzymania ofensywy, co 

oznaczało kres fińskich postępów. 

Zemsta za Talvisotę dokonała się. 

Radosław Celej 
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