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       Mało znani bohaterowie – Głośniej od bomb 

 

 Wszyscy znamy, przynajmniej podstawowe, informacje dotyczące Powstania 

Warszawskiego, bo ostatnio wiele się o tym mówi i pisze, ale okazuje się, że są jeszcze 

historie, które są mało znane, a tym samym niezwykle ciekawe i intrygujące. Pragniemy 

zaprezentować jedną z nich. 

 Powstanie Warszawskie rozbrzmiewało kakofonią straszliwych dźwięków.  Ta piekielna 

mieszanka dezorientowała i przerażała walczących. Wśród powstańców był jednak pluton 

nieustraszonych żołnierzy, na których te dźwięki nie robiły najmniejszego wrażenia. 

Po prostu ich nie słyszeli. A kiedy zostali ranni – nie krzyczeli, bo nie potrafili. Byli 

głuchoniemi. Pluton Głuchoniemych powstał na długo przed tragicznym zrywem. Już w 1941 

roku.  Grupa ta liczyła około 20 osób i weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Głuchoniemi 

konspiratorzy po złożeniu przysięgi w języku migowym zajmowali się kolportażem ulotek, 

podziemnych pism oraz przenoszeniem broni. Wywiązywali się z tych zadań lepiej niż 

słyszący – mieli legitymacje poświadczające niepełnosprawność oraz opaski z napisem 

„Taubstumme” („Głuchoniemy”), dzięki którym mogli się swobodnie przemieszczać. Niemcy 

nigdy ich nie rewidowali – nie mieściło im się w głowach, że osoba głuchoniema może być 

żołnierzem Podziemia. 

 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 wszyscy żołnierze Plutonu stali                          

się powstańcami. Podobnie jak innym oddziałom powstańczym doskwierał                                 

im brak broni – Pluton posiadał zaledwie kilka granatów. Początkowo pełnili                           

więc funkcje pomocnicze – budowali barykady, usuwali gruz, przygotowywali jedzenie               

i pełnili warty. Z czasem dołączyli do oddziałów liniowych. Brali udział w zdobyciu           

budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi oraz gmachu YMCA. Wkrótce zasłynęli                                   

z niezwykłej odwagi. 8 sierpnia dwóch głuchoniemych żołnierzy – strzelec Stanisław Gajda                        

ps.  ”Gaj” oraz Henryk Nasi łowski ps.”Czerwony” zauważyło ki lku                            

obwieszonych bronią Niemców wyskakujących przez okno z gmachu YMCA. Dopadli               

ich od tyłu i zabili gołymi rękami zdobywając kilka pistoletów maszynowych.  
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Uczestniczyli w akcjach w Śródmieściu, na Starówce i Czerniakowie. Walczyli na barykadach, 

nie słysząc huku własnych pistoletów maszynowych, ani wybuchów rzucanych granatów. 

Paradoksalnie – często radzili sobie lepiej niż ich słyszący koledzy. 

Nie ogłuszały ich i nie dezorientowały wybuchy pocisków artyleryjskich, ani świst kul 

przelatujących koło głowy. Widzieli strach w oczach innych, ale sami go nie odczuwali.         

Często zgłaszali się na ochotnika do najbardziej karkołomnych zadań. 

Mieli doskonały wzrok, dzięki któremu błyskawicznie namierzali „gołębiarzy” – hitlerowskich 

snajperów strzelających z dachów. Posiadali też jakiś niesamowity szósty zmysł,                   

który ratował im życie w ekstremalnych sytuacjach. Powstańcy wspominali sytuację,                    

w której podczas nalotu Sztukasów głuchoniemi żołnierze pobiegli w przeciwną                      

stronę niż słyszący. I tylko oni przeżyli. To zakrawa na cud, ale mimo udziału                             

w najbardziej zaciętych walkach powstanie przeżyli niemal wszyscy żołnierze Plutonu 

Głuchoniemych. Po kapitulacji część z nich wyszła z miasta razem z ludnością cywilną, a reszta 

trafiła do niewoli. Ten pluton był ewenementem na skalę światową. Niesamowitym przykładem              

przekraczania własnych słabości w niewyobrażalnie trudnej sytuacji . 

Do dzisiaj żyje kilku głuchoniemych bohaterów Powstania Warszawskiego. 

 Im oraz ich zmarłym koleżankom i kolegom, którzy walczyli w powstaniu raper Pjus 

poświęcił utwór "Głośniej od bomb". On też jest osobą niesłyszącą. 

                                                                                                                                                                                                           

Koło Historyczne kl. II a 
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 Prezentujemy artykuł, który wychodzi naprzeciw zaistniałym problemom wśród dzieci, 

młodzieży, a także osób dorosłych. Być może ocenicie go jako zbyt poważny, niepasujący       

do waszych wyobrażeń odnośnie szkolnego pisma, a być może znajdą się tacy, którzy 

stwierdzą, że właśnie w szkolnej gazetce warto o tym zjawisku napisać, bo przecież dotyczy 

nas – młodzieży. Każde działanie mające na celu właściwie pojętą edukację profilaktyczną 

przynosi pozytywne efekty: prowokuje do zmiany złych przyzwyczajeń, kształtuje osobowość                

i charakter, wyrabia zdrowe nawyki. Dlatego zachęcamy do przeczytania i zapraszamy          

do wyciągnięcia wniosków.  

 

 

 

 

 Uzależnieniom Behawioralnym Mówię Stop!” to akcja, która ma uświadomić rosnące 

zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi (nałogowe wykonywanie danych czynności, takich 

jak np. korzystanie z Internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych, 

granie w gry video) wśród młodzieży. Projekt finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i realizowany jest  

we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.   

 W II semestrze uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Pierzchnicy przystąpili do realizacji 

tego projektu.  

 

 

 

   

  



 

Czym są uzależnienia behawioralne?  

Uzależnienia behawioralne to zaburzenia (nałogi) nie związane z przyjmowaniem substancji 

psychoaktywnych, lecz z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności. 

 Należą do nich zachowania lub działania, które są społecznie akceptowane, takie jak: 

jedzenie, granie w gry hazardowe, robienie zakupów, korzystanie z Internetu, oglądanie 

telewizji, dbanie o swój wygląd, używanie komórki, praca itp. Zachowania te stają się 

zagrażające i mogą przejść w uzależnienia wówczas, gdy tracimy kontrolę nad daną 

czynnością. Odczuwamy wówczas przymus – czyli silne pragnienie wykonywania danej 

czynności, mimo jej negatywnego wpływu na nasze funkcjonowanie. Kiedy natomiast nie 

możemy jej wykonywać, doznajemy różnych dolegliwości, np. rozdrażnienie, złość, niepokój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, a uzależnienie od czynności.  

Właściwie nie ma różnic w zasadniczych cechach zachowania ludzi uzależnionych od 

substancji czy od czynności. Ci pierwsi poszukują kontaktu z substancją, drudzy zaś 

możliwości zrealizowania zachowania. W jednym i drugim przypadku występuje silne 

pragnienie wykonywania danej czynności, następuje utrata kontroli, pojawiają się objawy 

zespołu abstynencyjnego w postaci różnych dolegliwości i niepokoju oraz kompulsywne 

(przymusowe) pragnienie kontynuowania aktywności pomimo jej negatywnego wpływu na 

funkcjonowanie psychospołeczne jednostki.  

Jak odróżnić przyjemność od zagrożenia?  

Oddanie się jakiejś czynności (np. hobby), sprawia przyjemność, powoduje, że zazwyczaj 

odczuwamy z tego powodu naturalną radość, motywację i satysfakcję. Wykonując ją, mamy 

możliwość sprawowania nad nią kontroli, podobnie nad swoimi uczuciami (czyli można w 

każdym momencie przerwać tę czynność lub ją zakończyć i nie będzie to miało wpływu ani 

na stan emocjonalny, ani na inne sfery życia człowieka uprawiającego swoje hobby).  
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 Kiedy ta sama ulubiona czynność przeradza się w uzależnienie, wówczas przeżywamy 

inne emocje. Czynność przestaje być sama w sobie źródłem naturalnej radości, ale stanowi 

formę ucieczki przed negatywnymi emocjami, takimi jak: stres, lęk, niepokój, 

przygnębienie, poczucie pustki i beznadziejności. W przypadku uzależnienia od czynności 

nie kierujemy się wewnętrzną motywacją, lecz przymusem. Nie odczuwamy też satysfakcji, 

raczej szybko przemijającą euforię lub zadowolenie. Ponieważ nie chcemy doświadczać 

przykrych stanów emocjonalnych, ponownie sięgamy po tę samą czynność, która – jak 

zdążyliśmy się już przekonać – poprawia nam zły nastrój. Jednak, aby osiągnąć pożądany 

efekt, nie wystarczy już np. zagrać na automatach raz na trzy dni. Wraz z upływem czasu 

trzeba zwiększać dawkę (tak jak w przypadku substancji psychoaktywnych), ponieważ 

zwiększyła się tolerancja organizmu na dotychczasowy poziom doświadczania przez nas 

przyjemności. Oznacza to, że jeśli chcemy osiągnąć dotychczasowy poziom pozytywnych 

emocji, musimy grać coraz częściej i dłużej, kosztem innych ważnych spraw (np. gramy co 

dwa dni, potem codziennie, stopniowo zwiększając ilość godzin przeznaczonych na grę).        

Z czasem stajemy się ofiarą własnego zachowania, które zaczyna nas uzależniać. 

Uzależniająca czynność stopniowo wypełnia nasz czas.  

Przykłady uzależnień behawioralnych : 

Internet (Siecioholizm, Netoholizm)  

Gry komputerowe i online  

Hazard  

Zakupy (Zakupoholizm)  

Telefon (Fonoholizm)  

Praca (Pracoholizm)  

Ćwiczenia fizyczne (Bigoreksja)  

Opalanie (Tanoreksja)  

 

             Mamy nadzieję, że zajęcia przeprowadzone w ramach tego projektu uświadomią 

nam, że warto się chronić przed każdym uzależnieniem!                                                                                           

                                                                                             Gabriela Wicha ucz. kl. II a 
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                     „Wśród uczniów klas trzecich - nastroje przed egzaminem” 

Str. 7 

  

 

  Postanowiłyśmy napisać artykuł dla uczniów klas trzecich na temat egzaminu 

gimnazjalnego i wyboru następnej szkoły. Przed doradzeniem im czegokolwiek, 

przeprowadziłyśmy z nimi krótkie wywiady. Zadawałyśmy pytania typu: czy boją                    

się właściwego egzaminu po pierwszej jego próbie, jak się do niego przygotowują, a następnie 

do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej zamierzają pójść.  

 Większość uczniów jako następną szkołę wybrało technikum, jednak są osoby, które chcą 

naukę kontynuować w liceum. Profile nad jakimi rozważają trzecioklasiści to w liceum,          

np. polski-biologia-angielski, czy też biologia-chemia, a w technikum fryzjerstwo, 

gastronomia, bądź informatyka. Uczniowie, po wstąpieniu do nowej szkoły, najbardziej 

obawiają się poznania nauczycieli i nowego otoczenia. Jednakże spełnieniem ich planów okaże 

się egzamin, którego większość po pierwszej próbie boi się. Przyszli absolwenci oczekują      

na napisanie kolejnej próby, bo to ostatnia szansa na sprawdzenie się i na pracę nad tym,      

co im jeszcze nie wychodzi. Nasi uczniowie najbardziej boją się starcia z przedmiotami 

przyrodniczymi oraz językiem polskim, bądź historią. Prawie wszyscy spodziewają                 

się rozprawki, ewentualnie listu, czy opowiadania. Gdy zapytałyśmy ich o czas poświęcany      

na naukę, w odpowiedziach usłyszałyśmy, że to około 2h. Uważamy, że to za mało. Chciałyśmy 

się też dowiedzieć, co radzą oni uczniom rok młodszym. Odpowiedzi brzmiały głównie: „Aby 

nie wiązali oni zbyt wielkiego stresu z egzaminem, żeby rzeczywiście dużo czasu poświęcali 

nauce, oraz by zwracali uwagę na zadania egzaminacyjne, które często są rozwiązywane 

podczas lekcji”.  

  Przeprowadzone rozmowy pomogły nam w udzieleniu rad trzecioklasistom. Mianowicie, 

drogie koleżanki i drodzy koledzy, nie pozwólcie, by w te trzy wyczekiwane dni „zjadł”         

was stres! Wiadomo jest, że każdy na swój sposób przeżywa czas egzaminu, ale nie można 

się tym całkowicie zadręczać. Mówią: „co ma być to będzie”! My sądzimy, że będzie dobrze. 

Jeśli niestety DOPIERO teraz więcej czasu przeznaczacie na naukę lub sądzicie, że jeszcze 

macie czas, to może nie być tak sielankowo! Poświęcajcie wolny czas na przeglądanie książek 

i zeszytów z poprzednich klas, żeby tych minionych lat nie zmarnować. Jeśli chodzi o wybór 

szkoły ponadgimnazjalnej rozważcie kilka opcji, bo jest to najlepszy sposób, żeby                 

po otrzymaniu wyników wiedzieć, co dalej robić. Pamiętajcie też, że po technikum można 

zdobyć zawód, a liceum gwarantuje tylko maturę. W obu przypadkach można iść później       

na studia. 

  Myślimy, że pomogłyśmy wam choć trochę treścią tego artykułu. Mamy nadzieję,         

że wasze plany spełnicie w stu procentach i szczerze życzymy Wam powodzenia i osiągnięcia 

wielu sukcesów! 

                                                                                       Sylwia Dziedzic, Iwona Gałka, IIa. 

        

 

 



 

CO NASI KOLEDZY SĄDZĄ O SZKOLE ? 

Str. 8 

        Pytanie naszej sondy wydawać się może zbyt prozaiczne, być może dla niektórych 

niestosowne, dziwne. My uczniowie klasy pierwszej jesteśmy jednak ciekawi opinii              

swoich rówieśników i starszych uczniów. Temat „szkoła” jest bardzo popularny i uniwersalny, 

zawsze jest coś ciekawego do zaobserwowania lub nauki. Poza tym to nasz drugi dom, 

miejsce spotkań z kolegami, przyjaciółmi, oraz z tymi, którzy próbują wtłoczyć                       

w nasze  nie zawsze otwarte głowy – wiedzę, czyli nauczycielami. Niedawno postanowiłyśmy 

przeprowadzić sondę na temat szkoły, zadałyśmy uczniom z różnych klas kilka pytań. 

Prezentujemy ich odpowiedzi, okazały się one ciekawe i zróżnicowane. Poznajcie niektóre                  

z nich. 

Czego nie lubisz w szkole ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki czemu lubisz chodzić do szkoły?  
 

 

- Mogę spotkać się ze znajomymi. 
                                                  

Ucz. z III a 

- Ponieważ zdobywam wiedzę, umiejętności 
oraz nowe doświadczenia. Spotykam              
się ze znajomymi. 

                              Ucz. z II b      

- Nie lubię tego, kiedy mamy dużo zadane,        
a w dodatku                                                          
są jakieś sprawdziany i kartkówki 
następnego dnia. 

                                     Uczennica z III b 
- Niektórych przedmiotów ścisłych. 

                                      Uczennica z I b 
      -  Kartkówek i prac domowych. 

                            Uczennica z I a 

- Ponieważ spotykam się codziennie                      
z przyjaciółmi     i znajomymi. 

                                         Ucz. z III b 
 - Dzięki lekcji w- f  i matematyki. 

                                         Ucz. z I b 
 - Bo spotykam się z przyjaciółmi. 

                                         Ucz. z I a 
- Dzięki znajomym. 

       -  Coraz częstszych sprawdzianów, prac domowych, 
wypracowań z języka polskiego. 

                                      Uczennica z II a 
      - W szkole nie lubię tego, że przerwy są za krótkie. 
Według mnie powinno być więcej szkolnych wycieczek. 

                                       Uczennica z II b 
-  Zajęć pozalekcyjnych. 

                                  Uczennica z III a 



 

 
 

Opisz szkołę jednym słowem. 
 
- Ciekawa. 

          Ucz. z III b 
 - Interesująca. 

         Ucz. z I b 
- Ciężka. 

         Ucz. z I a 
- Budynek. 

         Ucz. z II a 
- Wiedza. 
              Ucz. z II b 
- Nauka. 

        Ucz. z III a 
 

Jakie są twoje zainteresowania oraz plany na przyszłość. Czy może pomóc Ci w tym 

szkoła, obowiązujące lekcje, czy może zajęcia dodatkowe ? 

 

 

  

  

- Interesuję się muzyką, ale jeszcze do końca nie 

wiem, co chcę robić w przyszłości. 

                            Ucz. z I a 

- Lubię sport, lekcje w- f u, a moje plany                      

na przyszłość są jeszcze niedopracowane. 

                                        

Ucz. z III a 

- Siatkówka podczas lekcji w-f, 

umiejętności plastyczno-manualne.             

W przyszłości chciałabym zostać 

ekspedientką. 

                           Ucz. z II b 

- Jeszcze nie wiem. 

                                      Ucz. z II a 

 

- Interesuję się głównie sportem, szczególnie siatkówką. Swoją przyszłość wiążę                    

z medycyną. Myślę, że szkoła umożliwi mi rozwój w tym kierunku. 

                             Ucz. z III b 

- Moją pasją jest taniec i muzyka, raczej szkoła w niczym mi nie pomoże. Swoje 

zainteresowania rozwijam na zajęciach pozaszkolnych. 

                           Ucz. z I b 

- Moją pasją jest taniec i muzyka, raczej szkoła w niczym mi nie pomoże. Swoje 

zainteresowania rozwijam na zajęciach pozaszkolnych. 

                           Ucz. z I b 
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     Dokończ zdanie: „Szkoła jest ...” 
 
- Nieprzewidywalna. 

                          Ucz. z III b 
- Bardzo potrzebna do zapoznawania się z nowymi wiadomościami. 

                         Ucz. z I b 
- Dziwna. 
                                     Ucz. z I a 
- Duża. 
                                     Ucz. z II a 
- Skarbnicą wiedzy. 
                                    Ucz. z II b 

- Najlepszą formą  otrzymywania wiedzy.  
                                                                    Ucz. z III a 

 Nasza sonda pokazała, że nie wszyscy uczniowie podjęli decyzję o swojej 

przyszłości. Natomiast prawie wszyscy zapytani narzekają na zbyt wiele kartkówek oraz 

prac domowych. Widać również, że szkoła jest bezpieczna, skoro lubimy w niej spotykać 

się ze znajomymi, przyjaciółmi. Sądzimy, że to ważna i pozytywna zaleta naszej 

społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli, którzy przecież pilnie obserwują nasze 

zachowania i czuwają nad tym, abyśmy oprócz uczenia się, dobrze czuli się w szkole. 

Widać też, że w naszym gimnazjum jest miejsce na indywidualności, mamy możliwość 

wyrażania własnych sądów nie tylko podczas lekcji, ale choćby na łamach naszej gazetki. 

Świadczą o tym odpowiedzi na powyższe pytania. A jeśli chodzi o nasze narzekania,           

to czym byłaby szkoła, gdybyśmy nie narzekali na nadmiar obowiązków??? Takie jest życie 

ucznia. My narzekamy na szkołę, a nasi nauczyciele narzekają, że się nie uczymy 

systematycznie i nie potrafimy w pełni wykorzystać swoich możliwości. 

                                         Patrycja Kuzia 

                                          Katarzyna Górka 
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             „Nasze wzorce - wśród gimnazjalistów” 
 

 W naszym gimnazjum została przeprowadzona ankieta pt.: „Na kim wzorują                  

się dzisiejsi nastolatkowie” . Czy w ogóle temat wart jest zainteresowania dla współczesnego 

gimnazjalisty?        

Zapytano 29 uczniów z różnych klas, większość  odpowiadała podobnie. Dla wielu osób 

definicja pojęcia autorytet to: wzór postępowania dla innych, człowiek powszechnie znany 

lub lubiany. Zapytani co lub kto może  być autorytetem, odpowiadali najczęściej: pojedynczy 

człowiek lub instytucja, ale było też kilka odpowiedzi takich jak: wyczyn sportowy, bądź 

wynalazek techniczny??????( Czyżby znów komórki lub gry komputerowe??????? Przecież       

to już zbyt powszechne i takie codzienne!!). 

 Uczniowie w naszym gimnazjum wzorują się najczęściej na rodzicach lub rówieśnikach,          

ale także na sławnych osobach, takich jak: Dawid Kwiatkowski lub Paul Walker. Część 

wzoruje się też na nauczycielach uczących w naszym gimnazjum. Gratulujemy wyróżnienia!                     

Ale także są w naszej szkole osoby, które nie mają autorytetu lub wzorują się na sobie                  

(to zakrawa na narcyzm albo zadufanie w sobie).  Mamy nadzieję, że znajdą swój wzorzec,    

bo on czasami jest potrzebny w naszym życiu !  
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Oliwia Błaszczyk i Karolina Miszczyk kl.1b 



 

Gimnazjum kiedyś i dziś  - według nauczycieli naszej szkoły  

 W ostatnich dniach przeprowadziłyśmy wywiad z nauczycielami naszej szkoły,             

na temat: Jak postrzegają gimnazjum kiedyś i dziś? Zadawałyśmy różne pytania, mniej        

lub bardziej szczegółowe, a nasi nauczyciele starali się szczerze i skrupulatnie odpowiedzieć 

na nasze pytania. Niektóre odpowiedzi były zaskakujące, a niektóre bardzo podobne. 

Chciałybyśmy przedstawić kilka wybranych odpowiedzi:  

1. Ile lat Pan/Pani uczy w naszym gimnazjum ? 

odp: Prawie wszyscy nauczyciele udzielili tej samej odpowiedzi; Uczę w gimnazjum                

od początku jego istnienia. (A. Bekier, P. Makuch T. Rokicka, B. Sikora, P. Ślusarczyk) 

2. Czy dostrzega Pan /Pani jakieś różnice miedzy gimnazjum kiedyś, a dziś, jeśli tak to jakie: 

odp: Myślę, że nie ma jakichś wielkich różnic (P. Ślusarczyk) 

Podstawowa różnica polega na tym, że teraz jest mniej uczniów niż było kiedyś. (P. Makuch) 

Główna różnica jest taka, że zmieniło się podejście uczniów do nauki, są bardziej 

„wyluzowani”. (T. Rokicka)  

3. Czy do porozumienia z uczniami łatwiej jest dojść dziś, czy było kiedyś? Dlaczego ? 

odp: Są uczniowie, z którymi można się naprawdę dobrze porozumieć, są mili życzliwi,             

a są i tacy, którzy mają swój świat, nie obchodzi ich szkoła, nauka. (A. Bekier )  

Myślę, że to są indywidualne predyspozycje nauczyciela do tego, żeby dojść do porozumienia                

z uczniami, (P. Ślusarczyk) 

4. Co najbardziej zmieniało się na przestrzeni lat w gimnazjum ? 

odp: Podejście uczniów do nauki (B. Sikora) 

 Wyposażenie szkoły, zupełniej inaczej wyglądała szkoła kiedyś, a dziś. (P. Makuch) 

5. Jeśli Pan/Pani mógłby/mogłaby coś zmienić w dzisiejszym gimnazjum, to co by to było ? 

odp: Chyba nic bym nie zmieniała, ( przynajmniej nic takiego mi w tej chwili nie przychodzi  

do głowy), podoba mi się, może tylko żeby młodzież rozumiała, że to co robimy, zarówno      

pod względem wychowawczym jak i dydaktycznym, robimy dla ich dobra, dla podniesienia 

jakości ich pracy. (T. Rokicka) 

Uczniów (żart) ...Może wprowadziłbym dzień bez telefonu komórkowego. (P. Makuch) 

6. Jakie cechy według Pana/Pani powinien mieć uczeń ? 

odp: Nauczyciele wymienili takie cechy jak: ambitny, systematyczny, sumienny, sympatyczny, 

zorganizowany. 
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7. Jeśli mógłby/mogłaby Pan/Pani jeszcze raz wybierać to, czy by Pan/Pani wybrałby/

wybrałaby ten sam zawód i dlaczego ? 

odp: Są momenty, w których czuję satysfakcję z wykonywania swojego zawodu i czuję, że 

jestem we właściwym miejscu, ale są też chwile, kiedy nie ukrywając, żałuję tego wyboru.            

(A. Bekier) 

Pewnie, że bym wybrał, po prostu robię to, co lubię i lubię to, co robię (P. Makuch) 

8. Dlaczego został/a Pan/Pani nauczycielem ? 

odp: Zawsze lubiłam j. polski, nigdy nie miałam z tym przedmiotem problemów, lubiłam dużo 

czytać, dyskutować, słuchać innych. (T. Rokicka) 

Fizyka to był mój ulubiony przedmiot, jemu się poświęciłam, myślę, że nauczyciele zaszczepili 

we mnie to coś. (B. Sikora ) 

Pytania dotyczące naszego gimnazjum zadałyśmy również naszej nowej nauczycielce                                    

j. niemieckiego - pani M. Pietrzyk. 

1. Jak Pani postrzega naszą szkołę ? 

odp: Generalnie dobrze. Jeśli chodzi o uczniów nie jest źle, nauczyciele są bardzo mili, 

łagodnie wprowadzili mnie w atmosferę panującą w szkole. 

2. Jak Pani ocenia poziom uczniów w naszej szkole ?  

Bardzo różnie, zależy jaką klasę weźmiemy pod lupę, ponieważ klasy pierwsze mają jak 

najbardziej potencjał i z tymi klasami wiążę jakieś nadzieje. Natomiast klasy drugie i trzecie                  

z nimi pracuje się trochę ciężej, są troszkę bardziej leniwi.  

 Dziękujemy naszym nauczycielom za podzielenie się swoimi opiniami. Mamy nadzieję,             

że spodobał się uczniom nasz wywiad i weźmiecie sobie pod uwagę słowa naszych nauczycieli 

dotyczące ich wyborów, a także opinii o nas.  

 

                                                                              Iwona Gałka  Sylwia Dziedzic  II a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coś na przekór - Ściągi - gdzie je chować, jak one wyglądają?   

  

  Temat ściągania jest od zawsze związany z nauką i szkołą. Niektórzy uczniowie          

nie potrafią przyjść na sprawdzian bez ukrytej ściągi, choć nie zawsze ją wykorzystują.       

Po prostu, mając ją przy sobie, czują się pewniejsi. Tak przynajmniej mówią. Niektórzy         

są jednak mistrzami w ściąganiu, jakoś im się udaje choć trochę spisać. Gdzie ukrywają         

te „pomoce dydaktyczne”? 

1) W piórniku najlepiej. Udawaj, że ołówek wymieniasz albo coś i zajrzyj; Mnie jeszcze nigdy 

nie przyłapali. Robimy też na kolanach i ubieramy spódniczki. Ale to raczej nie dla chłopaków. 

2) Na ławce.  Ja zawsze chowam w rękawie aż do rozdania testu. Jak już będziesz miał test, 

to wyciągasz ją i chowasz pod test. Wtedy możesz spokojnie ściągać.  

3) Moim najlepszym sposobem jest ściąga na długopisie napisz sobie na kompie ściągę 

rozmiar czcionki 4,5 wydrukuj i naklej na długopis najlepiej bezbarwną taśmą - SUKCES 

GWARANTOWANY!!  

4) Powiedz pani, że musisz wyjść wydmuchać nos na korytarz.. Miej schowaną ściągę               

w chusteczce, następnie przyklej ściągę taśmą obok łokcia. 

A co wy sądzicie na temat ściągania podczas sprawdzianów lub testów? Czasem                  

nam się wydaje, że te wszystkie sposoby często są nieskuteczne wobec naszych pedagogów. 

Jak chcą ,to wszystko zobaczą, czy warto więc ryzykować? Lepiej liczyć na własną głowę. 

Pisanie ściąg może nam tylko pomóc w utrwaleniu wiedzy. Jeśli ktoś nie potrafi ściągać, 

lepiej niech nie kusi losu. 

 Wyszukała -  Natalia Harabin 
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 Wiosna 2016 już bardzo blisko. Nadchodzi więc  czas, by zajrzeć do szafy                   

i zobaczyć, co w najbliższym czasie będziemy mogli na siebie włożyć, by wyglądać modnie. 

Zanim zaczniemy myśleć o tym, w co się ubrać, zastanówmy się, co w bieżącym roku jest         

na topie. W ten prosty sposób będziemy wiedzieli, po jakie ubrania sięgnąć i z jakimi 

dodatkami je komponować. 

Kwiaty i paski. Wiosna 2016 będzie należała do dwóch wzorów kochanych przez kobiety    

na całym świecie - kwiatów i pasków. Wiosną zapominamy o paskach w marynarskim 

stylu. W nadchodzącym sezonie będą modne te w tęczowym wydaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odcienie nude. Pewnie nie jest dla was zaskoczeniem, że pastele po raz kolejny królują         

w sezonie wiosna-lato 2016. Tym razem dominować będzie nude i pastelowy róż. 

Delikatny rozbielany kolor jest bardzo subtelny, dlatego pasuje praktycznie każdemu         

i są odpowiednie na wiele okazji. W popularnych sieciówkach znajdziecie praktycznie 

każdy element garderoby w kolorze, np. pudrowego różu - sukienki, modne spódnice, 

spodnie,  płaszcze, koszule, ramoneski czy luźne swetry. Pastele bardzo dobrze wyglądają 

w wersji total look. Całkiem nieźle komponują się również z bielą, czernią i szarościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENDY WIOSNA – LATO 2016 
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Bomber jacket. Zeszły z boiska, weszły na wybiegi. Modne kurtki bejsbolówki możemy nosić 

teraz do koronkowych sukienek, eleganckich spodni i sportowych butów lub nadal             

do porwanych jeansów. Bomber to popularna nazwa sportowej baseballówki. Jakiś czas 

temu była zarezerwowana jedynie dla uczniów amerykańskich szkół i wielbicieli 

sportowego stylu. Dzisiaj pojawia się nawet na pokazach u największych projektantów 

mody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total white. Biel od stóp do głów wciąż w trendach. Taka propozycja odnajduje się dobrze 

zarówno w wersji eleganckiej, jak i sportowej, ale zawsze występuje w luźnych krojach, 

często w lookach oversize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total black. Stylizacje w czarnej gamie kolorystycznej podobnie jak białe nie lubią 

konkurencji, więc noście je w wersji total. Na wiosnę i lato 2016 lansowane są nie tylko 

matowe czernie, ale też połyskujące. Jeżeli chodzi o stylistykę, projektanci stawiają 

raczej na szykowne i klasyczne wydania.  
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BOHO/Lata 70. Ten najmocniejszy obecnie trend powróci na wiosnę i lato, ale już                            

w mniejszym stopniu. Projektanci w poszukiwaniach nowych rozwiązań, dodadzą tej 

stylistyce żywych kolorów i atletycznego sznytu. Nie ma nudy - wszystkie długości, barwy 

i fasony dozwolone!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstążki. Niezwykle modne w tym sezonie, powróciły z podwojoną siłą. Pojawiają się jako 

jeden z najważniejszych detali pod postacią wąskich chustek, damskich krawatów, wstążek  

- wszystkie blisko szyi.  

 

Patrycja Stępień kl. III b 
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  Muzyka Reggae powstała pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku na Jamajce. 

Światowy rozgłos zyskała dzięki twórczości Boba Marleya, choć to nie on pierwszy 

zapoczątkował rozwój tej muzyki. 

        Marley współcześnie uznawany jest za Króla reggae. Wpływ na rozwój tego gatunku 

miały afrykańskie i europejskie tradycje muzyczne. Instrumenty były wykonywane 

własnoręcznie. Charakterystyczny schemat rytmiczny dla reggae określa się mianem 

riddimu. Typowe instrumenty to: gitara, perkusja, puzon oraz saksofon. Zielony, żółty, 

czerwony kolor to barwy reggae. Mają one szczególne znaczenie. Wykonawcy oraz fani 

tej muzyki często noszą dredy, czyli grubo splecione włosy 

        Wielu ludzi często mnie pyta, czemu akurat słucham tego gatunku muzyki?                                                      

W chwilach zwątpienia wystarczy kilka dźwięków , by pojawił się uśmiech na mojej 

twarzy. Muzyka reggae pokazuje mi, że nie mogę się nigdy poddawać. To nie jest tylko 

muzyka, każdy człowiek odbiera to inaczej. 

        W Polsce najsłynniejsi wykonawcy i zespoły to: BEDNAREK, Mesajah, Bas Tajpan, 

Ras Luta, Tabu i wiele innych wspaniałych twórców. Teksty ich piosenek poruszają ważne 

tematy w współczesnym świecie, takie jak: miłość, tolerancja, równość. Uczą nas, aby nie 

być rasistą i żyć tak, jakby jutra miało nie być… 

                               O ulubionej muzyce reggae - Izabela Zielińska  



 
Str. 19 

 „Na sportowo” 

W naszym gimnazjum bardzo rozpowszechniły się dwie dziedziny sportu, a mianowicie:       

piłka nożna i piłka siatkowa. Ostatnio odbyły się zawody między klasami. Wszyscy     

zawodnicy byli niesamowici - są  naprawdę dobrzy, zarówno dziewczyny jak i chłopaki.                                 

Ich  zaangażowanie świadczy o tym, że kochają sport, lubią rywalizować między sobą                                           

i wkładają w to całe serce. W piłkę nożną jak i siatkową pierwsze miejsce zdobyła klasa 2b. 

Kolejne wyniki w  piłkę nożną to : drugie miejsce – kl. 3a ; trzecie miejsce - kl. 3b. Nie 

wszystkie wyniki w siatkówkę  są  rozstrzygnięte. Dziewczyny z naszego gimnazjum, które 

lubią piłkę siatkową jeżdżą z panią Moniką Drapejkowską na mecze. W jednym z nich 

stoczyli ,,walkę'' z Effector Kielce i Jastrzębski Węgiel. Mecz wygrała drużyna                     

z Jastrzębskiego Węgla. Uważam, że zawody jak i wspólne treningi są bardzo ważne            

dla człowieka. Jak wiadomo, nie każdy może ćwiczyć z różnych powodów, ale może 

dopingować ulubioną drużynę .Wspólne zaangażowanie i walka o zwycięstwo może nauczyć nas 

współpracy z innymi ludźmi. Ćwicząc daną dyscyplinę sportową,  możemy podnosić sobie 

poprzeczkę i osiągać zwycięstwa, co daje nam ogromną satysfakcję i motywację do dalszej 

pracy. Ludzie powinni uprawiać sport nawet dla przyjemności  czy dobrego samopoczucia.                              

Ja znam wiele osób, które lubią uprawiać sport i prowadzą aktywny tryb życia, bo to daję im 

siłę na kolejne treningi a także podnosi wiarę w siebie i chęć do życia. Są to chociażby 

uczennice naszej szkoły, które trenują piłkę nożną. Niektóre z nich naprawdę kochają           

tę dyscyplinę sportową i dają z siebie wszystko. Niedługo czekają je zawody. Ja z całego 

serca trzymam za nie kciuki. Mam nadzieję, że wy też będziecie je wspierać i dziewczyny 

osiągną wymarzone wyniki. 

Ps: Przemyśl to, co tutaj napisałam i pomyśl o tym,  może i Ty  zaczniesz uprawiać jakąś 

dyscyplinę sportu, to naprawdę nie tylko wysiłek, są to również emocje, pasja, wspaniała 

figura i kondycja. 

Gabriela Mazurczak  klasa 2a 
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KĄCIK KULINARNY – Moniki Kielesińskiej 
 

 Sztuka kulinarna czyli umiejętność przygotowywania różnych potraw w sposób 

smaczny, pożywny i estetyczny, zaś kulinaria to ogół zagadnień związanych z potrawami 

(głównie potrzebne produkty i sposoby przygotowywania). 

W różnych regionach świata, zależnie od dostępności źródeł pożywienia i wielowiekowej 

tradycji, wykształciły się różne zwyczaje kulinarne. Ja chciałabym zaprezentować słodkie 

naleśniki. 

    Przepis na czekoladowe naleśniki 

  

Ciasto: 

- 1/4 kostki masła                                                                                           Nadzienie: 

- 50g gorzkiej czekolady                                                                             - 200g truskawek 

- 1 łyżeczka kakao                                                                                   - 2 łyżki cukru pudru 

- 2 jajka                                                                                      - 200g twarogu zmielonego    

- 2 krople ekstraktu waniliowego                                                                      - laska wanilii 

- 1 szklanka mleka 

- 1 i 1/2 szklanki mąki   

- 1/2 szklanki cukru  

1/2 szklanki wody gazowanej 

Nadzienie: 

- 200g truskawek 

- 2 łyżki cukru pudru 

 - 200g twarogu zmielonego 

- laska wanilii 

 

Przygotowanie: 

 Do garnka wrzuć pokrojone masło, czekoladę, mleko, kakao, ekstrakt waniliowy. Wstaw 

na małym ogniu, ciągle mieszając, aż składniki się rozpuszczą. Gdy składniki będą                  

już rozpuszczone, masę należy odstawić z ognia i poczekać, aż wystygnie. Gdy ciasto 

ostygnie, należy wbić jajka, dodać cukier i wszystko zmiksować. Następnie dodać przesianą 

mąkę i jeszcze raz wszystko dokładnie zmiksować na jednolitą masę. Na końcu wlać wodę 

gazowaną i delikatnie wymieszać łyżką. Naleśniki smażyć na rozgrzanej patelni natłuszczonej 

masłem. Teraz zajmiemy się nadzieniem. Truskawki trzeba pokroić w ćwiartki. Twaróg 

wymieszać razem z cukrem pudrem. Laskę wanilii przekroić na pół i nożem wyciągnąć miąższ, 

wymieszać razem z serem. Usmażone naleśniki posmarować masą serową, poukładać 

truskawki i zwinąć w trójkąt. Całość posypać cukrem pudrem. 

                                                                                                                      Smacznego ;) 


