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PATRON NASZEJ SZKOŁY 

         

  
 Jak co roku, przed obchodami Dnia Patrona, w  naszej szkole odbył się konkurs wiedzy 

o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. My uczniowie I klas, przygotowując się do niego, 

poznaliśmy dobrze postać i historię tego niesamowicie charyzmatycznego, silnego duchem     

i wiarą kapłana. Stefan Wyszyński był wielkim Polakiem i patriotą. Nazwany został Prymasem 

Tysiąclecia za swe zasługi dla Kościoła i państwa. Od  4 września 2003 r. nasze gimnazjum 

nosi  imię właśnie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to dla naszej społeczności wielki 

zaszczyt. Dumni z naszego patrona możemy być z wielu powodów. Jego liczne osiągnięcia 

sprawiły, że prawie każdy w naszym pięknym kraju zna jego nazwisko. Żył w latach wojennych 

i komunistycznych. Nie miał łatwego życia. Gdy miał 9 lat zmarła mu matka. Podczas II wojny 

światowej był poszukiwany przez Niemców i tylko cudem uniknął aresztowania. Był więziony 

przez władze komunistyczne przez około trzy lata. Mimo tych trudnych lat wierzył                  

w mądrość narodu, w łaskę Bożą i sprawiedliwość. Nie ustępował w wysiłkach, aby osiągnąć 

swój cel. To wielki Polak i cieszę się, że jest naszym patronem. Myślę, że możemy wiele 

czerpać z filozofii życiowej oraz osobowości Kardynała Wyszyńskiego. Jego niezłomna 

postawa wobec ważnych dla człowieka spraw, szacunek dla bliźniego – kolegi, czy też 

sumienne wykonywanie swoich obowiązków, wrażliwość i wyrozumiałość powinna być              

dla nas wszystkich ideą przewodnią w naszym życiu, szczególnie w dzisiejszym świecie.        

Filip Ślusarczyk 
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KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY 

  Ostatnio w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim 

patronie naszego gimnazjum. Udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych.                          

Jako laureatka zostałam zapytana, jak się czułam podczas przebiegu zarówno I etapu klasowego 

jaki i II etapu, w którym brało udział sześcioro uczniów z najlepszymi wynikami  z obu klas.       

Do tak ważnego konkursu o naszym patronie byliśmy przygotowywani od początku kwietnia.     

Na lekcjach religii sukcesywnie poznawaliśmy życiorys kardynała Wyszyńskiego. Wystarczyło 

uważnie słuchać i notować wszystko w zeszycie. Do I etapu nie przygotowywałam się w ogóle, 

ponieważ pamiętałam najważniejsze informacje z lekcji. Odpowiedziałam poprawnie na 21 pytań 

z 23 a więc moja pamięć mnie nie zawiodła i poszło mi dobrze. Po ogłoszeniu wyników byłam 

troszkę zdziwiona że ja jedna z trzech osób z mojej klasy przeszłam do II etapu. Później        

też się nie stresowałam, przed konkursem powtórzyłam tylko najważniejsze informacje i czułam 

się w pełni gotowa na kolejne wyzwanie. Każdy z naszej szóstki losował pytania dotyczące 

patrona. Wylosowanie przeze mnie pytania nie były trudnie, ale nie były też banalne, mówiąc 

kolokwialnie, trzeba było po prostu chwilę pomyśleć i przypomnieć sobie odpowiedzi na pytanie. 

Konkurs przebiegł bezstresowo i bardzo dobrze. Dla osób, które kiedyś też będą pisać             

ten konkurs i odpowiadać na pytania, też radzę się nie stresować, ponieważ o patronie swojej 

szkoły powinno się wiedzieć sporo ważnych informacji, z których na pewno większość pozostanie 

w naszej głowie do końca gimnazjum lub nawet do końca życia, bo niektórych informacji               

o tak ważnym i wybitnym człowieku się nie zapomina. 

                                                                                                                      Oliwia Błaszczyk 
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 SŁOWA O MATCE 

Tytułem wstępu…… 

 Tak się w bieżącym roku szkolnym złożyło, że dni 25—26 maja są  dla nas gimnazjalistów 

ważne. Po pierwsze, to Dzień Matki, a po drugie, w tym właśnie dniu obchodzimy Dzień Patrona 

naszego gimnazjum. Jak co roku odbędzie się uroczysta akademia, przyjdziemy                            

w strojach galowych. O tym, jak ważną dla nas postacią jest Kardynał Stefan Wyszyński, wiedzą 

już wszyscy uczniowie. Jednak, w związku z datą 26 maja, trzeba podkreślić ogromną rolę matki 

w życiu każdego dziecka, nastolatka a także dorosłych już dzieci. O matce jest wiele 

wzruszających piosenek, opowieści i przysłów. Poniżej prezentujemy wypowiedzi, które nadesłały 

uczennice  klasy I B. 

  

 

 

 

 

  

 Matka to osoba, która nigdy nas nie ocenia, zawsze stanie po naszej stronie i obroni nas 

przed wszystkim. Jest przy nas kiedy jej potrzebujemy, wspiera i motywuje do działania. 

Pomaga nam z każdym, nawet najmniejszym problemem. Docenia nas i potrafi wszystko 

wybaczyć. To ona uczyła nas stawiać pierwsze kroki. Uczyła nas mówić, pomagała w pracach 

domowych, pokazała nam świat i życie. To ona nauczyła nas Kochać ! 

                                                                                                               ~Sara Partyka~ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matka to osoba, która kocha nas najbardziej        

na świecie. Zawsze jest przy nas, kiedy jej 

potrzebujemy, daje poczucie bezpieczeństwa i miłości. 

Wspiera w trudnych chwilach, uczy życia i nigdy nie traci 

nadziei. Jest zawsze obok i po prostu Kocha Nas 

bezgranicznie. 

                                   ~Oliwia Jurek~                                                                                                             

Str. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Mama”- najczęściej to pierwsze słowo, które wypowiadamy jako malutkie bobaski. To 

słowo pełne miłości, przepełnione po każdą literkę ogromnym szacunkiem do osoby, która dała 

nam życie, obdarzyła ogromną miłością i  troszczy się o nas przez całe życie, chce dla nas jak 

najlepiej, przytula, pociesza, po prostu jest. Nawet gdy jej w danej chwili nie ma, ona zawsze 

będzie przy na bez względu na wszystko.  

Dlatego nie rozumiem, jak można do tak ważnej osoby powiedzieć ,,stara”, nie pojmuję, dlaczego 

niektórzy tak niegrzecznie i bez szacunku zwracają się do kogoś, dzięki komu są na świecie. Nie 

wyobrażam sobie powiedzieć do osoby, którą tak mocno kocham tak odrażającego jak dla mnie 

słowa. Tak niby banalny wyraz ,,mama” ,a zasługuje na ogromną wdzięczność, szacunek i  miłość. 

Bo to właśnie ta osoba, która czasami nas złości, która każe posprzątać pokój, odrobić prace 

domową lub nauczyć na sprawdzian. Osoba, na którą czasami się denerwujemy i złościmy Kocha 

Nas najmocniej na świecie, mimo że czasami po prostu tego nie mówi. 

                                                                                                                     ~Oliwia Błaszczyk~ 
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Słowo mama. Bliskie naszemu sercu. Wypowiadamy je od najmłodszych lat. 

Dużo dla nas znaczy, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. 

Dlatego warto w tym dniu zastanowić się i zrozumieć jego wartość. 

Mama to osoba, która opiekuje się nami od zawsze. Dała nam życie! To ona 

pomoże, doradzi, pocieszy… 

W złych chwilach, gdy zdarza się płakać, to jest jedyna bliska nam osoba. 

Gdy jesteśmy chorzy, dba o nasze zdrowie, wstaje w nocy, opiekuje się 

nami, daje lekarstwa, zaprowadza do lekarza. Troszczy się o nas całym 

swoim sercem. 

  
Mama to taka przyjaciółka. Można jej się wyżalić, popłakać na ramieniu. Ona nigdy nas nie 

zostawi, NIGDY…! 

Słowo Kocham Cię wyraża przez czyny… 

Matka- to najpiękniejsze słowo w językach świata. 

Matka- to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które 

oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka…  

                                                                                                                          ~Kinga Ogłoza~ 
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 Uczniowie klas trzecich w dniach 18,19 i 20 kwietnia pisali długo wyczekiwany egzamin 

gimnazjalny. Na kilka dni przed nim zadałam trzecioklasistom kilka pytań dotyczących          

ich „nastroju”.  

Przed: Większość uczniów bardzo się stresowała, jednak były osoby, które przystępują       

do niego „na spokojnie”. Przedmioty, które wzbudzały największy strach u gimnazjalistów     

to: fizyka, chemia i matematyka. Najmniej jednak uczniowie bali się języka polskiego              

i angielskiego. Uważali, że to powinno pójść im najlepiej. Gdy spytałam o poziom 

przygotowania do pisania egzaminów, zdania były bardzo podzielone. Jedni z całą pewnością 

byli gotowi, inni jednak czuli się całkowicie nieprzygotowani. Trzecioklasiści spodziewali       

się rozprawki, np. o imponującym bohaterze, pomocy innym, czy też współczuciu, ale dużo 

osób obstawiało też temat wolny. Uczniowie obawiali się zadań otwartych z zawiłą treścią       

z matematyki, oraz tych z udowadnianiem. Kilku z nich również lękało się wypowiedzi dłuższej 

z języka angielskiego. Młodsi koledzy i koleżanki życzyli przyszłym absolwentom szczerego 

powodzenia. „Mamy nadzieję, że pójdzie wam jak najlepiej”- wspierali. 

 Po: Jak się okazuje, wcale nie było tak ciężko. Wielu uczniów uznało egzamin za dość łatwy. 

Największym zaskoczeniem okazał się język polski, jednak w pozytywnym znaczeniu. Prawie 

wszyscy pytani ocenili go za najłatwiejszy przedmiot na egzaminie. „Polski był łatwy, wielką 

niespodzianką była charakterystyka, w końcu tyle przygotowywaliśmy się do rozprawki”- 

mówili trzecioklasiści. Według nich najtrudniejsza była historia i fizyka. Wielu 

gimnazjalistów stwierdziło,  że spełnili swoje oczekiwania, co dobrze o nich świadczy. Teraz 

pozostaje czekać na wyniki, chociaż wielu z was zna już rozwiązania, czy to z lekcji,           

czy to    z Internetu. Oby były one jak najwyższe! 

 Teraz pozostaje mi życzyć wam wyboru dobrej szkoły, z której będziecie zadowoleni,                

jak i wielu sukcesów w dalszej nauce!  

Sylwia Dziedzic II a 

 

 

  

„Egzamin gimnazjalny - przed i po” 



 

 

Porozmawiajmy…… 

 Chyba dla każdego gimnazjalisty początki w gimnazjum są trudne. Nowe otoczenie, 

nauczyciele, przedmioty i wiele innych rzeczy. Osobiście też miałyśmy obawy przed 

rozpoczęciem nauki w ,,nowej szkole'' i po przeprowadzeniu ankiety zorientowaliśmy się,                 

że nasi rówieśnicy również. Pod koniec szóstej klasy podstawowej oczywistym było dla nas 

rozstanie z tamtejszą klasą. Byliśmy bardzo ze sobą zżyci i tak naprawdę nie 

wyobrażaliśmy sobie, że w gimnazjum nas rozdzielą. Jak każda zmiana w życiu, również 

przejście z podstawówki do gimnazjum było wielkim przeżyciem. Po około tygodniu 

zaklimatyzowania się, nie czuliśmy już stresu . Aktualnie nie czujemy się skrępowani             

i normalnie uczęszczamy do szkoły. W gimnazjum bardzo nam się spodobały szkolne 

dyskoteki. Nie mamy żadnych problemów ze starszymi koleżankami i kolegami, dogadujemy 

sie z nimi. Jak już wcześniej wspominałyśmy, przeprowadziłyśmy małą ankietę wśród 

gimnazjalistów  - pierwszoklasistów. Oto kilka krótkich pytań i jednocześnie odpowiedzi:  

Jakie uczucia towarzyszyły Ci przed przyjściem do gimnazjum ? (Patrycja) 

- Trochę się bałam, głównie dlatego, że spodziewałam sie dużego stopnia trudności w nauce    

i rozdzielenia klasowego. Myślałam, że nie podołam nowym celom, które musiałam osiągnąć.  

- Po pierwszym tygodniu czułaś się już swobodnie w gimnazjum? 

 - Tak. Poznałam nowe osoby .  

- Czy teraz czujesz jakiś niepokój związany z przebywaniem w gimnazjum? 

 - Teraz już nie odczuwam niepokoju i stresu, bo dobrze znam swoich nowych znajomych     

w klasie jak i nauczycieli.                                                                                                             

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Str. 7 



 

 

Porozmawiajmy…… 

 Następnie zapytałyśmy Natalii, co sądzi o swojej klasie, ona odpowiedziała :  

- Byłam bardzo związana ze swoją byłą klasą z podstawówki i gdy zobaczyłam nową listę 

uczniów w miarę ucieszyłam się, chociaż nie oszukujmy się - zabrakło kilku osób. Teraz 

jestem w nowej klasie, z nowymi kolegami i koleżankami i mogę stwierdzić, że ta klasa        

mi się bardzo podoba, nawet jest lepsza od poprzedniej . 

Kolejnym pytaniem, było szczegółowe opisanie, co tak naprawdę podoba jej się w gimnazjum. 

Udzieliła bardzo interesującej odpowiedzi: 

 - Aktualnie najbardziej podoba mi się klasa. Mam w niej wielu nowych przyjaciół, którym 

ufam. Każdy ma do siebie dystans i nie obraża się o błahostkę. Potrafimy rozmawiać          

na wiele tematów, praktycznie na wszystkie . Razem z naszą wychowawczynią wymyślamy 

nowe pomysły na korzyść naszej klasy np. 'skrzynka problemów', do której każdy może 

anonimowo wrzucić karteczkę z problemem, który dotyczy jego, bądź klasy. Organizujemy 

spotkania integracyjne, które nas do siebie zbliżają.  

 Podsumowując, obecni pierwszoklasiści czują się dobrze i swobodnie i chciałybyśmy 

podziękować za przeczytanie tego artykułu. Mamy nadzieję, że wam się podobał . 

 

                                                             Gabriela Bednarska, Magda Zielińska . 
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         "Mało znani bohaterowie. Bokser z Auschwitz" 

 Był wicemistrzem Polski i mistrzem Warszawy w wadze koguciej. Nazywano go Teddy – 

żelazna pięść. Po wybuchu II wojny światowej, zamiast walczyć o kolejne zwycięskie laury na ringu, 

był zmuszony walczyć o przetrwanie w obozie koncentracyjnym  w Auschwitz. Poznaj niezwykłą 

historię człowieka, który bił Niemców jak chciał! Tadeusz Pietrzykowski „Teddy” urodził się w 1917 

r. w Warszawie. Początkowo interesował się piłką nożną, ale wkrótce zmienił zainteresowania           

na boks. Treningi bokserskie rozpoczął w wieku 16 lat w klubie WKS Warszawianka. Trenował pod 

okiem twórcy polskiej szkoły boksu Feliksa Stamma. Rok później stoczył swoją pierwszą walkę          

z mistrzem Polski Antonim Czortkiem i ją wygrał. Szybko zyskał sobie przydomek Teddy                   

– żelazna pięść. Przed wybuchem wojny zdobył tytuł wicemistrza Polski i mistrza Warszawy              

w wadze koguciej.  Po wybuchu wojny z Niemcami brał udział w obronie Warszawy.  1 listopada 1939 

r. wstąpił do rodzącej się konspiracji. Postanowił przedostać się do Wojska Polskiego we Francji. 

Przy granicy z Jugosławią został aresztowany przez węgierską żandarmerię. Wkrótce przekazano 

go Niemcom, którzy osadzili go w więzieniu w Tarnowie. Stamtąd w czerwcu 1940 r. razem                

z pierwszym transportem więźniów trafił  do obozu koncentracyjnego Auschwitz.Jako numer 77 

pracował w różnych komandach w obozie. Nie miał żadnego wyuczonego zawodu. Był dla Niemców 

całkowicie bezużyteczny. Jak wszyscy więźniowie przymierał głodem. Jedyne co potrafił robić,        

to dobrze boksować. Musiał to wykorzystać, żeby uratować swoje życie…Teddy był bardzo odporny 

na ciosy z rąk obozowych oprawców. Współwięźniowie zaproponowali mu więc, żeby stanął w szranki 

z nowym kapo, który wyżywał się na więźniach. Był nim Walter Duning. Ten niemiecki kryminalista 

zdobył podobno przed wojną mistrzostwo Niemiec w wadze średniej. Za rozegranie walki Teddy 

miał dostać pół bochenka chleba i kostkę margaryny. Po wejściu na „ring” Niemcy zaczęli z niego 

drwić. Teddy ważył 40 kg, jego przeciwnik 70 kg. Walczono oczywiście bez rękawic bokserskich. 

Widowisko oglądali polscy więźniowie i niemieccy kapo.  
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Podczas walki polscy więźniowie zaczęli krzyczeć „Bij Niemca”, co doprowadziło do brutalnej reakcji 

kapo, którzy rzucili się na polskich więźniów. Tymczasem na ringu Niemiec, po kilku dobrych ciosach 

Polaka, przerwał walkę. Był pełen podziwu dla umiejętności Teddy’ego. Po walce dał mu cały bochenek 

chleba. Teddy dostał również nowy przydział do lepszej pracy, która pozwoliła mu przetrwać.             

Po pierwszym sukcesie władze obozowe zaczęły wykorzystywać go do dalszych walk. Była to dla nich 

świetna rozrywka. Niemcy nazywali go Weiss Nebel (Biała mgła), bo dzięki dużemu sprytowi                  

i zwinności ciężko było go trafić.  W latach 1941-1942 walki bokserskie były bardzo popularne, 

odbywały się w łaźni nr 2. Jeden z esesmanów wygrał 1000 marek po tym jak postawił                         

na Pietrzykowskiego i był tak zadowolony, że kazał nakarmić Polaka, wydać mu pięć kotłów zupy. Tego 

dnia Tadeusz i jego obozowi koledzy zaspokoili po raz pierwszy głód. Teddy zazwyczaj walczył z dużo 

cięższymi i lepiej zbudowanymi przeciwnikami. Stawał w szranki z więźniami różnych narodowości 

oraz niemieckimi kapo. Wygrał nawet z dwoma niemieckimi mistrzami: Wilhelmem Maierem                  

– wicemistrzem Europy oraz Harrym Steinem – podwójnym mistrzem Niemiec. Podczas swojej 

obozowej kariery bokserskiej przegrał tylko jedną walkę z mistrzem Holandii w wadze półśredniej         

– Leu Sandersem. Sukcesy w walkach z Niemcami zaczęły zwracać uwagę obozowego gestapo.           

Nie mogło tak być, że „nadludzie” przegrywali z „podczłowiekiem”. Gestapo planowało go zlikwidować. 

Życie uratował mu kierownik obozu koncentracyjnego w okolicach Hamburga, przed wojną sędzia 

bokserski. Esesman organizował transport więźniów z Auschwitz i w marcu 1943 r. zabrał 

Pietrzykowskiego ze sobą. Teddy w obozie głównym i jego filiach przebywał niemal                             

do zakończenia wojny. Dalej walczył na ringu. Przeprowadził ok. 20 walk i żadnej nie przegrał. Jego 

zwycięstwa nad Niemcami nastręczyły mu kolejnych kłopotów, ale dzięki zdobytym kontaktom             

w obozie, udało mu się uniknąć śmierci. Po wyzwoleniu obozu przez Brytyjczyków  został żołnierzem 

dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Zajął się organizowaniem zajęć sportowych              

dla polskich żołnierzy. W 1946 r. zdobył tytuł mistrza dywizji w wadze lekkiej. Później walczył             

z zawodnikami państw alianckich. Bardzo tęsknił za ojczyzną i za rodziną. Postanowił wrócić               

do komunistycznej Polski. Po powrocie ciężko było mu się zaaklimatyzować. Poważnie zachorował. Miał 

problemy z bezpieką. Funkcjonariusze stawiali mu zarzut współpracy z obcym wywiadem za służbę       

w dywizji pancernej na Zachodzie. W 1950 r. skończył studia na AWF i poświecił się wychowaniu 

młodzieży jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener sekcji bokserskich. Zmarł w 1991 r. 

                                                                                               Koło historyczne – klasa II a. 

 

 



 

 

WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? 
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 Świat, który nas otacza ciągle się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Teraz     

nie wystarczają już bardzo dobre oceny w szkole. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą 

pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle się uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje             

się znajomość języków obcych. Przedstawiamy wam kilka zalet znajomości języków obcych: 

 

Praca: 

•    Znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy. 

•    Możesz otrzymać lepiej płatną pracę. 

•    Możesz pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej przedstawicielstwo           

w Polsce. 

 

Zrozumienie innej kultury: 

•    Poznajesz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej rozumiesz jego mieszkańców oraz 

sam język. 

•    Masz dostęp do źródeł w oryginalnym języku – w pierwotnej, a niezmienionej 

tłumaczeniem formie. 

 

Podróże: 

•    Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ potrafisz 

się porozumieć. 

•    Możesz nawiązywać ciekawe znajomości. 

•    Poznajesz ludzi mieszkających w danym kraju i dowiadujesz się od nich ciekawych rzeczy. 
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Kontakty z obcokrajowcami: 

•    Nawiązujesz znajomości i przyjaźnie z ludźmi z innych krajów. 

•    Śmiało rozmawiasz ze spotkanymi na ulicy lub w sklepie turystami. 

•  Odnawiasz kontakty z krewnymi, którzy wyemigrowali, a których rodziny nie mówią          

po polsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesność: 

•    Możesz swobodnie korzystać z Internetu. 

•    Rozumiesz instrukcje obsługi urządzeń niedostępne w języku polskim. 

•    Oglądasz międzynarodowe stacje telewizyjne i jesteś na bieżąco z wiadomościami oraz 

nowinkami technologicznymi. 

Gimnastyka umysłu: 

•    Cały czas ćwiczysz pamięć krótko- i długoterminową. 

•    Twój umysł staje się elastyczny. 

•    Rozwijasz swoją kreatywność, zdolność kojarzenia oraz rozwiązywania problemów. 

Dostęp do dzieł w oryginalnej wersji językowej: 

•    Czytasz książki w oryginale. 

•    Oglądasz filmy bez napisów/bez lektora. 

•    Rozumiesz teksty piosenek ulubionego wykonawcy. 

 

Wyszukała: Natalia Harabin Ia 

 
 
 
 
 

 



 

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA  
 

 

 W dniach 7-11 marca bieżącego roku szkolnego 2015/2016 w naszej szkole odbył 

się Tydzień Kultury Języka. Wielu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w tym 

wydarzeniu. Konkurs miał na celu pogłębić świadomość językową wśród uczestników, 

kształcić umiejętność poprawnej pisowni oraz mowy, a także zachęcić ich do czytania 

książek. Każdego dnia na naszych gimnazjalistów czekały nowe zadanie,          a wszystko 

rozgrywało się według ustalonego harmonogramu: 

Dzień 1 - do rozwiązania był zestaw ćwiczeń ,,Jak się masz frazeologio’’ z zakresu 

słownictwa i frazeologii 

Dzień 2 - uczniowie zmagali się z testem ortograficzno-interpunkcyjnym ,,Czy umiesz 

pisać poprawnie’’  

Dzień 3 - uczestnicy zmierzyli się z turniejem literackim ,,Czyje to słowa’’- w tym etapie 

trzeba było wykazać się znajomością lektur szkolnych: ,,Zemsta’’, ,,Mały Książe’’ oraz 

wierszy: fraszki J. Kochanowskiego ,,Na lipę’’, ,,Na zdrowie’’, ,,Na dom w Czarnolesie’’; 

bajki I. Krasickiego ,,Czapla, ryby i rak’’, ,,Malarze’’, ,,Jagnię i wilcy’’; wiersze                 

Cz. Miłosza ,,Dar’’, ,,Który skrzywdziłeś’’, ,,Piosnka o końcu świata’’; wiersze                      

T. Różewicza ,,Prawa i obowiązki’’, ,,List do ludożerców’’.  

Dzień 4 – gimnazjaliści otrzymali kilka poleceń, polegających na zredagowaniu krótkich 

form wypowiedzi: reklama swojej klasy i szkoły, oraz również przepisu na ….. (szczęście) 

Dzień 5 - w ostatnim dniu konkursu odbyły się zawody czytelnicze, w których należało 

użyć swojej znajomością następujących utworów: klasy pierwsze ,,Kłamczucha’’               

M. Musierowicz, klasy drugie ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem’’ R. R. Tolkiena, klasy 

trzecie ,,Opium w rosole’’ M. Musierowicz 
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Spośród każdego etapu zostało wyróżnionych kilku uczniów, którzy uzyskali największa ilość 

punktów tego dnia: 

Frazeologia: Filip Ślusarczyk kl. Ia - 25 pkt., Gabriela Wicha kl. IIa - 24 pkt., Małgorzata 

Majewska kl. Ia - 23 pkt., oraz Kinga Ogłoza kl. Ib – 23 pkt. 

Ortografia i interpunkcja: Kinga Ślusarska kl. IIIb - 18 pkt., Iwona Gałka kl. IIa - 17 pkt., 

Angelika Wojnowska kl. IIb - 17 pkt. oraz Izabela Zielińska kl. IIIb - 17 pkt. 

Znajomość cytatów: Kinga Ślusarska kl. IIIb - 33 pkt., Małgorzata Majewska kl.Ia – 27 pkt., 

Filip Ślusarczyk kl. Ia - 25 pkt. oraz Ilona Kuzia kl. IIIa - 24,5 pkt.  

Formy wypowiedzi: Kinga ślusarska kl. IIIb - 13 pkt., Filip Ślusarczyk kl. Ia - 12 pkt., 

Patrycja Stępień kl. III b - 12 pkt. oraz Ilona Kuzia kl. IIIa - 11,5 pkt. 

Konkurs czytelniczy: Gabriela Wicha kl. IIa - 21 pkt., Ilona Kuzia kl. IIIa - 17 pkt. oraz 

Angelika Wojnowska kl. IIb - 13 pkt.  

Po sprawdzeniu wszystkich zadań, okazało się, że najwięcej punktów uzyskali: 

I miejsce – Kinga Ślusarska uczennica kl. IIIb - 93 pkt. 

II miejsce – Ilona Kuzia uczennica kl. IIIa oraz Gabriela Wicha uczennica kl. IIa -90 pkt. 

III miejsce – Filip Ślusarczyk uczeń kl. Ia - 85 pkt. 

IV miejsce – Angelika Wojnowska uczennica kl. IIb - 78 pkt.   

V miejsce – Małgorzata Majewska uczennica kl. Ia - 77 pkt. 

VI miejsce – Sara Partyka uczennica kl. Ib oraz Aleksandra Pałyga uczennica kl. IIb - 71 pkt. 

Wyniki pozostałych uczniów mieściły się w granicach od 47-69 pkt.  

Każdemu uczestnikowi składamy serdeczne gratulacje. Należy dodać, iż codziennie 

gimnazjaliści podchodzili do testów z przejęciem oraz uważnie rozwiązywali każde z zadań. 

Pomimo obaw i lęku uczniów, doskonale poradzili oni sobie ze wszystkimi ćwiczeniami.      

                                                                                                                  Ilona Kuzia  
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 „Nietypowe” ciekawostki ze świata.  

 Korea nadal dla wielu z nas jest krajem tajemnic, niespodzianek i dziwnych 

zwyczajów. Dzięki moim znajomym z Korei oraz przeprawom przez Internet, udało            

mi się zebrać kilka faktów i ciekawostek, którymi chciałabym się z Wami podzielić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Określony kanon piękna 

Linia szczęki w kształcie litery V, duże oczy, śnieżnobiała skóra i proste brwi – w Korei są 

to najbardziej pożądane cechy wyglądu,dlatego większość mieszkanek tego kraju wygląda 

niezwykle podobnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Teoria grup krwi 

W Azji spotkanie się z pytaniem „Jaką masz grupę krwi?” potrafi być 
codziennością – wszystko dlatego, że teoria rozprzestrzeniona na 
początku XX wieku przez japońskich nazistów twierdzi, iż każda 
grupa odpowiada konkretnym cechom charakteru. 

♥ Operacje plastyczne 

Wiele Koreanek prosi na swoje 18-ste urodziny o operację plastyczną. 
Co zadziwiające, operacja na tzw. „doubleeyes", czyli podwójną 
powiekę, jest uważana za zabieg wyłącznie kosmetyczny i wielu 
Azjatów go wykonuje. 

♥ Dni Zakochanych 

W Polsce Walentynki przypadają na 14 lutego, 
jednak w Korei tego dnia to dziewczyny 
obdarowują chłopaków, ale Ci nie pozostają im 
dłużni i 14 marca dają podarunki swoim 
partnerkom – jest to określane jako „White 
Day”. Każdego 14 danego miesiąca zakochani 
świętują – m.in. 14 sierpnia to Zielony Dzień, a 14 
grudnia jest Dniem Przytulania. 

 

♥ Koreańska kuchnia 

Potrawy przyrządzane w kraju Dalekiego Wschodu 
są niesamowicie ostre. Najpopularniejszymi 
daniami (tak jak u nas np. schabowy czy bigos)      
są zdecydowanie kimchi, bibimbap oraz kimbap. 

♥ Psy w diecie 

Prawdą jest, że w niektórych regionach je się psy, 

aczkolwiek jest to nielegalne. 
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♥ Przemysł muzyczny i okres trainee 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Służba wojskowa 

 Przed 30 rokiem życia każdy mężczyzna jest zobowiązany przebyć dwuletnią służbę 
wojskową, ale nie musi ona odbywać się na poligonie (np. w policji). 

♥ Cyfra 4 

  

 

 

 

 

♥ Koreański wiek 

 W Korei uważa się, iż w chwili urodzenia dziecko ma rok. Wzięło się to z tego, że liczą 
oni 9 miesięcy bycia płodem i zaokrąglają do pełnych 12. 

♥ Kolor czerwony 

 Napisanie czyjegoś imienia długopisem  w tym kolorze oznacza, iż życzy się komuś 
śmierci lub nieszczęścia, dlatego lepiej go unikać. 

♥ Szacunek 

 

 

 

 

 

 

♥ Imiona 

W Korei imiona tworzy się, łącząc dwie sylaby (np. Hyo + Yeon = Hyoyeon). Zazwyczaj 

rodzeństwo ma jeden człon taki sam – bez zależności na płeć. 
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 W Korei by zostać idolem, trzeba przejść 
przesłuchanie w wytwórni. Jeśli się dostanie, 
przychodzi wieloletni czas trenowania przed 
debiutem – osoba w tym czasie jest określana jako 
trainee. Niestety jest to bardzo ciężki czas                
i niewiele osób kończy go szczęśliwie. Zazwyczaj       
to kilkugodzinne treningi każdego dnia, dlatego          
Ci mniej wytrwali rezygnują. By zostać gwiazdą        
nie wystarczy talent wokalny – wszyscy to także 
świetni tancerze z ładną twarzą i idealnym ciałem. 

 Jest ona uważana za pechową i wiele 
budynków nie ma czwartego piętra – zdarza się, 
że jest ono zastąpione literą F. Wtedy widnieją 
(np. w windach) przyciski 1, 2, 3, F, 5, itd. 
Również wszystkie liczy zawierające                  
ją, są omijane (14, 24, itp.) 

 W języku koreańskim istnieje 
wiele zwrotów grzecznościowych, 
które są ciągle powtarzane, np. 
dziewczyny do starszych kolegów         

i braci zwracają się 오빠 (oppa), 

natomiast chłopcy 형 (hyung). 

Zwracanie się do kogoś w sposób 
nieformalny uważane jest za obrazę, 
jedynie obcokrajowcom wybacza się. 
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Co nieco o nas ….. 

 Postanowiliśmy w tym numerze zaprezentować w kilku zdaniach swoje klasy.              

Nie włączyliśmy klas trzecich, ponieważ ci uczniowie byli zajęci egzaminami, no i mają 

trochę więcej nauki, przecież pragną ukończyć szkołę z jak najlepszymi wynikami,                 

a to wymaga więcej pracy i czasu, aby podciągnąć się jeszcze z ocenami przed końcem. 

Poniższe  wypowiedzi stanowią krótkie podsumowanie, a może nawet ocenę klas                     

z perspektywy uczniów. Zapoznajcie się z nimi. Czy zgadzacie się z waszymi koleżankami??? 

Nasza klasa I A 

 Klasa - jak każda - inna tak można określić naszą wspaniałą gromadkę, czyli klasę I 

A.Składa się ona z 28 uczniów, a dokładnie 15 dziewczyn i 13 chłopców. Nasz niepowtarzalny 

rocznik to 2002, mamy po 14 lat. Choć niektórzy nasi koledzy są starsi, mimo to wspaniale               

się rozumiemy i dogadujemy. Oczywiście różnimy się od siebie wyglądem, stylem, bądź 

charakterem, co nie utrudnia nam jednak zawierania kontaktów i przyjaźni. Spora grupka 

bardzo sumiennie wykonuje  swoje obowiązki szkolne, chętnie uczestniczy w apelach 

szkolnych, konkursach, natomiast inni podchodzą do nauki i pracy bez żadnego 

zaangażowania i starania. Mimo krótkiego czasu spędzonego razem jesteśmy bardzo zżyci. 

Niektórzy nasi koledzy czasami próbują różnymi głupstewkami „rozbawić” klasę oraz 

nauczyciela, co niestety nie zawsze im się udaje,  a wręcz uzyskują przeciwny efekt,           

no i oczywiście nie zawsze nam się to podoba. Większość z nas jest chyba leniwa i ospała 

względem nauki, paru uczniów,  mimo  zdolności, nie wykorzystuje ich i nie robi wiele w celu 

rozwoju swych zainteresowań  i uzyskiwania lepszych ocen. Są też wśród nas nieco zbyt 

„kreatywni” uczniowie, którzy swoją postawą po prostu chcą zwrócić na siebie uwagę. Nasza 

klasa jest zróżnicowana, znajdują się w niej osoby ciche i skromne, ale także nadpobudliwe. 

Myślę, że to doskonałe połączenie, ponieważ  w sumie  jest  wesoło  i przyjemnie. Słowem…  

w tej klasie nie można się nudzić. 

Patrycja Kuzia 
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         Z HUMOREM O KLASIE  I „B” 
 

 Nasza klasa  I b - klasą bardzo zgraną jest ! 

 Czasem chwile gorsze mamy,                                                                                                                           

bo nie każdy jest w tym obeznany,                                                                                                                   

że w szkole powinien być ład i porządek zachowany. 

 Dwadzieścia osiem osób w tej klasie jest,                                                                                                                 

chłopak i dziewczyna, każdy jest the best. 

Często leniuchujemy, ten fakt potwierdzony naukowo jest,                                                                                          

lecz wiemy też, że nauka bardzo ważna jest! 

Pani Drapejkowska, jak na nauczycielkę WF-u  przystało, kondychę na rowerze ma niemałą. 

Kilometrów na dzień robi tyle, że każdy pozazdrościłby jej mile ! 

Z humorkiem do szkoły lecimy, by spotkać się z naszymi, kochanymi znajomymi. 

Razem na przerwach siedzimy, aby poplotkować i postrzelać głupie miny ! 

I na zakończenie podkreślić bardzo chcemy,                                                                                                     

że bez nas byłoby nudno, ale zmienić się na lepsze obiecujemy.  

                                                                             Karolina Miszczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  Moja klasa II B składa się z 23 uczniów, w tym 13 dziewczyn i 10 chłopców.               

Jest to zgrana klasa, czasami zdarzają się kłótnie czy spory, ale wszytko rozwiązywane jest 

na bieżąco. Każdy może się zwrócić o pomoc do kolegów czy koleżanek. Część osób lubi brać 

udział w rozmaitych  konkursach językowych czy rozgrywkach sportowych. Może w nauce    

nie idzie nam tak dobrze jak w sporcie, ale każdy nad tym pracuje. Niedawno koledzy z klasy,                               

a mianowicie Kamil i Filip-nasi piłkarze odnieśli sukces w piłce nożnej, zdobywając 

zadowalające ich miejsca. Zaś jedna z koleżanek - Natalia Wojciechowska - biorąca udział             

w konkursie literackim na napisanie bajania świętokrzyskich czarownic  została wyróżniona               

i nagrodzona. Trzymaliśmy mocno kciuki za naszych zwycięzców w tak trudnych zmaganiach 

pełnych wysiłku i stresu. Jest grupa osób, których hobby to spsocenie czegoś,                    

ale kto tego nie lubi w naszym wieku? Oczywiście potem ponoszą za to karę. Klasa wbrew 

pozorom jest aktywna. Na niektórych lekcjach jest cisza i spokój, a uczniowie chętnie 

zgłaszają się do rozwiązywania zadań czy odpowiedzi ustnej. Trzeba przyznać, że klasa         

nie jest zdyscyplinowana, jeśli chodzi o systematyczną pracę i naukę, ale wszyscy razem     

jak i każdy z osobna pracują nad tym. Jedna z koleżanek na lekcjach jest bardzo rozmowna                       

i dobrze jej to wychodzi. Lubimy słuchać jej wypowiedzi. Ma duże poczucie humoru, a przez 

to zdobywa sympatię innych uczniów i nauczycieli. Łączą nas wspólne zainteresowania, jeśli 

chodzi o muzykę czy sport, zawsze mamy o czym rozmawiać, tematy do wspólnych rozmów 

się nie kończą. Przy tym jest wiele śmiechu i radości. Jak każda klasa mamy również i swoje 

wady. Wadą w klasie jest nieprzyznawanie się do błędu, ale jak to w klasie bywa, zawsze 

dochodzi się do porozumienia. Na ogół, jako grupa, jesteśmy miłą, wesołą gromadką.                         

W klasie znajdują się różne typy osób: osoby ciche i skromne (najczęściej dziewczynki)            

i osoby nerwowe i nadpobudliwe. W pewnym sensie jest to dobre połączenie, bo dzięki temu 

zawsze jest wesoło. Lubimy spędzać ze sobą czas na wycieczkach szkolnych.  

 Pomimo tych wszystkich wad nie zmieniłabym klasy, bo poznałam w niej niesamowitych 

ludzi, z którymi za rok będzie ciężko się rozstać.  

Aleksandra Pałyga II b 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA II B 
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 Jeśli miałabym wypowiedzieć się na temat swojej klasy, to na pierwszym miejscu 

wspomniałabym, iż pomimo tego że jesteśmy najmniejszą, pod względem liczby osób klasą, 

nie odznaczamy sie szczególnie wysokimi wynikami w nauce. Bardzo często słyszymy              

od nauczycieli, że stać nas na lepsze oceny. Do tego w naszej klasie są naprawdę zdolne, 

mądre osoby, lecz niestety w każdym ''siedzi leń", który powoduje zupełny brak chęci          

do nauczenia się np. na kartkówkę .. do tego zapowiedzianą! Co więcej,  naszą klasę uczą obie 

panie dyrektorki i ten fakt powinien nas motywować choć trochę, aby pokazać, że wcale       

nie jesteśmy takimi ''matołkami '', co widać po naszych klasówkach. Jednak powyższy fakt 

jakoś  nas onieśmiela i pozostajemy niewzruszeni. Niedługo czeka nas pierwszy próbny 

egzamin gimnazjalny. Wszyscy się obawiają, jak wypadną , zarówno w części humanistycznej, 

jak i w pozostałych częściach. Wszystkich ogarnia blady strach i niestety trwoga. Jedno 

jest pewne. Musimy wziąć się w końcu  do pracy, aby jeszcze bardziej nie zamartwiać 

naszych nauczycieli, bo szybciej będą chcieli od nas uciec na emeryturę.. Hmm...Jesteśmy 

również klasą z poczuciem humoru, nie wszyscy nauczyciele rozumieją nasze żarty i często 

słyszymy, że powinniśmy wrócić do przedszkola .. (co prawda trochę racji w tym jest),          

ale każdy wie, że trochę humoru nie zaszkodzi :). Jednakże warto podkreślić, że  kiedy 

sytuacja tego wymaga, potrafimy się zachować. Funkcje przewodniczącej klasy pełni Sylwia 

Dziedzic, która  jest również przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Sama uznałabym     

ją za wzór, gdyż jest to dla  mnie zadziwiające, jak godzi tyle obowiązków na raz,  a pomimo 

tego nadal ma zaskakująco bardzo dobre wyniki w nauce. Tak więc mamy przykład tego,        

że jak się chce, to można wszystko:).  Myślę, że możemy być dumni z naszej 

przedstawicielki. Na koniec dodam jeszcze, że różnimy się od siebie pod wieloma względami, 

lecz mimo tych różnic dobrze się ze sobą dogadujemy, nie ma między nami zbędnych 

konfliktów, a jeśli się zdarzą , szybko umiemy dojść do porozumienia:). Co więcej, chętnie 

sobie pomagamy. Nasza wychowawczyni (Pani M. Kula) często jest mile zaskoczona naszym 

zorganizowaniem się, jeśli tego wymaga sytuacja :), a my jesteśmy zadowoleni z jej 

wychowawstwa. Przyjemnie się nam współpracuje, zawsze można na nas liczyć. Dodam 

jeszcze tylko, iż mam nadzieję , że dotrzemy do końca gimnazjum w tym samym składzie,       

z tą samą ilością osób. 

Karolina Moskwa . 

 

 

        

 

Ach! Ta II a, co to za klasa! 
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„Piłka nożna w naszej szkole” 
 

  Piłka nożna to sport znany na całym świecie. Jest to gra zespołowa, jako dyscyplina 

olimpijska już od 1900 roku. Oczywiście nie brak jej i w naszej szkole. Wśród naszych 

uczniów możemy znaleźć wielu miłośników tego sportu. W gimnazjum mamy dwie drużyny 

reprezentujące szkołę w piłce nożnej. Zespół chłopców, których trenerem jest p. Piotr 

Makuch, jak i dziewczyn (bo kto powiedział, że dziewczyny nie mogą grać w piłkę?), które 

trenuje p. Paweł Ślusarczyk. Obie drużyny naprawdę dobrze sobie radzą. Odbyły się zawody 

„Coca cola cup”, w których nasi uczniowie biorą udział co roku. Dziewczyny uczestniczyły 

tylko w pierwszym etapie zawodów. Zajęły 3 miejsce w swojej ciężkiej do pokonania grupie. 

Jest to mimo wszystko dobry wynik, bo zabrakło im tylko 1 nieszczęsnej bramki, by dostać 

się dalej. Chłopcy natomiast w pierwszym etapie poradzili sobie doskonale! Zajęli 1 miejsce  

w swojej grupie, ale w drugim etapie niestety ponieśli porażkę. Mimo to nie zniechęcajcie       

się! Przed wami jeszcze wiele zawodów, w których na pewno odniesiecie sukces. Tego właśnie 

wam naprawdę życzymy i trzymamy za was kciuki! Każdy może realizować się w różnych 

dziedzinach, co jest bardzo w życiu potrzebne. Hobby w życiu daje wiele szczęścia                 

i sukcesów. Jeśli wy jakieś macie, to również życzymy wielu powodzeń i czerpania z tego,     

jak najwięcej radości. 

                                                                                                         Sylwia Dziedzic IIA 
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„Szkolny humor” 

- Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam ci w odrabianiu lekcji ? - pyta 
ojciec syna.  

- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy. 

 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy 

 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego 
ojciec 

 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka na lekcji: 

-Kowalski,  dlaczego nie masz w zeszycie  

wczorajszego tematu lekcji? 

-Bo to nowy zeszyt  

-A gdzie stary?   

-Stary w robocie. 

Tato, to prawda, że prawdziwy 

mężczyzna powinien zachować zimną 

krew w sytuacjach dramatycznych?  

-Tak synu, to prawda  

-To co chcesz najpierw zobaczyć 

mój dzienniczek, czy rachunek za 

nowe futro mamy? 


