
Zima to cudowna pora 

roku. Wszędzie jest peł-

no śniegu skrzypiącego 

pod butami. 6 grudnia 

Mikołaj podrzuca do 

wypolerowanych butów 

d r o b n e  p r e z e n t y .  

W okresie świątecznym 

całe miasto udekorowa-

ne jest bombkami oraz  

lampkami, a w domach 

ubiera się choinkę i szy-

kuje się przepyszne po-

trawy. 24 grudnia jest 

Wigilia. Wszyscy dzielą 
się opłatkiem, składając 

Ŝyczenia podczas kola-

cji. Tego dnia znajduje-

my pod choinką mnó-

stwo prezentów. O pół-

nocy odprawiana jest 

specjalna masz św.  

zwana pasterka. Kolej-

nego dnia jest BoŜe 

Narodzenie i ludzie 

świętują cud narodzin 

Jezusa. Tydzień póź-
niej cały świat hucznie 

wita Nowy Rok. Syl-

wester to okazja zaba-

wy do rana oraz oglą-
dania pokazów fajer-

werków. Zima ucznio-

wie maja dwa tygodnie 

ferii, dzięki czemu mo-

gą odpocząć od szkoły.  

Ta biała pora roku to 

jedyna okazja, aby upra-

wiać sporty zimowe, 

takie jak jazda na nar-

tach, sankach, snowbo-

ardzie. MoŜna wtedy 

wyjechać w góry i po-

dziwiać ośnieŜone wi-

doki. Zima ma mnóstwo 

uroków, wiec warto je 

docenić i nie narzekać 
na mróz, ale koniecznie 

wyjść na dwór porzucać 
śnieŜkami lub ulepić 
bałwana.  

Marcin Kijko  I a 
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6 grudnia to święto zwane Miko-

łajkami. Nie jest ono obchodzone 

hucznie i głośno, ale na pewno 

nie jest zapominane. Obdarowy-

wujemy się wtedy skromnymi 

prezentami. Kupujemy innym 

słodycze lub malutkie upominki. 

Wystawy sklepów pełne są świą-
tecznych ozdób i iskrzących się 
łańcuchów, a w większości pol-

skich domach zaczyna ubierać się 
choinkę. Po 

ulicach cho-

dzą panowie 

przebrani za Mikołajów i rozdają 
cukierki. 

 

     Gabriela Werkowska I a 

ubierają się w piękne, wieczorowe 

suknie, a panowie w szykowne gar-

nitury. Przed godziną 24:00 na ca-

łym świecie zaczyna się wielkie od-

liczanie 10, 9, 8… O północy niebo 

jest ostrzeliwane przez wielobarwne 

Dnia 31 grudnia obchodzimy tzw. 

Sylwestra. Wówczas Ŝegnamy stary 

rok i witamy nowy, na który stawia-

my sobie noworoczne postanowie-

nia. Tego wieczoru wielu ludzi wy-

biera się na wytworne bale. Panie 

fajerwerki, a dorośli wypijają sym-

boliczny kieliszek szampana i skła-

dają sobie nawzajem Ŝyczenia. 

Klaudia Wołoszyk I a 

 

Mikołajki 

Sylwester 

aromaty makowca, barszczu  

z uszkami, karpia... W powietrzu 

unosi się takŜe zapach naszej 

pięknie przystrojonej leśnej da-

my- choinki.  Wieczorem, gdy  na 

niebie zabłyśnie pierwsza 

gwiazdka, całą rodziną zasiadamy 

do wieczerzy. Wspólnie śpiewa-

my kolędy, łamiemy się opłat-

kiem, smakujemy 12 potraw oraz 

świętujemy narodziny Chrystusa. 

Po kolacji kaŜde dziecko biegnie 

do drzewka, aby zobaczyć, jaki  

prezent w tym roku przyniósł Mi-

kołaj. 

 

Klaudia Wołoszyk I a 

BoŜe Narodzenie to najwspanial-

szy dzień w roku. Całe miasto 

mieni się od róŜnobarwnych 

światełek i ko-

lorowych łańcu-

chów. W kaŜ -
dym domu roz-

n o s z ą  s i ę  
z kuchni cudne 

Święta BoŜego Narodzenia 

Str. 2 Świat Gimnazjalisty 

Z grudniowego kalendarza 

1stycznia jako pierwszy 

dzień roku obchodzony mógł być 
dopiero od 45 roku p.n.e, gdyŜ  wcze-

śniej ... nie było stycznia. Dopiero w 

45 r. p.n.e. na skutek wprowadzenia, 

przez Juliusza Cezara, kalendarza 

juliańskiego rok wydłuŜył się o dwa 

miesiące (styczeń i luty), wcześniej 

Rzymianie obchodzili nowy rok 1 

marca. Sama nazwa Sylwester, przy-

jęła się prawdopodobnie w 999 roku 

naszej ery, kiedy to lud 

rzymski hucznie święto-

wał niespełnienie się pro-

roctwa Sybilli o końcu 

świata. Koniec ten miał 

nastąpić w ostatnim dniu 

999 roku. Ostatniego dnia 

roku imieniny nie tylko obchodzi 

Sylwester , ale teŜ   Barbacjan, Dona-

ta, Katarzyna, Kolumba, Korne-

liusz, Mariusz, Melania, Paulina, 

Saturnina, Sebastian, Tworzy-

sław, Zotyk. 

  

Gabriela Werkowska I a 
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Niedawno skończyła się tak bar-

dzo przez wszystkich upragniona 

przerwa świą-
teczna, a juŜ  

niedługo znów 

nas czeka czas wolny od szkoły. 

AŜ  dwa tygodnie wolnego! Od 25 

stycznia do 7 lutego będą trwały 

ferie. JuŜ  teraz Ŝyczę wszystkim 

udanych ferii. Abyście się nie nu-

dzili i miło spędzili ten czas. 

Iza Brzózka I a 

odbywa się tydzień kolorów. Po-

lega na tym, Ŝe codziennie trzeba 

ubrać się na inny kolor. Są orga-

nizowane przeróŜne zabawy i 

Ferie zimowe w woj. warmińsko-

mazurskim rozpoczynają się 25 

stycznia, a kończą się 7 lutego. W 

styczniu, przed feriami, w szkole 

konkursy. KaŜdy, kto spełni wa-

runki i ubierze się odpowiednio, 

nie będzie tego dnia pytany. 

Dominika Lewkowicz  I a   

Koniec przerwy świątecznej :( 

Zapowiedź ferii zimowych 

u stóp nowonarodzonego dzieciątka. 

Trzej Królowie mieli na imię Kacper 

, Melchior i Baltazar. Do dziś wspo-

minamy Trzech Króli , dzielnie po-

dąŜających za pięknie błyszczącą 
Gwiazdą Betlejemską. Tradycja  

polega na 

tym, aby na 

drzwiach naszych mieszkań ,napisać 
pierwsze litery imion dzielnych mę-

drców K+M+B 2010. 

Joanna Jakubiec I a 

6 stycznia obchodzimy Święto 

Trzech Króli. To święto związane 

jest z BoŜym Narodzeniem. Do sta-

jenki nowo narodzonego Jezusa 

przybyli monarchowie. Przynieśli 
mirrę ,złoto i kadzidło. Dary złoŜyli 

Święto Trzech Króli 

Nr 3/4 Str. 3 

Styczniowe wydarzenia 

dą się jakieś ciekawe imprezy. Ma-

jąc tyle wolnego czasu, moŜna zająć 
się swoim hobby. 

 

Klaudia Wołoszyk I a 

Polski. Niektórzy jednak zostają  
w domach i dostają tzw. ''lenia''. Są 
zaś inne sposoby na spędzenie ferii. 

MoŜna zapisać się w szkole na półzi-

mowisko, wybrać się na lodowisko 

lub dowiedzieć czy w mieście odbę-

Ferie zimowe rozpoczynają sie 25 

stycznia i będą trwały do 7 lutego. 

To wspaniały, pełen radości czas. 

Wówczas moŜemy odpocząć od 

szkolnych obowiązków. Wiele osób 

wyjeŜdŜa w góry lub inne zakątki 

Mróz, śnieg... 

pierwsze oznaki 

zimy i nareszcie 

ferie. Uczniowie 

cieszą się z wol-

nych dni. Większość spędzi tro-

szalone i pełne energii. Wspania-

le spędza się czas na śniegu, więc 

nie marnujmy czasu na siedzeniu 

przed telewizorem. 

 Paulina Szydłowska  I a 

chę czasu na zabawie, ale nie 

wszyscy zapomną o nauce. Jed-

nak powinniśmy pamiętać o bez-

pieczeństwie w czasie ferii. KaŜ -

de dziecko ma własne pomysły 

na „zabicie” nudy. Zazwyczaj są 
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Kolorowy zawrót głowy, czyli  Tydzień Kolorów 

Zielono mi… 
Tydzień kolorów rozpoczął dzień zielony. KaŜdy uczeń , jak jeden mąŜ  nałoŜył zielony strój. Oprócz tego 

na kaŜdy dzień były zadania. Wszyscy mieli przynieść do szkoły zuŜyte baterie.  

Czerwony jak cegła 
W drugim dniu uczniowie nałoŜyli czerwone ubrania. Wyglądali jak stado 

małych Mikołajów:). KaŜda klasa musiała na ten dzień  
przynieść czerwone pudełko z czymś śmiesznym w tym kolorze.  

Str. 4 Świat Gimnazjalisty 
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Hello Yellow 
W tym dniu ubraliśmy się na Ŝółto. Zadaniem kaŜdej klasy było  

przebranie dwóch osób za Ŝółte coś. Po szkole chodziło  

duŜo kanarków, Ŝółtych super bohaterów, pszczółek i słoneczek.  

Niebieski czwartek 
Tego dnia ubraliśmy się na niebiesko. Oprócz strojów, w kaŜdej klasie  

jedna osoba musiała wykonać plakat pt. ,, Bądź dumny i nie wywyŜ szaj  

się”. MoŜna było uzyskać dodatkowe punkty przychodząc do  

szkoły w śmiesznej i zwariowanej fryzurze.  

Niczym białe aniołki ;) 
Do kina poszły klasy I b i II b. GRATULUJEMY !!! Reszta szkoły ubrała  

się na biało. Na ten dzień nie było Ŝadnego zadania.  

Gabriela Werkowska 

Klaudia  Wołoszyk I a 

Str. 5 Świat Gimnazjalisty 
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RóŜne róŜności 

Recenzja „Zwiadowcy” 

A u t o r e m  k s i ą Ŝ k i  p t . 

„Zwiadowcy” jest John Flanagan. 

KsiąŜka opowiada o  chłopcu, 

który wstąpił do 

elitarnego Kor-

pusu Zwiadow-

ców. Lektura 

pełna akcji, uczuć, walk, bitew i 

wojen. Dobrze się ją czyta. Jeśli 

przeczytasz pierwszy tom, za-

władnie on tobą jak narkotyk i nie 

będziesz mógł doczekać się na-

stępnych części. Myślę, Ŝe gdyby 

umieścili tę i tym podobne lektu-

ry w szkolnym programie, 

uczniowie chętniej zaczęliby czy-

tać. To dzieło dla chłopców i 

dziewczyn. Według mnie jest to 

najlepsza ksiąŜka fantasty od wie-

lu  lat. 

Przemek Dyjas I a 

Ciekawostki 

Większość  kotów o niebieskich oczach i białej sierści jest głucha. Białe koty, u których 

tylko jedno oko jest niebieskie, są głuche na ucho znajdujące się po stronie wspomnianego 

oka. Przypadłość ta nie dotyczy natomiast kotów o zielonym lub pomarańczowym kolorze 

oczu. 

Aditya Romeo Dev mierzy niespełna 80 cm wzrostu i waŜy 9 kg. Co ciekawe to niezwykle sprawny kul-

turysta, który jest w stanie udźwignąć cięŜary nieosiągalne dla duŜo większych osób. Dla Romeo jego roz-

miary nie stanowią bariery. Aditya Romeo został w ubiegłym roku wpisany do Księgi Re-

kordów Guinessa. Widnieje tam jako Najmniejszy Kulturysta Świata. Najmniejszym czło-

wiekiem świata jest natomiast mierzący 51 centymetrów Khagendra Thapa Magar. 

Pomoc zwierzętom 

Warto pomóc zwierzętom zi�
mą. Wystarczy wysypać 
okruszki chleba na parapet.  
Pieskowi wystarczy wlać cie�

płej wody, dać niezjedzony 
obiad, wpłacać na akcje cha�
rytatywne, pomagające  
z w i e r z ę t o m  

w schronisku. KaŜdy moŜe 
pomóc stworzeniom, wystar�
czy chcieć. 

Marcin Kijko I a 

Mordercza walka zapaśnicza miała miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w 1912 
roku. W półfinale zmierzył się wtedy Martin Klein z Estonii i Alfred Asikainen z Finlandii. 
Pojedynek wygrał Estończyk, jednak był tak wykończony walką, Ŝe następnego 
dnia nie wystąpił w walce o złoty medal ze Szwedem. Walczyli 11 godzin. 

Str. 6 Świat Gimnazjalisty 
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Negatywny wpływ na nasz organizm ma popijanie leków, a takŜe picie w czasie leczenia, soku grejp-

frutowego. Substancje zawarte w tym soku znacząco hamują aktywność enzymów wątroby, jakimi są cy-

tochromy, szczególnie cytochrom p-450. Enzymy tej grupy odpowiadają za metabolizm i przystosowanie 

do usunięcia z organizmu leków bądź ich metabolitów. Lecz jeśli zostaną one 

zablokowane nastąpi kumulacja przyjmowanego leku prowadząca do przedaw-

kowania a nawet do śmierci! Jest to szczególnie waŜne przy stosowaniu leków, 

których stęŜenie lecznicze jest niewiele niŜ sze od toksycznego, a takŜe leków 

silnie działających oraz mogących powodować powaŜne objawy niepoŜ ądane. 

Oprócz leków przez cytochromy jest rozkładana np.. amfetamina, kokaina, hero-

ina, morfina, kodeina, opium, tetrahydrokannabinol tytoń oraz wyciąg z dziu-

rawca indukują wzmoŜoną aktywność cytochromów i działają wręcz przeciwnie 

do soku grejpfrutowego. 

Beczka śmiechu :) 

Garfield 

Str. 7 Świat Gimnazjalisty 
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HUMOR ZIMOWY 

Str. 8 Świat Gimnazjalisty 

+30°C Polacy śpią bez Ŝadnego nakrycia. Amerykanie zakładają swetry. Mieszkańcy Miami włączają 
ogrzewanie. 
+10°C Mieszkańcy domów komunalnych w Helsinkach zamykają okna. Lapończycy (nie mylić z Ja�
pończykami!) sadzą kwiatki w oknach. 
+5°C Lapończycy opalają się na balkonie, jeŜeli słonce jest jeszcze nad horyzontem... 
+2°C Włoskie samochody nie zapalają. 
0°C Woda zamarza. 
�1°C Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować urlop nad morzem śródziemnym. Lapończycy jedzą 
lody popijając zimnym piwem. 
�4°C Kot wchodzi pod kołdrę. 
�10°C Czas zaplanować urlop w Afryce.. Lapończycy idą popływać. 
�12°C Zbyt zimno na śnieg. 
�15°C Amerykańskie auta nie zapalają. 
�18°C Właściciele domów w Helsinkach włączają ogrzewanie. 
�20°C Oddech staje się słyszalny. 
�22°C Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na jazdę na łyŜwach. 
�23°C Politycy zaczynają współczuć bezdomnym. 
�24°C Niemieckie auta nie zapalają. 
�26°C Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę igloo... 
�29°C Kot wchodzi pod pidŜamę. 
�30°C Japońskie auta nie zapalają. Lapończyk  kopie w koło swojej Toyoty i zapala Ładę. 
�31°C Za zimno na pocałunki � usta przymarzają do siebie. Lapońska druŜyna narodowa zaczyna 
przygotowania do sezonu wiosennego. 
�35°C Czas zaplanować dwutygodniową kąpiel w gorących źródłach. Lapończycy odśnieŜają dachy. 
�39°C Rtęć zamarza. Za zimno by myśleć. Lapończycy zapinają ostatni guzik w koszuli. 
�40°C Niemiec bierze samochód pod kołdrę. Lapończycy ubierają swetry. 
�45°C Lapończycy zamykają okienko w wychodku. 
�50°C Lwy morskie opuszczają Grenlandie. Lapończycy zamieniają rękawiczki z pięcioma palcami na 
jednopalcowe. 
�70°C Niedźwiedzie polarne opuszczają biegun. Na uniwersytecie w Rovaniemi organizuje się bieg 
długodystansowy. 
�75°C Św. Mikołaj opuszcza krąg polarny. Lapończycy opuszczają nauszniki z czapek na uszy. 
�250°C Alkohol zamarza. Lapończycy są wkurzeni. 
�268°C Hel staje się płynny. 
�270°C Piekło zamarza. 
�273,15°C Zero absolutne. Brak ruchu cząstek elementarnych... Lapończycy przyznają: "Tak, 
jest nieco chłodno, rozłupmy se flaszeczkę na rozgrzanie..." :) 

  Słyszałem w radiu, Ŝe jutro ma być 2 razy zimniej niŜ dzisiaj. Nie mogę się juŜ doczekać, co 
z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni…;) 

 

� Stary, Ty wiesz Ŝe Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu? 
� Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód  
odśnieŜam :) 
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          W lutym  

W A ś N E  T E �

M A T Y :  

• Świąteczne 

dni 

• Nasze zain�

teresowania 

• Zbuntowne 

uczennice 

• Kulig kl. Ia i 

Ib 

• Rekordy 

Guinessa 

Ciekawostki walentynkowe 

Ciekawostki Walentyn-

kowe 
Pierwszą walentynką 
uznano wiersz miłosny 

do Ŝony z okazji dnia św. 

Walentego przesłany  

w 1415 roku przez uwiŜ-
zionego w Tower w Lon-

dynie Karo-

la, KsiŜcia 

O r l e a n u . 

UwaŜa się  
g o  z a 

pierwszego 

n a d a w c ę  
walentynki. 

P i e r w s z ą 
nadawczy-

nią uznana jest Margery 

Brews, która w lutym 

1477 roku pisząc do narze-

czonego list, dołączyła do 

niego krótki wiersz miło-

sny własnego autorstwa. 

Najsłynniejszym walen-

tynkowym upominkiem 

było jabłko pokryte róŜo-

wym lukrem, ułoŜone w 

hebanowej szka-

tułce wysadzanej 

perłami i ofiaro-

wane Annie Bo-

leyn przez króla 

Henryka VIII. 

Pierwsza walen-

tynka wykonana 

maszynowo poja-

wiła się  w 1848 

roku. Pochodziła z Worce-

ster w stanie Massachuset-

ts, gdzie panna Esther 

Howland załoŜyła 

firmę  produkującą 
kartki na dzień św. 

Walentego. NajdroŜ-
szą walentynką była 

kartka z litego złota 

wysadzana diamenta-

mi i szmaragdami, 

którą Arystoteles 

Onasis ofiarował Ma-

rii Callas. Jej wartość 
oszacowano na kwotę  
250 tysięcy dolarów. 

 

Gabriel Werkowska 

1a 
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Ciekawostki walentynkowe 

Nr 5-6/09/10 

9



S T R .  2  

W Walentynki na 

ulicach moŜna 

zauwaŜyć wielu 

kochających się  

ludzi. Tłusty czwartek 

Walentynki  
Luty,  t ego 

miesiąca obchodzimy 

świŜ to zakochanych, 

tych co znaleźli swo-

ją ,,Drugą połówkę ’’.  

Miłość jest nie do opi-

sania słowami, potrafi 

jednak ranić. Twój 

ukochany Cię  nie chce 

pomyśl, jakie to uczu-

cie. Sam widzisz, Ŝe 

to nie jest przyjemne. 

Tego dnia męŜczyźni  

przygotowują kobie-

tom prezenty w róŜnej 

postaci. W Walentyn-

ki na ulicach moŜna 

zauwaŜyć wielu ko-

chających się  ludzi. 

Poznać moŜna ich po 

tym, Ŝe trzymając się  za 

ręce. Moim zdaniem 

Walentynki to najpięk-

niejsze świę to w roku. 

Kamil Targoński I a 

tek jemy słodkości bez 

umiaru. Zazwyczaj w 

ten dzień rodzice, za-

miast kanapek, dają 

dzieciom pyszne pącz-

ki albo faworki. Bez 

wątpliwości mogę  

11 luty to chyba najlep-

szy dzień w roku dla 

małych głodomorów. 

W ten właśnie dzień 

obchodzimy ,, Tłusty 

czwartek’’. Jak sama 

nazwa mówi, w czwar-

stwierdzić, iŜ ostatni 

czwartek przed środą 

popielcową jest naj-

lepszym  dniem dla 

nas dzieci i młodzieŜy. 

Joanna Jakubiec I a 

zane jest ono ze zwy-

czajem pochodzącym 

z Cesarstwa Rzym-

skiego, polegającym 

głownie w poszukiwa-

niu wybranki serca, 

np. przez losowanie 

jej imienia ze specjal-

nej urny. Współczesny 

dzień zakochanych nie 

ma jednak bezpośred-

niego związku z jed-

nym konkretnym 

świę tem staroŜytnego 

Rzymu, choć jest ko-

jarzony z takimi po-

staciami z mitologii 

jak Kupidyn czy Eros. 

 Monika Pupek I a  

Walentynki to świę to 

zakochanych obcho-

dzone 14 lutego. Na-

zwa pochodzi od św. 

Walentego, którego 

wspomina się  w Ko-

ściele Katolickim tego 

dnia. Pomimo katolic-

kiego patrona tego 

świę ta, czasem zwią-

Ś W I A T  G I M N A Z J A L I S T Y  

           Świąteczne dni 

zwę , poniewaŜ moŜna 

najeść się  mnóstwa 

pączków do syta bez 

wyrzutów sumienia. 

Aby móc poŜerać je 

 N a j s ł o d s z y 

dzień w roku nazywany 

jest Tłustym Czwart-

kiem. Z całą pewnością 

zasługuje na swą na-

tego dnia w ogrom-

nych ilościach, nawet 

bę dą sprzedawane  

w szkolnym sklepiku. 

Monika Furgał I a 
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 PoŜegnanie kar-

nawału, to okres nasilo-

nych zabaw i bali karna-

wałowych. Najbardziej 

chyba znanym i najwiŜk-

szym balem karnawało-

wym jest oczywiście 

Karnawał w Rio de Jane-

iro rozpoczynający się   

w ostatni piątek przed 

Środą Popielcową i trwa-

jący przez pięć dni aŜ do 

środy nad ranem. Inne 

słynne bale ostatkowe, to 

np. wielki bal na Placu 

Świę tego Marka w Wene-

cji, Carnival of Binche  

w belgijskim mieście Bin-

che, Carnaval of Salvador 

de Bahia w Salwadorze, 

Barranquilla’s Carnival  

w Kolumbii, bal i parady 

karnawałowe w Nicei 

( Francja), Carnaval In 

Chipona w Hiszpanii, 

karnawał w Nowym Orle-

anie (USA).W Polsce nie-

stety nie odbywają się  tak 

spektakularne bale jak  

w Brazylii czy Wenecji, 

ale jest to takŜe okres na-

silonych imprez i zabaw. 

Większość klubów, pu-

pów i niektóre restauracje 

organizują specjalne bale 

ostatkowe. 

 

Rakiem 

8-Dzień bezpiecznego 

Internetu 

9-Międzynarodowy dzień 
Pizzy 

10-11-Światowy Dzień 
Chorego 

11-Tłusty Czwartek 

14-Walentynki 

16-Ostadki 

17- Środa Popielcowa 

21Dzień Języka Ojczyste-

go 

22-Europejski Dzień 
Ofiar Przestępstw 

 W lutym nie tylko 

święcimy walentynki czy 

tłusty czwartek. Są teŜ te 

mniej znane. Oto one: 

2-Dzień Świstaka 

4-Światowy dzień walki z 

Rakiem 

8-Dzień bezpiecznego In-

ternetu 

9-Międzynarodowy dzień 
Pizzy 

10-11-Światowy Dzień 
Chorego 

11-Tłusty Czwartek 

14-2-Dzień Świstaka 

4-Światowy dzień walki z 

23-Ogólnoposki Dzień 
Walki z Depresją lentynki 

16-Ostadki 

17- Środa Popielcowa 

21Dzień Języka Ojczyste-

go 

22-Europejski Dzień Ofiar 

Przestępstw 

23-Ogólnoposki Dzień 

Walki z Depresją  

Świąt jest duŜo w lutym 

zawsze moŜna sobie jakieś 
wybrać :) . 

Kinga CzyŜewska I a  

chodzony był we Wło-

szech, a w 2006 roku 

został zaakceptowany 

takŜe w Polsce. Niektóre 

źródła wskazują, Ŝe 

Dzień Kota obchodzony 

jest nieformalnie takŜe w 

innych krajach np. USA 

– National Cat Day ( Na-

rodowy Dzień Kota ), 29 

października.            

Ola Bejnar I a 

Dzień Kota- mimo, Ŝe 17 

luty znany jest w Polsce 

od 2006 roku jako Mię -

dzynarodowy Dzień Kota, 

wygląda na to, Ŝe jest to 

raczej świę to ,, polsko – 

włoskie ”. Dzień ten ob-

Ciekawe święto   Dzień Kota 

Święta w lutym  

Dzień Kota 

znany jest w 

Polsce od 2006 

roku jako 

Międzynarodowy 

Dzień Kota, 

wygląda na to, Ŝe 

jest to raczej 

święto ,, polsko – 

włoskie 

” 

Ostatki 
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S T R .  4  

Nie jest idealnie, 

nie jest jak chcemy, 

ale nie poddajemy 

siŜ , bo gdy coś 
kochasz, to nic nie 

moŜe Cię  
powstrzymać w 

zrealizowaniu 

twoich marzeń 
dotyczących 

twojego hobby. 

Charlie Chaplin 

O Deskorolce w Kętrzynie 

Rower znany i nieznany 

Sir Charles Spencer 

Chaplin ur. 16 IV 1889 

roku w Londynie, zm. 

25 XII 1977r. w Vevey 

w Szwajcarii. PrzeŜył 88 

lat. Był aktorem i reŜy-

serem. Jego najbardziej 

znaną postacią filmową 
był Tramp z ,,Little fell-

ow’’ z manierami dŜen-

telmena, noszący ciasny 

Ŝakiecik, przyduŜe 

spodnie i buty, melonik, 

bambusową laseczkę  i 

wąsik. Jego rodzice, 

Charles i Hannah byli 

aktorami. Rozwiedli się  
niedługo po narodzinach 

Charliego. Ojciec zmarł 

jako alkoholik, gdy 

przyszła gwiazda miała 

12. Matka przeszła zała-

manie nerwowe i 

umieszczono ją w zakła-

dzie psychiatrycznym. 

Zmarła w 1928r. Cha-

plin pierwszy raz wystą-

pił na scenie mając 5 lat. 

Był to musical. Aktor 

czterokrotnie Ŝonaty, 

miał jedenaścioro dzie-

ci.Jedno umarło trzy dni 

po urodzeniu. W 1972 r. 

dostał Oscara za cało-

kształt osiągnięć jako 

reŜyser i aktor. 

 Iza Brzózka I a 

li przyjąć do wiadomości, 

Ŝe coś takiego jak rowie 

moŜe spełniać rolę  środka 

lokomocji. 

  Technika roweru 

rozwinę ła się  i to bardzo. 

Wśród róŜnorodnych ty-

pów  rowerów wyróŜnia-

my: górskie, turystyczne, 

Rower – znany i nieznany 

 Dzisiaj widok 

człowieka jadącego na 

rowerze nie budzi niczyje-

go zdziwienia. Jednak 

jeszcze na początku XIX 

wieku cyklista naraŜony 

był na drwiny i szyder-

stwa. Niektórzy  nie chcie-

tandemy itp. –są teŜ skła-

daki o specjalnej konstruk-

cji. Rower ze specjalnymi 

osłonami aerodynamiczny-

mi sprzyjają uzyskaniu 

bardzo duŜych prędkości 

w wyścigach kolarskich na 

torze. 

Przemek Rycerz kl. I a 

to. Jeździmy na boisku Gim-

nazjum numer 2. Mamy tam 

kilka amatorskich przeszkód, 

które sami budujemy. Bardzo 

pomaga nam w tym dyrektor 

pan Jerzy Pruszyński. Jednak 

nie jest to miejsce, w którym 

moŜemy dobrze rozwijać 
nasze. Przeszkody nie są 
idealne, jak np. w skatepar-

kach. NajbliŜszy skatepark 

jest w Mrągowie, gdzie jeste-

śmy zmuszeni jeździć. Po 

lecie przychodzi zima i wtedy 

sytuacja znacznie się  pogar-

sza. W zimie nie mamy 

miejsc jazdy, ale robimy 

wszystko, co w naszej mocy, 

aby móc chociaŜ na chwilę  
pojeździć w suchym miejscu. 

Pomógł nam w tym wcześniej 

wspomniany dyrektor pan 

Jerzy Pruszyński, który  

w ferie i soboty udostępnia 

nam korytarze szkoły. Desko-

rolka jest postrzegana jako 

sport chuligański. To nie-

prawda. Jest to sport jak kaŜ-
dy inny. My po prostu potrze-

bujemy przeszkód tak jak 

piłkarze piłki i bramek. Nie 

przejawiamy agresji i nie 

niszczymy mienia. Jeździmy 

równieŜ po schodach lub mur-

kach ale to z powodu braku 

skateparku. 

 Tak wygląda desko-

rolka w Kę trzynie. Nie jest 

idealnie, nie jest jak chcemy, 

ale nie poddajemy się , bo gdy 

coś kochasz, to nic nie moŜe 

Cię  powstrzymać w zrealizo-

waniu twoich marzeń doty-

czących twojego hobby. 

Dawid Bociański kl I a 

 Zainteresowanie 

deskorolką trwa juŜ około 15 

lat. Początkowo jeździły 

osoby, które mają teraz po-

wyŜej 20 lat. „stara ekipa” 

juŜ dawno się  rozpadła. Jest 

kilka osób, które dalej jeŜdŜą, 
ale juŜ nie tak często jak 

kiedyś. Teraz jest nas około 

10 osób. Z czasem pomyśle-

liśmy o nazwaniu naszej 

ekipy i wybraliśmy nazwę  
Back Side. Nazwa ta istnieje 

tylko pomiędzy nami, ponie-

waŜ nie wyjeŜdŜamy jeszcze 

na Ŝadne zawody i nie poka-

zywaliśmy się  jako grupa w 

świecie polskiej deskorolki. 

Spotkamy się  moŜliwie co-

dziennie na desce i jeździmy 

razem. Latem nie ma dnia, 

abyśmy nie jeździli, kochamy 

Ś W I A T  G I M N A Z J A L I S T Y  

 Nasze zainteresowania pozaszkolne 

Prawda ekranu  
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Zapasy#polski sport narodowy 
S T R .  5  2 0 1 0 /  5 / 6  

Zapasy są jednym z najstarszych spor-

tów walki. 

 Ich historia siŜga czasów 

staroŜytnej Grecji, gdzie były rozgry-

wane na igrzyskach olimpijskich. Są 
one znane na całym świecie. W Euro-

pie najpopularniejszy jest styl klasycz-

ny, w Azji sumo, który jest w Japonii 

najwaŜniejszym sportem. Wielką po-

pularność w USA zdobyła inna odmia-

na zapasów – wrestling. Jednak praw-

dziwi znawcy zapasów nie uwzględ-

niają tej  dyscypliny ze względu na to, 

Ŝe jest to „show” , w którym zawodni-

cy tylko udają prawdziwą walkę .  
W Polsce zapasy zyskały popularność 
dopiero po II wojnie światowej. Jak 

grzyby po deszczu, zaczę ły powstawać  
kluby zapaśnicze, czego efektem był 

pierwszy medal olimpijski w zapasach 

dla polski. Brązowy krąŜek wywalczył 

w Rzymie w 1960 r. Tadeusz troja-

nowski. Od tego czasu zapasy stały się  

najbardziej popularnym sportem walki 

w Polsce. Na igrzyskach w Moskwie  

w 1980 r. Polscy zapaśnicy wywalczyli 

aŜ 7 medali, nie zdobywając niestety 

Ŝadnego złotego. Jednak najlepszymi 

igrzyskami olimpijskimi dla polskich 

zapasów były zawody w Atlancie  

w 1966r. Skąd Polacy przywieźli 5 

medali w tym 3 złote. Drugi krąŜek w 

karierze zdobył wtedy Andrzej Wroński 

– najbardziej utytułowany polski zapa-

śnik. Ma na koncie 2 złote medale (seul 

– 1988r. i Atlanta – 1996r). Weteran 

zapasów startował równieŜ w Sydney, 

gdzie był chorąŜym polskiej druŜyny  

olimpijskiej, ale tam niestety, nie udało 

mu się  wywalczyć medalu. Wśród 

kobiet zapasy dopiero w ostatnich 

latach stały się  popularne, o czym 

świadczą sukcesy polskich zapaśniczek 

– brązowy medal olimpijski  Agnieszki 

Wieszczak z Pekinu w 2008r. i liczne 

zwycięstwa w mistrzostwach Europy i 

świata wróŜą polskim zapasom świe-

tlaną przyszłość. Na dzień dzisiejszy 

w Polsce panuje kult sportów druŜy-

nowych: piłki noŜnej, siatkówki, piłki 

ręcznej. Jednak rosnące zainteresowa-

nie sportami waliki, takimi jak judo, 

MMA czy zapasy, mogą wkrótce 

przywrócić zainteresowanie zapasami 

sprzed lat. Przed nami igrzyska olim-

pijskie w Londynie, gdzie polscy 

zapaśnicy będą się  liczyć w walce o 

medale. W końcu  polskie zapasy mają 
wspaniałe tradycje i świetne zaplecze 

trenerskie, zasługują więc na większe 

zainteresowanie, które obejmuje nie 

tylko fascynatów, ale takŜe wszystkich 

kochających sport. 

Zapasy z pewnością mają 
szansę  stać się  nowym, polskim spor-

tem narodowym, jak za dawnych lat. 

 

Marcin Kijko kl. I a 

mamy występy w zamku. 

Z kaŜdą próbą coraz le-

piej nam wychodzi. KaŜ-

da dziewczyna, która 

uczęszcza na te zajęcia 

ładnie śpiewa. UwaŜam, 

Ŝe chór bardzo integruje 

uczniów. Muzyką moŜna 

Od początku roku uczęsz-

czamy na zajęcia chóru. 

Próby trzeciego głosu od-

bywają się  we wtorki. Na 

zajęciach pozalekcyjnych 

jest fajnie, poniewaŜ ro-

bię  to, co lubię , a na do-

datek mam podwyŜszona 

ocenę  z muzyki. Często 

się  naprawdę  

świetnie bawić. 

Monika Pupek 

kl. I a 

być potrzebne nam infor-

macje. Pomocny jest pro-

gram Gadu-Gadu ,który 

jest uŜywany do rozmowy 

w sieci. Są teŜ tak-

Ŝe ,które pomagają nam w 

pisaniu wypracowań. Ta-

ką aplikacją jest Microso-

ft Word. Komputer moŜe-

my wykorzystywać w ce-

lach edukacyjnych lub 

zabawy w wolnym czasie. 

Trzeba tylko umieć z nie-

go korzystać bo moŜe 

stać się  naszym wrogiem.  

Jacek Jurewicz kl. I a  

W dzisiejszych czasach 

komputer jest bardzo po-

trzebnym sprzę tem. Po-

maga w nauce oraz do-

starcza rozrywki. SłuŜy 

on takŜe do przechowy-

wania wiadomości. Dzię -

ki niemu moŜemy szybko 

się  porozumieć lub zdo-

Elektronika 

Muzyka # Chór 

Z komputera 

trzeba umieć   

korzystać, bo 

moŜe stać się 

naszym 

wrogiem 
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S T R .  6  Co mnie cieszy co mnie ,,gryzie’’ 

Zbuntowane uczennice 

Podstawą zmiany w szkole powinna być zmiana regulaminu szkolnego. 

Chodzi mi o ubieranie siŜ  na kolorowo i pozwolenie na malowanie siŜ . 

xxx 

Ś W I A T  G I M N A Z J A L I S T Y  

Gryzie mnie to, Ŝe nie moŜna się  malować lub ubierać kolorowo. 

Lub nie moŜna czasem spokojnie skorzystać z toalety, bo nauczyciele 

zaraz wyganiają, to dostajemy upomnienia albo coś. Czasem jest tak, Ŝe 

wejdzie do kabiny, a tam jest pełno dymu, to nauczyciele wstawiają 
upomnienia dla niewinnych uczniów.  

Ela Grochowska 

Dyrekcja powinna pozwalać nosić kolorowe ubrania . Nie 

wiem, dlaczego zakazano, przecieŜ to nic strasznego. Czemu oni teŜ nie 

pozwalają nakładać lekkiego makijaŜu? Jesteśmy nastolatkami i wiado-

mo, Ŝe dorastamy!  Powinni zlikwidować tzw. ,,Palarnię  dla naucz-

ycieli’’. Skoro uczniowie nie mogą palić to nauczyciele tym bardziej! 

ToŜ oni ponoć dają nam przykład!      

      W szkole cieszy mnie je-

dynie sklepik. Znajduje się  tam duŜo słodyczy. Pełny wybór picia. A! I 

jeszcze szatnie. Całe szczęście, Ŝe są na kurtki. Przynajmniej nie do-

chodzi do kradzieŜy kurtek.  

XXX 

Gryzie mnie to, Ŝe w naszej szkole zabrania się  nosić kolorowych 

ubrań i biŜuterii. W szkole czuje się  jak za kratami, poniewaŜ w oknach 

nie ma klamek. Gimnazjum jest zamykane. 

XXX 

Dyrekcja powinna zamknąć palarnię  dla nauczycieli, poniewaŜ 

gdy uczniowie nie mogą palić w szkole, to nauczyciele taŜ nie powinni, 

poniewaŜ uczniom to przeszkadza. Dyrekcja powinna takŜe zezwolić 

uczniom nosić ubrania w kolorze, jaki mi się  podoba. Dla dziewczyn po-

winno się  zezwolić na lekki makijaŜ, przecieŜ to nic złego. Nikomu to 

nie przeszkadza. Nie rozumiem teŜ dlaczego nie moŜna nosić kolczyków 

( w nosie, języku czy pępku ). To nic złego. Tego nie widać więc nie po-

winno być takich zakazów. 

XXX 
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Kulig Ia i Ib 

S T R .  7  2 0 1 0 /  5 / 6  

We wtorek 16 lutego klasy I 

a i I b były na kuligu. Do 

agroturystycznego gospodar-

stwa dojechaliśmy czerwo-

nym autobusem, wraz z p. 

Mickiewicz i p. Przybylińską, 
które sprawowały nad nami 

opiekŜ . Gospodarz czekał juŜ 
na nas z traktorem, do które-

go były przyczepione róŜne 

sanie i sanki. Wyruszyliśmy 

do pokrytego białym puchem 

lasu, gdzie jeździliśmy po 

śnieŜnej, nierównej drodze. 

Niekiedy na zakrę tach spada-

liśmy z sanek. Czasem, gdy 

pan przyśpieszał, głośno pisz-

czeliśmy i krzyczeliśmy. Wie-

le osób pospadało w zaspy i 

wyglądali jak bałwany. Gdy 

zmarznięci i przemoczeni 

wróciliśmy do gospodarstwa, 

czekała tam na nas gorąca her-

bata i ciasto. Na koniec gospo-

darz rozpalił nam ognisko, na 

którym piekliśmy kiełbaski. 

Bardzo przyjemnie było na 

tym kuligu. Powinniśmy go 

powtórzyć. Takie wypady 

bardzo integrują uczniów,  

z czego „rodzą” się  nowe 

przyjaźnie. Nauczyciele teŜ 
zdaja się   pokazywać 
„ludzkie” oblicze. Okazują się  
mili, choć moŜe za bardzo się  

„trzęsą” nad naszym bezpie-

czeństwem. 

Kamil Turek kl. Ia 

Miłe chwile w naszej szkole 
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S T R .  8  

Ciekawostki Walentynkowe 

30 luty ??? 

RóŜności 

Organizatorzy światowego 

konkursu na „Samochód 

Roku” ogłosili, Ŝe Chevro-

let Cruze został finalistą 
nagrody konkursu, a Ca-

maro jest w finale świato-

wego „Samochodowego 

Projektu Roku”. ZwyciŜz-

cy zostaną ogłoszeni   

w czasie Między narodo-

wej Wystawy Samocho-

dów W Nowym Jorku – 

New York International 

Auto Show- w czwartek 1 

kwietnia. 

 Złe warunki po-

godowe pokrzyŜowały 

plany uczestników rajdu „ 

The100 mile of Amster-

dam”. Impreza miała od-

być się  w dniach 20-21 

grudnia br. Ze startem  

i metą w Amsterdamie 

(Holandia) . Z powodu 

obfitych opadów śniegu , 

impreza został odwołana. 

Do rajdu zgłosiło się  13 

między narodowych załóg 

( w sumie 51 samocho-

dów), które reprezentowały 

auta zarejestrowane nie 

dalej niŜ 31 grudnia 1940 

roku, takich znanych ma-

rek ja : Bentley, Rols Roy-

ce czy bugatti. 

 

Kamil Turek kl. Ia 

dzieckim dwukrotnie luty 

miał 30 dni. Miało to miejsce 

w latach 1930 i 1931. Według 

niepotwierdzonych danych, 

podanych  przez  XIII -

wiecznego angielskiego histo-

ryka Sacrobosco, luty w pier-

wotnej wersji kalendarza ju-

liańskiego, wprowadzonej 

przez Juliusza Cezara posiadał 

29, a w latach przestępnych 

30 dni. Dopiero w 8 r. n.e. 

cesarz Oktawian August skró-

cił ów miesiąc po to, by do-

datkowy dzień "przekazać" 

sierpniowi. Miało to na celu 

przedłuŜenie tego miesiąca 

 Czy luty moŜe mieć 
30 dni jeŜeli ma na ogół 28 

dni, a w latach przestępnych 

29? Jednak kilkakrotnie zda-

rzyło się , Ŝe miesiąc ów miał 

30 dni. Sytuacje takie miały 

jednak wyłącznie charakter 

lokalny, tj. dotyczyły kaŜdora-

zowo tylko jednego kraju.  

W roku 1712 w Szwecji,  

w związku z rezygnacją  
z przejścia przez ten kraj na 

kalendarz gregoriański i wy-

równaniem wynikłej z tej 

próby zmiany kalendarza 

róŜnicy w rachubie czasu, luty 

miał 30 dni. W Związku Ra-

tak, aby sierpień, którego 

nazwa była nadana na cześć 
Oktawiana Augusta, nie był 

krótszy od miesiąca Juliusza 

Cezara – lipca. Oznaczałoby 

to, iŜ lata przestępne w okre-

sie 44 r. p.n.e. - 8 r. n.e. miały 

miesiąc luty trwający 30 dni. 

Informacje te nie są jednak 

potwierdzone, co nie wyklu-

cza, iŜ Sacrobosco posiadał je 

ze źródeł, które nie dotrwały 

do naszych czasów.  

Gabriela Werkowska 1a 

krótki wiersz miłosny wła-

snego autorstwa. Najsłyn-

niejszym walentynkowym 

upominkiem było jabłko 

pokryte róŜowym lukrem, 

ułoŜone w hebanowej 

szkatułce wysadzanej per-

łami i ofiarowane Annie 

Boleyn przez króla Henry-

ka VIII. Pierwsza walen-

tynka wykonana maszyno-

wo pojawiła się  w 1848 

roku. Pochodziła z Worce-

ster w stanie Massachuset-

ts, gdzie panna Esther 

Howland załoŜyła firmę  
produkującą kartki na 

dzień św. Walentego. Naj-

droŜszą walentynką była 

kartka z litego złota wysa-

dzana diamentami i szma-

ragdami, którą Arystoteles 

Onasis ofiarował Marii 

Callas. Jej wartość oszaco-

wano na kwotę  250 tysięcy 

dolarów. 

Gabriela  Werkowska 1a 

 Pierwszą walen-

tynką uznano wiersz miło-

sny do Ŝony z okazji dnia 

św. Walentego przesłany w 

1415 roku przez uwięzio-

nego w Tower w Londynie 

Karola, Księcia Orleanu. 

UwaŜa się  go za pierwsze-

go nadawcę  walentynki. 

Pierwszą nadawczynią 
uznana jest Margery 

Brews, która w lutym 1477 

roku pisząc do narzeczone-

go list, dołączyła do niego 

Ś W I A T  G I M N A Z J A L I S T Y  

Chevrolet  Cruze w finale WCOTY 
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Ciekawostki ze świata S T R .  9  2 0 1 0 /  5 / 6  

NajciŜŜszy człowiek waŜył 635 

kg 

NajdłuŜej Ŝyła pewna Japonka 

- 120 lat i 237 dni 

NajwyŜsza temperatura natu-

ralna zmierzona została w Libii 

58 stopni Celsjusza. NajniŜszą 
zanotowaną jest -89,2 - na An-

tarktydzie 

 

NajwyŜsza osiągnię ta przez 

człowieka temperatura wynosi-

ła ok. 400 mln stopni - podczas 

wybuchu bomby jądrowej. 

NajwyŜszy dźwięk wydał naj-

prawdopodobniej kryształ sza-

firu uderzony promieniem lase-

ra. Było to ok. 60 GHz. Było to 

‘A’ 28-kreślne. 

Najgłośniejszy dźwięk miał 

najprawdopodobniej 210 decy-

beli i był słyszalny z odległości 

60 km. Był to odgłos startują-
cej rakiety Saturn 5. 

NajwyŜsza wysokość na jaką 
wskoczył pies to 2.85m. Doko-

nał tego pies rasy border colie 

wskakując na ułoŜone jedna na 

drugiej opony. 

W kaŜdej sekundzie przez cm2 

powierzchni naszego ciała 

przelatuje 10 000 000 000 neu-

trin słonecznych. Raz na 8 go-

dzin jedna z tych cząstezek 

zderza się  z cząsteczką naszgo 

ciała 

Najmniejszym mię śniem czło-

wieka jest mię sień zawiadujący 

strzemiączkiem i kosteczką 
słuchową mierzący 0,127 cm 

Najczę ściej mówionym języ-

kiem świata jest … mandaryń-
ski. 

NajwyŜszy naród (najwyŜsza 

średnia wzrostu) to plemię  
Tutsi zamieszkujące w Burundi 

i Rwandzie. 

Biblia została przetłumaczona 

na 2.233 języki. 

Najstarszymi roślinami na zie-

mi są paprocie. Najmniejsza 

ma ok. 5 cm, największa - 

drzewiasta 20 m. Istnieją takŜe 

paprocie pnące i pasoŜytnicze. 

Największy dzwon świata waŜy 

196 ton. Nigdy nie był uŜyty. 

 

Gabriela Werkowska I a 

którego głównym celem 

będzie robienie zdjęć, m.in. 

dla serwisu Google Earth. 

Larry Page i Sergey Brin 

byli obecni podczas tego 

wydarzenia. Na satelicie jest 

teŜ logo Google. Google 

wykupiło wyłączne prawa 

do wykorzystania zdjęć zro-

bionych przez satelitę . 
Dzię ki oprogramowaniu 

Nazwa “Google” powstała z 

niepoprawnego zapisu sło-

wa “googol”. “Googol” 

oznacza liczbę  (w zapisie 

dziesię tnym jedynka i 100 

zer).10 zasada filozofii fir-

my: Świetnie to za mało. 

Liczbę  maszyn uŜywanych 

przez Google szacuje się  na 

około 500 tys. GeoEye wy-

strzelił w kosmos satelitę , 

Google Earth moŜna odszu-

kać: chińskie atomowe 

okrę ty podwodne, plantacje 

konopi indyjskich czy tajne 

instalacje projekty HAARP. 

Niektórzy przy pomocy tego 

narzędzia poszukują legen-

darnej Atlantydy. 

Gabriela Werkowska kl. I a 

Kilka faktów o Google 

NajwyŜsza 

temperatura 

naturalna 

zmierzona 

została w Libii 

58 stopni 

Celsjusza. 

NajniŜszą 

zanotowaną 

jest "89,2 " na 

Antarktydzie 

Ciekawe Rekordy Guinessa 
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W tym numerze: 

Ukochany PapieŜu Janie Pawle II 

Data wydania 
16 października 2009 r. 

Rok 2009 Nr 1 

Na początku mego listu chcę Cię pozdrowić, choć jesteś 
w niebie, nie ma Cię wśród nas. Czuję jednak, Ŝe z góry 
na mnie patrzysz. 

           Chciałabym Ci w liście opowiedzieć o mojej nowej 
szkole. Jest ona wyjątkowa, bo nazwana została Twoim 
imieniem. Teraz w gimnazjum zdobywam nową wiedzę. 
Mogę rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w 
róŜnych kółkach. Tutaj poznałam takŜe wielu nowych i 
ciekawych ludzi. Rozstając się ze szkołą podstawową, 
rozstałam się ze swoimi przyjaciółmi. Bałam się, Ŝe będę 
tu sama. Okazało się, Ŝe takich  zagubionych dusz, jak 
ja, jest więcej. Przez te kilka tygodni udało mi się za�
przyjaźnić z nowymi rówieśnikami. Choć krotko się zna�
my, duŜo ze sobą rozmawiamy. Idąc do Gimnazjum nr 2 
bałam się wszystkiego, co w nim nowe. Teraz wiem, Ŝe 
są tu mili nie tylko uczniowie. Nauczyciele starają się 
nas nauczyć, jak być kulturalnymi i uczciwymi ludźmi. 

           Mam nadzieję, Ŝe pochwalasz nasze starania. 
Swoim postępowaniem nie chcemy przynieść Ci wstydu. 

                                                  Nie zapominam o Tobie 

                                            � Karolina Nawrocka 

To juŜ 10 lat 
istnienia nasze/
go gimnazjum 

JAN PAWEŁ II — PAPIEś WOLNOŚCI 
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Dzień 16 października to data 
waŜna dla kaŜdego Polaka. W 1978 
roku papieŜem został polski kardy�
nał Karol Wojtyła, który jak się 
później okazało wiele nas nauczył. 
Został ,,ikoną'', autorytetem. Dziś 
na świecie nie ma osoby, która nie 
znałaby tego nazwiska. Emanowa�
ła od niego dobroć, miłość 
i ciepło. Przede wszyst�
kim to na nas, młodzieŜ 
miał ogromny wpływ. 
Pomagał nam rozróŜniać 
dobro i zło, nauczył wy�
bierać i wskazywał drogę. 
Nigdy nie potępiał. Czę�
sto powtarzał ,,młodzieŜ 
to przyszłość i nadzieja 

Kościoła''. Jan Paweł II dobrze znał 
problemy dzisiejszej młodzieŜy. 
Wiedział, jakie pułapki na nas cze�
kają. Zachęcał do refleksji, zasta�
nowienia się nad własnym Ŝyciem. 
Chciał, abyśmy mieli cele, marze�
nia i starali się je realizować. Nie 
był dla nas kimś niedostępnym. 

Zachowywał się swobod�
nie, czym zdobył nasze 
uznanie. Nie był tylko pa�
pieŜem, ale przyjacielem. 
Zawsze słuŜył radą i po�
mocą. Karol Wojtyła dla 
wielu z nas był niezwykle 
odwaŜną osobą. Proble�
mom wychodził naprze�

ciw. Otwarty na roŜne kultury i 
wyznania, nauczył nas tolerancji 
do drugiego człowieka. Pokazał, ze 
nie waŜne, jakiej rasy czy religii 
jesteśmy. Wszyscy to ludzie, równi 
sobie ,,bracia ''. 

 Dla mnie Jan Paweł II był 
człowiekiem wyjątkowym, jedynym 
w swoim rodzaju. KaŜdy  
z nas pamięta go i podziwia za coś 
zupełnie innego. Jedno jest pewne 
na zawsze będzie w naszej pamięci,  
nigdy o nim nie zapomnimy. 

Karolina  Burzycka 

Kl. III D 

Stolicy Apostolskiej. Karol Wojtyła 
spotykał się chętnie z młodzieŜą oraz 
poświęcał im duŜo uwagi. Zapocząt�
kował tym Światowe Dni Młodzie(
Ŝy. Od lat 90 cierpiał na postępującą 
chorobę Parkinsona. Mimo licznych 
sugestii ustąpienia z funkcji, które 
nasilały się w mediach zwłaszcza 
podczas kolejnych pobytów papieŜa 
w szpitalu, pełnił ją aŜ do śmierci. 
Zmarł 2 kwietnia 2005r. po zakoń�
czeniu Apelu Jasnogórskiego, w 
pierwszą sobotę miesiąca i wigilię 

Jan Paweł II (18V1920 – 
2IV2005) to człowiek, który zmieniał 
świat słowem miłości i pokoju. Pro�
wadził bezkrwawą rewolucję przeciw 
cierpieniu i przemocy. Był tolerancyj�
ny dla innych kultur i religii. Jako 
jedyny papieŜ podróŜował po wszyst�
kich zamieszkałych kontynentach 
(pielgrzymek było aŜ 104). Między 
innymi odbył podróŜ do Wielkiej Bry�
tanii, gdzie nigdy nie był Ŝaden inny 
papieŜ, gdyŜ kościół Anglii od roku 
1534, nie uznaje władzy zwierzchniej 

Święta Miłosierdzia BoŜego, w 9666 
dniu swojego pontyfikatu.  
W ciągu ostatnich dwóch dni Ŝycia 
nieustannie towarzyszyli mu wierni 
z całego świata, śledząc na bieŜąco 
wiadomości dochodzące z Watykanu 
oraz trwając na modlitwie w jego 
intencji. 

Przemek Dyjas 

Kl. I A  

!6 października 

Jan Paweł II 

gała młodych ludzi z całego świa�
ta, mimo nieprzychylności wielu 
państw. 

Natalka Kapuścińska 

i mówiłeś „kocham Was”. 
Z Rzymu do Krakowa przyjeŜdŜałeś, 
i swą młodzieŜ odwiedzałeś. 
Na kremówki tu chodziłeś, 
dla nas zawsze młody byłeś. 
Ukochane Tatry odwiedzałeś, 
odpoczynku tam szukałeś. 
Teraz jesteś u Ojca w niebie 
a ja nadal kocham Ciebie! 
 

Joanna Jakubiec 
Kl. I A 

(Karol Wojtyła) urodził 
się w 1920, a zmarł w roku 2005 
r. Jego rodzinnym miastem były 
Wadowice. Będąc księdzem po�
trafił rozmawiać z młodzieŜą oraz 
organizować róŜne spływy kaja�
kowe i wyprawy w góry. Wśród 
młodzieŜy był uznawany za wzór 
do naśladowania. 

Otwartość Jana Pawła II przycią�

Jan Paweł II 

Str. 2 Świat Gimnazjalisty 

„Człowiek Ŝyje, dopóki 

pamięć o nim nie zaginie” 

Jan Paweł II 

Ty aktorem byłeś, 
w czasie wojny Ŝyłeś. 
Na papieŜa Cię wybrali, 
bo Twą mądrość doceniali. 
Ojcem byłeś wszystkich nas 

Miłość i słuŜba 

nadają sens naszemu Ŝyciu 

i czynią je pięknym, 

czemu i komu je poświęcamy. 

Jan Paweł II 
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Po śmierci Jana Pawła II  
w Ŝyciu kaŜdego człowieka 
pozostała wielka pustka. Był 
to niezwykły człowiek i wzór 
do naśladowania. Potrafił ko�
chać kaŜdego bez względu 
na kolor skóry. Jan Paweł II 
był wspaniałym człowiekiem, 
który na zawsze pozostanie 
w naszych sercach. 
             

Kinga CzyŜewska 

Kl. I A 

Jan Paweł II był nie tylko papieŜem Po�
laków, ale wszystkich narodów. Znał 9 
języków obcych, którymi się posługi�
wał, m.in.: włoski, hiszpański, portugal�
ski, łacina, greka kla�
syczna, niemiecki i 
angielski. Jako pierw�
szy zorganizował 
„Światowe Dni Mło�
dzieŜy” i „Światowe 
Dni Rodziny”. Jan 
Paweł II był wesołym 
człowiekiem. Miał 
swoje zwyczaje np.: 
zespoły folklorystycz�

ne w czasie mszy. Jako pierwszy starał 
się zaprzyjaźnić z wyznawcami innych 
wiar. Nawet w chorobie rozmawiał  
z ludźmi, odprawiał msze i spotykał się 

z dziećmi. Na jego pogrzeb przyszli 
prezydenci 200 krajów i niezliczona 
ilość wiernych. Jan Paweł II był 
„złotym” człowiekiem. Przez wier�
nych natychmiast został ogłoszony 
świętym.  

Karolina Nawrocka 
Kl. I A 

 

 

oni tej pomocy bardzo potrzebują. 
Mam jeszcze jedną sprawę. Proszę 
Cię o zdrowie dla wszystkich dzieci, 
które są cięŜko chore. Całe swoje 
dzieciństwo spędzają w szpitalach, 
nie mogą chodzić do szkoły ani bawić 
się z  kolegami.  Janie Pawle II chcę 
ci podziękować za wszystko co zrobi�
łeś dla ludzi. Jesteś dla mnie wzorem 
do naśladowania. Chciałabym mieć 
w sobie tyle miłości co ty. 

 Jeszcze raz proszę Cię, Ojcze 

Światy o spełnienie tych intencji, 
które myślę, Ŝe są bardzo waŜne i 
mogą pomóc wielu osobom. Dziękuję 
Ci za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i 
innych osób. 

Modlę się za Ciebie, Janie Pawle II 

Katarzyna Gajewska 
III D 

Kętrzyn, dn. 6 września 2009 r. 

Drogi Janie Pawle II! 

 Piszę do Ciebie, Ojcze Święty 
ten list, poniewaŜ mam parę próśb i 
podziękowań. 

 Wiele osób w moim wieku 
schodzi na złą drogę. Nie wierzy w 
Boga, nie uczestniczy we mszach 
świętych oraz ślepo sięga po roŜne 
uŜywki. Chciałabym Ojcze prosić Cię, 
abyś się nimi zaopiekował, poniewaŜ 

 

Okres młodości 

jest czasem 

szczególnie 

intensywnego 

odkrywania 

ludzkiego „ja” ' i 

związanych z nim 

właściwości oraz 

uzdolnień 

Jan Paweł II 

Rok 2009 Nr 1 Str. 3 

Kętrzyn, dn. 6.10.2009 r. 

Drogi Janie Pawle II! 

 Na początku mego listu chciałabym Cię, drogi Ojcze, bardzo pozdrowić. Piszę 
ten list, poniewaŜ chciałabym opowiedzieć o problemach młodych ludzi. 

 Większość młodzieŜy nie ma teraz czasu na modlitwę. Mają inne zajęcia, takie 
jak spotkania z przyjaciółmi, które powinny być tak naprawdę na drugim miejscu. Wie�
le młodych ludzi chodzi do kościoła, wtedy kiedy musi. Prawdę mówiąc to dopiero, gdy 

zaczęłam przygotowywać się do sakramentu bierzmowania, regularnie uczestniczę w mszach św. Wcześniej bywałam  
w kościele tylko od czasu do czasu, np. wtedy, gdy była poświęcona bliskiej mi osobie. 

            MłodzieŜ w dzisiejszych czasach ma takŜe wiele nałogów. ZauwaŜalny jest problem kontaktu nieletnich z alko�
holem, papierosami i narkotykami. Młodzi ludzie sięgają po nie coraz częściej, by rozwiązać swoje kłopoty. Dzięki nim 
chcą się lepiej bawić. 

 Czy moŜna tym problemom jakoś zaradzić? Chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, Ŝe dzię�
ki Twoim naukom przejrzą oni na oczy i uświadomią sobie, jaki wielki błąd popełniają. 

Magda Romejko 

Kl. III D 

Rzecz nie w tym, aby zapo/
mnieć o minionych wydarze/
niach, ale by odczytać je  
w  n o w y m  d u c h u , 
ucząc się właśnie z bolesnych 

d o ś w i a d c z e ń , 
Ŝe tylko miłość buduje, 
a nienawiść niesie zniszczenie 
i ruinę. 

Jan Paweł II 

Kto kocha, jest gotów oddać 

ukochanej osobie wszystko, 

co ma najcenniejszego. 

Jan Paweł II 
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Z okazji 70� tej rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 17 września w naszej szkole odbyła się akademia 
poświęcona temu wydarzeniu. Jak wynika z najnowszych sondaŜy, zaledwie co drugi Polak zna tę datę. 

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z ra�
dziecko�niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop�Mołotow, armia przekro�
czyła granice Polski.  Rosjanie zaatakowali o 6 rano. Wprowadzili do Polski bardzo duŜą liczbę Ŝołnierzy, samo�
lotów i czołgów, którym Polacy przeciwstawić się mogli jedynie ponad 300 tys. armią Ŝołnierzy. Nasz kraj był 
całkowicie zaskoczony napaścią Armii Czerwonej. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako 

„ w y p r a w ę  w y z w o l e ń c z ą ”  
w obronie „ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi” w konsekwencji ata�
ku do niewoli trafiło ok. pół miliona Ŝołnierzy polskich. Nastąpiły takŜe masowe 
deportacje ludności, które według roŜnych źródeł wynosiły od kilkuset do miliona 
obywateli naszego kraju. Jako, Ŝe od 1 września zdecydowana większość polskich sił 
zbrojnych była zaangaŜowana w wojnę z Niemcami. Przed Rosjanami stanęły nie�
liczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, które zostały szybko rozbite. Polacy 
mieli kłopoty z łącznością, co nie pozwalało uzyskać jakiegokolwiek obrazu sytuacji. 
Okrutny los czekał ludzi zamieszkałych na terenach zajętych przez Rosję. Sowiecka 
inteligencja była zabijana lub wywoŜona do obozów pracy. NajwaŜniejszymi bitwa�
mi, które przeszły do historii były: obrona Wilna, pod Skidlem, pod Kodziowcami, 
pod Szackiem, pod Wytycznem. Szczególnie zacięty charakter miała dwudniowa 
obrona Grodna. 

Karolina Burzycka 

III D 

leźli masowe groby w lesie katyńskim 

i rozpoczęli prace ekshumacyjne. Do 

3 czerwca 1943 wydobyto ponad 4100 

ciał, a zidentyfikowano 2800. Stali+

nowska wersja była utrzymywana do 

Zbrodnia katyńska+na mocy 

decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) 

z 5 marca 1940 r. przez NKWD 19 tys. 

Jeńców wojennych (w tym polscy ofice+

rzy). W roku 1942/1943 Niemcy odna+

1990 r. 13 kwietnia 1990 r. otrzymali+

śmy dokumenty dotyczące zbrodni 

katyńskiej, po raz pierwszy przyznając, 

Ŝe zbrodni dokonało NKWD. 

17 września 

Zbrodnia katyńska 

Zbrodnia katyńska – w Polsce określenie to równoznaczne jest ze słowem Katyń i las katyński – wymordowanie na 
mocy decyzji Biura Politycznego KC  z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych  
w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z re�
zerwy. Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego, stanowiącą, jak to 
określił dr Andrzej Kunert elitę narodu i kwiat kultury polskiej. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej były pogrze�
bane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Twe�
ru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa. Zbrodnia była przeprowadzona w 
ścisłej tajemnicy, ale juŜ w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smo�
leńszczyźnie – terenie przejściowo okupowanym przez III Rzeszę Niemiecką), co 
dało początek wyŜej wymienionemu terminowi. Obecnie określa on równieŜ wy�
mordowanie ponad 7 tys. osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Bia�
łorusi i zachodniej Ukrainy, nie mających statusu jeńca, choć było wśród nich ok. 1 
tys. polskich oficerów. Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie 
względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowość, jest według opi�
nii Instytutu Pamięci Narodowej uwaŜana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości) – co jednocześnie jest od�
rzucane przez Rosję. Jest to powodowane obawami, Ŝe takie uznanie umoŜliwiłoby Ŝądanie odszkodowań dla rodzin 
ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogliby być chronieni przedawnieniem.  

Kamil Turek 

Zbrodnia katyńska 
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 II wojna światowa to naj�
większy konflikt zbrojny w historii 
ś w i a t a  t r w a j ą c y  o d  
1 września 1939 r., do 2 września 
1945 r. (w Europie trwał do 8 maja 
1945 r.), obejmujący zasięgiem 
działań wojennych prawie całą Eu�
ropę, część Azji, północną Afrykę i 
wszystkie oceany. Niektóre epizody 
wojny rozgrywały się nawet na An�
tarktydzie. Poza niemal wszystki�
mi państwami europejskimi, brały 
w niej udział główne państwa Ame�
ryki Północnej i Azji. Głównymi 
stronami konfliktu były państwa 
osi i państwa koalicji antyhitlerow�
skiej (alianci). Powstanie warszaw�
skie rozpoczęło się 1 VIII 1944r , a 
skończyło 5 X 1944r. Walki trwały 
63 dni. PoniewaŜ trwały naloty 

samolotów nieprzyjaciela, zaistnia�
ła konieczność porzucenia swojego 
dotychczasowego domu i poszuka�
nia bezpieczniejszego schronienia. 
Warszawiacy w gronie bliskich 
osób ukrywali się w piwnicach. Po�
niewaŜ śmierć była blisko, kaŜdy 
chciał  być w towarzystwie rodziny, 
lub przyjaciół. Ludzie starali się 
sobie wzajemnie pomagać. Wspól�
nie przygotowywali posiłki, a na�
wet się modlili. Nawet w skrajnych 
warunkach nie tracili poczucia god�
ności i solidarnie współdziałali. 
Ludzie chociaŜ skazani na wegeta�
cję w brudzie i nieładzie, próbowali 
jakoś radzić sobie w tych trudnych 
okolicznościach. Rodziły się nowe 
z n a j o m o ś c i .  W a r s z a w i a c y 
"odwiedzali się”, czytali ksiąŜki. 

Jak w kaŜdej społeczności, gdzie 
spotykają się róŜne temperamenty, 
tam teŜ od czasu do czasu musiało 
zaiskrzyć. Jednak spory, kłótnie 
szybko były zaŜegnywane, a niedo�
mówienia � wyjaśniane. Skrajnie 
trudna sytuacja jednoczy ludzi… . 
Straty po stronie polskiej to 18 tys. 
zabitych i ok. 25 tys. rannych Ŝoł�
nierzy, oraz ok. 120�200 tys. ofiar 
spośród ludności cywilnej. Wśród 
zabitych przewaŜała młodzieŜ, w 
tym ogromna większość warszaw�
skiej inteligencji. Po stronie nie�
mieckiej straty wynosiły 17 tysięcy 
zabitych i 9 tysięcy rannych.  

 

Przemek Dyjas 

Kl. I A 

niem zorganizowanej, największej 
armii podziemnej. Konspiracyjne 
władze zajęły się równieŜ wspomaga�
niem róŜnych dziedzin Ŝycia publicz�
nego, które były zakazane przez 
Niemców, takie jak szkolnictwo, kul�
tura, nauka, itp. Mimo, Ŝe okupant 
zamknął szkoły średnie, wyŜsze, Po�
lacy nadal mogli się kształcić, dzięki 
znakomicie funkcjonującej sieci taj�
nego nauczania. Konspiracyjne na�
uczanie było szczególnie waŜne, po�
niewaŜ Niemcy i Rosjanie przez cały 

Polskie państwo podziemne 
było fenomenem na skalę światową. 
Pomimo bezwzględnego terroru 
wprowadzonego przez Niemców,  
w kraju funkcjonowały wszystkie 
państwowe organa. 

W kraju działało państwo 
podziemne, które posiadało: admini�
strację, sądownictwo, siły zbrojne 
oraz parlament. Polacy jako jedyni w 
okupowanej przez Niemców Europie 
zorganizowali strukturę państwową, 
wyróŜniającą się zasięgiem i stop�

czas mordowali lub wywozili przed�
stawicieli polskiej inteligencji. 

W historii odnotowano jedy�
nie dwa przypadki funkcjonowania 
państwa podziemnego: w okresie 
powstania styczniowego (1863�1869) 
oraz w czasie   II wojny światowej 
(1939�1945). 

 

Klaudia Wołoszyk 
Kl. I a   

Ludzie II wojny Światowej — powstanie warszawskie 

Państwo podziemne 

i bestie 

ptaki śpiewały requiem 

a ziemia drŜała 

na złoŜonych mogiłach 

dziś drzewa milczą 

a ludzie krzyczą 

przebici gwoździami pamięci . 

���������	�
���

����

W lesie 

świadkami były drzewa 

okaleczone 

innych świadków ścięto 

katem był człowiek 

zatruty przez czas 

który w kwietniowy dzień 

o piątej nad ranem 

zrodził potwory 
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Pierwszy dzień w nowej 
szkole. Rozpoczęcie nowego eta�
pu w naszym Ŝyciu. Przyszliśmy 
nieco zdenerwowa�
ni i  wystraszeni. 
Nikt nie był pe�
wien, czy dokonał 
słusznego wyboru. 
W dniu rozpoczę�
cia roku szkolnego 
2009/2010 poznali�
śmy nowe twarze. 
Ciekawi byliśmy naszych, no�
wych nauczycieli, rówieśników, 
ale przede wszystkim szkoły. 

Pierwszy tydzień minął bardzo 
szybko. ZdąŜyliśmy się w pew�
nym stopniu oswoić z nowym  

środowiskiem, z 
czasem  czuliśmy, 
jak strach powoli 
się z nas ulatnia, 
stawaliśmy się 
coraz bardziej od�
waŜni i rozmowni. 
Wiemy, Ŝe dobrze 
wybraliśmy szkołę  

i nie Ŝałujemy naszej decyzji. 
Oczywiście pojawiają się  proble�
my, ale  radzimy sobie z nimi. 

Poznaliśmy zasady obowiązujące 
w gimnazjum i staramy się ich 
przestrzegać. Uczestniczymy w 
róŜnych zajęciach pozalekcyj�
nych, jest ich tutaj cała masa. Sta�
ramy się uczyć dobrze i osiągać 
jak najlepsze wyniki. Przed nami 
jeszcze duŜo pracy i wysiłku. 
Wiemy jednak, Ŝe warto się sta�
rać. Nie traćmy nadziei na dobrą 
przyszłość. My w siebie wierzy�
my. Uwierzcie i Wy!!! 

Marta Gołąbek 

Ucz. kl. Ia   

z pierwszych dni w gimnazjum wiązały się z tym, Ŝe mo�
głem mieć nieprzyjemne incydenty z uczniami starszych 
klas. Na moje szczęście do takowych nie doszło. Jestem 
bardzo zadowolony z panującej tu atmosfery. Cieszę się  
z tego, Ŝe mam przyjazną klasę. I z nadzieją spoglądam  
w przyszłość.  

 Te trzy lata będą na pewno okresem cięŜkiej pracy, 
lecz zaowocują one ogromem nowych doświadczeń. Wiem, 
Ŝe nie będą to tylko dobre i miłe doświadczenia. Jedno jest 
pewne, postaram się osiągnąć jak najlepsze wyniki. 

Przemek Dyjas 

Pierwszego dnia, gdy  wsze�
dłem do budynku szkoły, zro�
biło mi się przykro, Ŝe nie wi�
dzę dawnych znajomych twa�
rzy… Nowi koledzy, koleŜan�
ki, nauczyciele, klasy, kory�
tarze. Jednym słowem czu�
łem się nieswojo. Lecz po kil�
ku dniach, gdy zdąŜyliśmy 
się poznać, atmosfera się tro�
chę rozluźniła. Moje obawy  

Moje pierwsze dni w gimnazjum 

Moje pierwsze wraŜenia w gimnazjum 

pozostawi same dobre wspo�
mnienia. Szkoła wydawała mi 
się duŜa, nie wiedzia�
łem gdzie znajdują się 
poszczególne klasy. 
Czułem się trochę nie�
swojo. Wiedziałem, Ŝe 
ilość nauki w tej szko�
le okaŜe się inna niŜ w 
podstawówce. NaleŜa�
ło wziąć się od począt�
ku do solidnej pracy. 
ZaleŜało mi na tym, by wypaść 
w oczach nauczycieli jak najle�

piej. Minął juŜ miesiąc nauki w 
tej szkole. 

 Myślę, Ŝe te 
trzy lata będą to 
miesiące cięŜkiej 
pracy zarówno na�
szej jak i nauczycie�
li. UwaŜam, Ŝe 
szkoła nauczy mnie 
wielu nowych rze�
czy. 

xDsdsd 

Kiedy pierwszy raz przekroczy�
łem próg nowej szkoły czułem 
strach. Towarzyszyło mi w tym 
momencie uczucie smutku i tę�
sknoty za swoją byłą klasą z 
poprzedniej szkoły. Starałem 
się nie denerwować. Nowi na�
uczyciele i koleŜanki okazali się 
mili i sympatyczni. KaŜdy kolej�
ny dzień przynosił nowe do�
świadczenia. Moja wychowaw�
czyni okazała się miłą osobą i 
mam nadzieję, Ŝe nasza współ�
praca przez kolejne trzy lata  
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  Pierwszego września rozpoczął się 
nowy rok szkolny. Do gimnazjum 
przybyli nowi uczniowie. W pierw�
szych dniach było im trochę cięŜko 
lecz potem ich obawy okazały się bez�
podstawne. 

Wśród nowych miejsc, twa�
r z y  i  o t o c z e n i a  p i e r w s z o �
gimnazjaliści czuli się nieswojo. Ni�
kogo nie znali, nie wiedzieli, jacy są 
nauczyciele. KaŜdy pierwszoklasista 
był trochę przestraszony. Większość 
uczniów szybko pozawierała nowe 
znajomości, a nauczyciele okazali się 
sympatyczni. Starsi uczniowie takŜe  
byli koleŜeńscy. Wielu polubiło nową 
szkołę, choć na pewno jeszcze niektó�

rzy tęsknią za byłą klasą. 

Mam nadzieję, Ŝe to będą 
miłe i niezapomniane trzy lata gim�
nazjum. 

Klaudia Wołoszyk 
Kl. I A 

80 rocznica śmierci Arno Hol+

za. 

� Dnia 5 X 2009r. uczniowie klasy 
Ia naszego gimnazjum wybrali się do Miej�
skiej Biblioteki Publicznej. Odbył się tam 
konkurs poezji Arno Holza, w którym udział 
brali uczniowie gimnazjów i szkół ponad�
gimnazjalnych. W konkursie tym pierwsze 

miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Marta 
Pajewska. Swoją obecnością zaszczycił nas 

równieŜ burmistrz miasta Kętrzyn � Pan 
Krzysztof Hećman. Wręczył on uczestnikom 
nagrody i dyplomy oraz upominki dla osób 
pomagających w przygotowaniach. Na ko�
niec mieliśmy poczęstunek. 

W skrócie  Arno Holz�

Urodził się 26 kwietnia1863r. w Rastenbur�
gu, zmarł 26października1929r. w Berline 
mając 66 lat. Był niemieckim poetą i drama�
turgiem naturalistą. Jego najbardziej znanym 
dziełem jest cykl wierszy „Phantasus”  
z 1898r.�

mamy wpływ na to, co się dzieje 
dookoła nas. Goście mówili tak�
Ŝe, Ŝe powinniśmy walczyć o 
swoje racje, ze wszystko jest  
w naszych rękach. Zaproszone 
osoby stworzyły atmosferę bez 
śladu napięcia. Wszystko odby�
wało się w miłym i przyjaznym 
klimacie. Rozmawialiśmy na róŜ�
ne tematy. Goście pytali nas o 
naszą gazetkę szkolną, o czym 

          22 września dziennikarze 
naszej gazetki szkolnej wybrali 
się na spotkanie z gośćmi Stowa�
rzyszenia Wspierającego Eduka�
cję „Abakus”. Jego celem jest 
rozwój społeczeństwa obywatel�
skiego. Organizacja ta urządza 
takŜe róŜne wystawy i warsztaty 
edukacyjne. Pomaga i wspiera 
edukację młodzieŜy. Dzięki temu 
zebraniu dowiedzieliśmy się, ze 

chcielibyśmy pisać, o nasze zain�
teresowania. Wymienialiśmy tak�
Ŝe spostrzeŜenia i zdania na dane 
zagadnienia. Ogólnie całe spotka�

nie bardzo się udało.  

Karolina Burzycka 
Kl. III D 

Monika Furgał 
Kl. I A 

W nowej szkole 

Ciekawe spotkanie 

aby pokazać, jak waŜną rolę pełnią 
nauczyciele. Uczą nas i tłumaczą 
róŜne zagadnienia. Odkrywają przed 
nami wielki świat nauki i pozwalają 
coraz bliŜej go poznać. Mogą sprawić, 
Ŝe z zapałem będziemy pogłębiać na�
szą wiedzę. Często takŜe poświęcają 
swój cenny czas, by nam pomóc. 
Dzięki nauczycielom moŜemy się roz�
wijać. Wiedza otwiera przed nami 
wiele drzwi. ChociaŜ często się złości�
my na naszych pedagogów, to tak 
naprawdę wiemy, ze te ilości prac 
domowych są dla nas potrzebne bar�

dziej niŜ myślimy. Będąc juŜ dorosły�
mi ludźmi, docenimy ich cięŜką pra�
ce. 

Z okazji obchodów tego świę�
ta Ŝyczymy wszystkim nauczycielom 
spełnienia marzeń, duŜo wyrozumia�
łości, wytrwałości, cierpliwości i jak 
najmniej kłopotów. Uczcie, kochani 
nauczyciele, przez długie lata i pa�
miętajcie nas zawsze z tej dobrej 
strony! 

  Karolina Burzycka 
Kl. III D 

Dzień Edukacji Naro�
dowej, znany bardziej 
jako Dzień Nauczyciela 
obchodzony jest co roku 
14 października. Jest 

to święto wszystkich pracowników 
oświaty. 

Zaistniało w rocznicę po�
wstania Komisji Edukacji Narodowej 
w 1773 roku. Dzień ten obchodzony 
jest na całym świecie w róŜnych 
dniach, np. w Chinach 10 września. 

Stworzony został takŜe po to, 

Dzień nauczyciela 
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Ul. Wojska Polskiego 9 
11�400 Kętrzyn 

Zwycięzcom serdecznie gratulu�
ję! 

Karolina Rucińska 

Kl. III D 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Przewodniczący 

Patryk Aleszkiewicz 

 Dnia 24.09.2009 r. w na�
szej szkole odbyły się wybory do 
samorządu szkolnego. Brało w 
nich udział sześciu kandydatów: 
Karolina Przeździak, Patryk 
Aleszkiewicz, Mateusz Wilk, 
Gabrysia Werkowska, Klaudia 
Ludwiczak oraz Dominika Gro�
chowska. Rywalizacja od po�
czątku była zacięta. Kandydaci 
starali się jak mogli, by zdobyć 
zaufanie i poparcie swoich ró�
wieśników. Wybranym przez 
uczniów przewodniczącym sa�
morządu szkolnego został Pa�
tryk Aleszkiewicz, który posta�
wił na humor. Sympatię wszyst�
kich wzbudził bowiem przebra�
niem za pluszowego misia. Wi�
ceprzewodniczącą została Klau�
dia Ludwiczak, zaś sekretarzem 
Mateusz Wilk. 

�

�

�

�

�

 

Wiceprzewodnicząca 

Klaudia Ludwiczak 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz 

Mateusz Wilk 

tel/fax �0897512309 
E�mail: swiatgimnazjalisty@wp.pl 

E�mail: dwojkagim@wp.pl 

Wiem Umiem Jestem 

Wybory do Samorządu Szkolnego 

Nowa szkoła 

Nadszedł czas zmiany,  
dzień wyboru nam dany.  
Nowy etap w Ŝyciu zacząć czas,  
z dzieci w młodzieŜ zmienić nas.  
Nowa szkoła,  

nowi ludzie dookoła.  
Całkiem nowe rzeczy, do nauki,  
czas wypełnić w głowie luki.  
Nieznane dotąd mi korytarze,  
staną się dla mnie tym, o czym marzę.  
Drugim domem, o którym się nie zapomina.  
Gdy o nim myślę, wesołą ma minę.  
Kolegów nowych zyskałam.  
I choć podstawówkę kochałam,  
pragnęłam czegoś nowego ,  
czegoś bardziej ciekawego.  
Teraz to dostałam ,  
uczennicą gimnazjum się stałam.  
Drugi dom otrzymałam,  
wspaniałą szkołę wybrałam.  
Ilka 

Gimnazjum nr 2  

im. Jana Pawła II 

Świat Gimnazjalisty 

Jesteśmy w sieci: 

www.swiatgimnazjalisty.republika.pl/ 

www.gimnazjumnr2.webity.pl 
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Polski naród przez 123 lata nie istniał na mapach. Do 

tego przyczynili się zaborcy, lecz Polacy nigdy nie po�

godzili się z utratą niepodległości. Prowadzeni przez wybitnych dowódców takich 

jak Józef Piłsudski, do skutku walczyli o wolną ojczyznę. Po latach katuszy osią�

gnęli swój cel. Skłócenie zaborców i walka między sobą, dała Polsce szansę na od�

zyskanie niepodległości, która urealniła się na koniec I wojny światowej. Odbudo�

wa państwa i walka o jego granice pod dowództwem marszałka Piłsudskiego trwa�

ła aż 4 lata. 11  listopada odzyskaliśmy wolność, dlatego ten dzień jest naszym 

świętem narodowym, o którym zawsze powinniśmy pamiętać i przekazywać wie�

dzę następnym pokoleniom. 

Natalia Kapuścińska I a 

„Być  zwyciężonym i nie 

ulec, to zwycięstwo. Zwy�

ciężyć  i spocząć  na lau�

rach, to klęska” 

11 Listopada – Dzień 

Niepodległości 

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

11 Listopada 1 

Powstanie Li�

stopadowe 

2 

Dzień Zmar�

łych 

3 

Andrzejki 4 

Z życia wzięte  5 

Ciekawostki, 

humor 

6 

  

D A T A  W Y D .  2 0 . 1 1 . 0 9  N U M E R  2  

11 Listopada 

W 1918 roku po 123 latach niewoli, w wyniku rozbioru dokonanych przez Austerię, 
Prusy i Rosję, odzyskaliśmy niepodległość. Od tej chwili dzień 11 listopada jest 
świętem narodowym obchodzonym uroczyście co roku. Wywieszane są biało.
czerwone flagi. Dzień ten jest wolny od pracy i lekcji w szkole. Sztandary, władze 
miejskie z burmistrzem spotykają się w centralnych częściach miast, by oddać cześć 
tym, którzy polegli za ojczyznę. Dzięki ludziom, którzy walczyli w czasie wojny, 
możemy żyć we własnym demokratycznym kraju. Nasz narodowy język nie zginął. 
O tych wszystkich trudnych chwilach powinniśmy pamiętać, zwłaszcza my młodzi. 
Cieszę się, ze żyję wśród ludzi, którzy są patriotami. 

Kocham moja ojczyznę. Wolna Polska to moje miejsce na ziemi. Będę zawsze 
wdzięczna tym, którzy mi to miejsce zapewnili. 

Karolina Nawrocka kl. I a 

Skład komputerowy: Przemek Dyjas, Karolina Nawrocka, Klaudia Wołoszyk, Gabriela Werkowska 

Redakcja: Natalia Kapuścińska, Karolina Nawrocka, Gabriela Werkowska, Klaudia Wołoszyk, Joanna Jaku.
biec, Przemek Dyjas. 

Gazeta powstaje przy pomocy p. M. Mickiewicz  i p. W. Krzyżanowskiego�
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„Gdy dookoła nas wre 

wszędzie kłótnia i zawiść 

partyjna, gdy dygoce i 

rozpala się niechęć 

dzielnicowa, trudno, by 

żołnierz był spokojny” 

Józef Piłsudzki 

Powstanie Listopadowe 

Powstanie Listopadowe 
 Powstanie Listopadowe to polskie powstanie skierowane przeciwko 
Rosjanom, do którego doszło w nocy z 29 na 30 listopada w1830 roku. Walki 
trwały do 21 października 1831 roku i toczyły się na terenie Królestwa Pol.
skiego oraz części zabranych ziem: Litwie, Żmudzi i Wołyniu. Powstanie Li.
stopadowe wybuchło na skutek nieprzestrzegania praw konstytucji oraz wpro.
wadzenie cenzury przez cara Mikołaja I oraz Wielkiego Księcia Konstantego, 
który wprowadził kary cielesne. Spowodowały one, ze lud warszawski wystę.
pował przeciwko wojsku carskiemu. Zaczęto organizować manifesty. Powsta.
nie zbrojne rozpoczęło się wieczorem 29 listopada napaścią na Belweder. Ce.
lem tego działania był zamach na Wielkiego Księcia Konstantego. Zadaniem 
innych oddziałów było zaatakowanie koszar, w których znajdowali się rosyj.
scy żołnierze. Pośpiech i nieporozumienie spowodowały, ze plan się nie po.
wiódł, a Wielki Książę Konstanty zbiegł. Dzięki wsparciu ludu warszawskie.
go udało się opanować arsenał oraz Warszawę. Wojska opuściły stolicę, wy.
cofując się do Wierzbna. Noc listopadowa ukazała siłę i patriotyzm ludu war.
szawskiego, który zdecydował o zwycięstwie. 

���������	
	�������

 
Powstanie listopadowe objęło Królestwo Polskie i część prowincji zabra.

nych w tym Litwę, Żmudź i Wołyń.   

Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było nieprzestrze.
ganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji z 1815 roku. Aleksander 
I w 1819 roku wprowadził cenzurę prewencyjną ,zniósł wolność prasy, a w 1820 
zakazano działalności wolnomularskiej. Skutkiem powstania listopadowego było 
powołanie Komisji Rządu Tymczasowego, zlikwidowanie polskiego szkolnic.
twa wyższego, nałożenie wysokiej kontrybucji, przywleczenie przez interwen.
cyjną armię rosyjską epidemii cholery. W ramach represji do specjalnych bata.
lionów tzn. kanonistów Armii Imperium Rosyjskiego wcielono polskie dzieci. 

 

 Gabriela Werkowska Ia 
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Halloween 

N U M E R  2  

Halloween związany jest z czarną magią i odprawianiem czarów. 

Popularne symbole to duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, 

gobliny, zombie, sowy, demony itp. Inny znany symbol to wydrążo�

na dynia z palącymi się w środku świecami. W Stanach Zjednoczonych 

popularnym zwyczajem jest przebieranie się za duchy, wampiry, czarow�

nice, demony. W ten dzień przebrane dzieci chodzą po domach, zbiera�

jąc cukierki i słodycze. 

                                                                      Ola Bejnar kl. I a 

Święto zmarłych to okazja do zadumy i refleksji. Wspominamy tych, którzy 
odeszli. Chcemy dać dowód, że pamiętamy o nich i dzięki temu żyją w naszych ser.
cach. Wiele rodzin porządkuje groby swoich bliskich. Niektórzy sprzątają zapomnia.
ne mogiły. W święto zmarłych cmentarze od samego rana zapełniają się ludźmi, któ.
rzy w dowód pamięci zapalają symboliczne znicze. W tym dniu na cmentarzu odby.
wa się msza św. za dusze zmarłych. Mimo powagi i skupienia, groby ożywają barwa.
mi kwiatów i blaskiem zniczy. W tym czasie cmentarz wygląda niezwykle tajemni.
czo. Późnym wieczorem ludzie rozchodzą się do domów, a symboliczny płomień bę.
dzie długo świecił w dowód pamięci o tych, którzy odeszli. 

Natalia Kapuścińska 

Ludzie tak szybko odchodzą... 

1 listopada jak co roku ludzie odwiedzają groby swoich bliskich. Rodziny spotykają 
się wtedy na cmentarzu, zapalają znicze, kładą piękne wiązanki kwiatów na grobach. Zazwy.
czaj jest tak, że dbamy nie tylko o rodzinne mogiły, ale zapalmy też świeczkę na grobach  nie.
odwiedzanych przez nikogo. W tym czasie, nie powinno być grobu, na którym nie pali się pło.
mień tęsknoty. I właśnie w takich chwilach przypomnijmy sobie słowa Ks. Jana Twardowskie.
go „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 1 listopada to czas zadumy i refleksji 
nad przemijaniem. 

Joanna Jakubiec Kl. I a 

Dzień Zmarłych 

Dzień Zmarłych 
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Ratunku, jestem przeziębiony! 

 

Przeziębienie to schorzenie wirusowe. Nie stosuje się antybiotyków. Jeśli boli cię 

głowa i masz temperaturę, zażyj leki przeciwbólowe        i obniżające gorączkę. Ból 

gardła złagodzą tabletki do ssania a kaszel –syropy. 

Pij herbatki z lipy i malin, 

jedz kanapki z czosnkiem. 

Tydzień leż w łóżku . 

 Sen, ciepły koc, spokój –to najlepsze lekarstwa na przeziębienie. Pamiętaj, aby du�

żo pić, jeść soczyste owoce oraz wietrzyć pokój. 

 

                                                                          Twój lekarz .Rozsądek 

ANDRZEJKI 

 

Wieczór wróżb odprawiany jest 29 listopada. Dzień ten przypada na końcu lub na 

początku roku liturgicznego. Jest to czas szczególnie sprzyjający magicznym ob�

rzędom. Andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko  

w odosobnieniu. W czasach późniejszych czasach przybrały formę zbiorową, orga�

nizowaną w grupach rówieśniczych.  Współcześnie przekształciły się w zabawę gro�

madzącą młodzież obojga płci. W tym dniu wszystko jest możliwe. Jesteśmy cieka�

wi co przepowie nam przyszłość. „ Co może się zdarzyć nie wie nikt”� jak mówią 

słowa jednej z piosenek. Wróżby nie kłamią, więc za dziesięć lat ktoś z nas będzie 

np. kosmonautą czy lekarzem. Wszyscy przebierają się za wiedźmy, upiory czy du�

chy. Andrzejki to magiczna noc. Wszyscy bawią się do woli, kto tylko chce. Lubię 

andrzejki dlatego, że mogę pobawić się z przyjaciółmi. 

Karolina Nawrocka kl. I a 

Uwaga! Strzeż się grypy! 

30



5  

 

           Z życia wzięte 
 

                      Krótko o grypie 

 

 Na początek wyjaśnię co to grypa. W skrócie to ostra choroba zakaźna układu odde.
chowego wywołana wirusem grypy. Przenosi się między ludźmi drogą kropelkową (np. 
podczas kichania), a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epide.
mii, powodując ostre objawy. W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje 
obłożną chorobę, w części przypadków mogą występować powikłania i zdarzają się też 
przypadki śmierci, szczególnie u dzieci, osób starszych i obciążonych innymi, dodatkowy.
mi poważnymi chorobami. Są 3 rodzaje wirusów gryp: A, B, C. Wirus A występuje głównie 
u ludzi i zwierząt (świnie, konie, foki, norki, wieloryby oraz ptaki itp.). Wirus typu B tylko 
u ludzi, a C u ludzi i świń. Objawami tej że choroby są między innymi: 

Wysoka gorączka 

Dreszcze 

Ból głowy 

Ból gardła i suchy kaszel 

Uczucie wyczerpania i ogólnego rozbicia 

Brak apetytu 

Aby zapobiegać grypie należy się szczepić, ponieważ nie chronią one tylko szczepione.
go, ale i osoby w bliskim otoczeniu poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. 
Trzeba również często myć ręce i zakrywać usta podczas kaszlnięcia lub kichnięcia, najle.
piej chusteczką. Gdy czujecie się nie najlepiej, zostańcie w domu i wyleżcie chorobę, biorąc 
leki łagodzące objawy. 

 

Przemek Dyjas 
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Ciekawostki i humor 
Zaćmienia słońca odejdą w zapomnienie 

Choć uznaje się, że średnia odległość Księżyca do środka Ziemi wynosi 384403 km, 
to nie jest to wartość stała. Księżyc oddala się bowiem od Ziemi o 4 cm rocznie. Za 
600 mln. lat oddali się już tak bardzo, że nie będzie w stanie w pełni zakryć tarczy sło.
necznej w czasie zaćmienia. Pełne zaćmienia odejdą do historii. Z kolei setki milio.
nów lat temu na Ziemi dochodziło do całkowicie pełnego zaćmienia Słońca. Dziś w 
przypadku nawet tzw. pełnych zaćmień Słońca Księżyc nie przysłania już korony sło.
necznej 

 

Można być niewidomym i zupełnie tego nie świadomym 

Zespół Antona spowodowany jest uszkodzeniem kory mózgowej płata potylicznego. 
W jego przebiegu zaburzona jest interpretacja obrazów, które docierają z siatkówki do 
mózgu. Chory nie widzi i jednocześnie neguje ten fakt. Brak świadomości choroby ce.
chuje również tzw. głuchotę korową występującą przy obustronnym uszkodzeniu pła.
tów skroniowych. 

Jasiu wyrzucił plecak kolegi przez okno i powiedział że jak kocha to wróci 

 

Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta tylko jedno słowo – "Idiota". 
Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi: 
. Ależ pan roztargniony, miał pan wpisać ocenę, a pan się podpisał. 
 

Przychodzi student na egzamin z historii transportu i ten zadaje mu na dzień dobry pytanko: 
. Proszę podać ile wynosiła długość linii kolejowych w Polsce? 
Student początkowo zdębiał, ale pyta: 
. A w którym roku? 
W odpowiedzi słyszy: 
. Wie Pan co, jest mi to obojętne. 
Odpowiedź studenta: 
. Rok 1493 . kilometrów: 0 

Do miasta przyjechał kowboj i wszedł do saloonu na drinka. Niestety, miejscowi mieli brzydki zwyczaj 
ograbiania przyjezdnych. Kiedy skończył swojego drinka, zauważył, że zniknął jego koń. Wrócił do baru, 
rzucił broń do góry, złapał nad głową bez patrzenia i strzelił w sufit: 
. Który z was, popaprańców, ukradł mi konia? . krzyknął z zaskakującą siłą.  
Nikt nie odpowiedział. 

 
. Dobra, teraz zamówię kolejne piwo i jeśli mój koń się nie pojawi z powrotem, zanim je skończę, będę mu.
siał zrobić to, co zrobiłem w Teksasie! A nie chcę robić tego, co zrobiłem w Teksasie! 
Kilku miejscowych poruszyło się niespokojnie. Kowboj, jak powiedział, tak zrobił . zamówił kolejne piwo, 
wypił je, wyszedł przed lokal, a jego koń stał na postoju. Osiodłał go i zamierzał odjechać, kiedy na weran.
dzie pojawił się barman i zapytał: 
.Powiedz stary, zanim odjedziesz... Co się stało w Teksasie?  
Kowboj odwrócił się i powiedział: 
. Musiałem wracać pieszo. 
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 P i e r w s z y 

dzień wiosny to 

równieŜ dzień waga-

rowicza. Jest to czas 

szczególny d la 

uczniów. Wagary- 

jest to ucieczka z 

lekcji bez wiedzy 

nauczyciela i rodzi-

ców. W ostatnich 

czasach szkoły pró-

bują namówiŜ  dzie-

ci, Ŝeby zostały w 

szkołach. W swoich 

murach proponują 

róŜne imprezy, apele 

oraz zorganizowane 

wyjścia( np. do naj-

bliŜszego parku). In-

ne nazwy wagarów 

uŜywane  p rzez 

uczniów: ,,laba’’ , 

,,wajahy’’ , ,,baja’’, 

( na Sląsku), flek, 

blauka ( woj. Wiel-

kopolskie), bakasy, 

wakaty, wajsy, Wac-

ki, fajrant ( Mazury). 

Karolina Nawrocka  

klasa Ia 

Pierwszy dzień wiosny 

Redakcja 

29 marca  
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To nietypowy miesiąc. 

Przychodzi Pani wio-

sna ( 21 marca) i budzi 

w ludzkich duszach 

uczucia radości, na-

dziei, dobroci. Szkoda 

tylko, Ŝe taki stan świa-

domości trwa w nas 

krótko. Po naszym nie-

bie chmurki będą goniŜ  
słonko, a moŜe odwrot-

nie? Ta zabawa w berka 

będzie dość  szybka , bo 

włączy się do niej sil-

niejszy wiatr. Umordu-

jemy się zapinaniem i 

rozpinaniem ubrań w 

zaleŜności od tego, czy 

będzie słońce czy 

chmury. Nad wodą 

usłyszymy klangor Ŝu-

rawi i rechot Ŝab a w 

obejściach klekot bo-

cianów. DuŜo słońca, 

mało chmur 

i ciepły 

wiaterek to 

n a j l e p s z a 

pogoda dla 

wszystkich. 

Marcin Kijko  

Kamil Turek  Ia 

Dzień Słońca- święto obchodzone 18 marca. Ma na celu upowszechnienie wiedzy  

Słońcu, jego wpływie na Ziemię. To święto po raz pierwszy obchodzono w 2007 

roku. 

Początki wiosny 

Dzień słońca 

chodzony we Francji dla 

szacunku i wdzięczności 

synowej dla zięcia wobec 

t e ś c i o w e j .  

                    Ola Bejnar Ia 

Dzień Teściowej 

Dzień teściowej- coroczne 

święto, obchodzone w 

Polsce 5 marca. Zostało 

ustanowione w latach 80 

XX wieku. Pierwszy raz 

Dzień Teściowej był ob-
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Marzec 

Niedziela Palmowa 

Niedziela Palmowa – święto 

ruchome w kalendarzu chrze-

ścijańskim przypadające 7 dni 

przed Wielkanocą. Rozpoczy-

na Wielki Tydzień. Zostało 

ono ustanowione na pamiątkę 

przybycia Chrystusa do Jero-

zolimy. Niedziela Palmowa 

obchodzona jest w Polsce od 

średniowiecza. Według ob-

rzędów katolickich tego dnia 

wierni przynoszą do kościo-

łów palemki, 

symbol odra-

dzającego się 

Ŝycia.                      

   Ola Bejnar Ia 
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Wiosenna poezja 

 

W marcu- Domeradzki W. 

Kroplami deszczu lipa płacze 

Nad drogą pełną kałuŜ błota 

Z chmur leci drobny, mokry maczek. 

Pod rękę z wiatrem chodzi słota. 

 

Nad rzeką wierzby chylą głowy 

Wsłuchane w poszum mętnej wody. 

Dumają o czymę w dzień marcowy, 

Okryte płaszczem niepogody. 

 

W marcu- Suchorzewska Irena 

Raz śnieg pada, 

A raz deszczyk. 

Na jeziorze 

Lód juŜ trzeszczy 

 

Błękit nieba 

Lśni w kałuŜy,  

bałwan w słońcu  

oczy mruŜy. 

 

-Koniec zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

- To nie dzwonek to skowronek! 
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Marzec 

Miesiąc marzec ta się maŜe 

jak niegrzeczne dzieci. 

To kroplami deszczu kapie 

To znów słońcem świeci. 

 

Wiatr swawolnik, czasem jesz-

cze  

Garścią śniegu rzuci, 

Ale wszyscy dobrze wiedzą 

śe zima nie wróci! 
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 Marcowe dni 
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Drodzy Ucznoiwie! 
Zastał nas marzec, kolejny długi miesiąc w roku. Z niecierpliwością czekamy na cie 
plutką wiosnę, która rozgrzeje nasze główki do dalszej nauki… JuŜ niedługo Śmingus 
Dyngus. Obudzimy się mokrzy jak kury.  Będziemy się pluskać wodą do upadłego. 
 
W marcu ( nie tylko jak w garncu ) mamy duŜo Świąt Międzynarodowych i Ogólnopol 
skich… 
3 marca  Międzynarodowy dzień pisarzy 
 8 marca   Międzynarodowy Dzień Kobiet Oraz Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świe 
cie 
10 marca  Międzynarodowy Dzień MęŜczyzn 
11 marca  Dzień Sołtysa 
15 marca  Międzynarodowy Dzień Konsumenta 
20 marca  Dzień Bez Mięsa 
21 marca  Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową oraz Pierwszy 
Dzień Wiosny 
22 marca  Światowy Dzień Wody 
23 marca  Światowy Dzień Lasu 
27 marca  Międzynarodowy Dzień Teatru oraz Ogólpnopolski Dzień Wolnej Konku 
rencji 
28 marca  Wielki Tydzień  

Dnia 29 marca 2010r. Odbył się szkolny konkurs recytatorski. Udział w nim wzięło około trzydziestu osób. Jury 
było zachwycone. Podobno tak dobrych tekstów uczniowie dawno nie wybrali. Przyznanie miejsca najlepszym 
osobom było trudnym zadaniem. 

A oto wyniki: 

 
KLASY PIERWSZE: 

Iza Brzózka 

Marta Gołąbek 

3.    Joanna Jakubiec 

 

KLASY DRUGIE: 

Natalia Birska 

Michalina  Paluch 

Martyna Łachmańska 

 
KLASY TRZECIE: 

Martyna Pajewska 

Zuzanna Pruszyńska 

Patryk Aleszkiewicz 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ! 

 

Konkurs Recytatorski 
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8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 
1911.Ustanowiono je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy. 
W roku 1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało wal 
cząc o swoje prawa. Właściciel fabryki zamknął kobiety   próbując nie dopuścić do więk 
szego rozgłosu akcji. Niestety nagle wybuchł poŜar w którym zginęło 129 kobiet. W Pol 
sce święto to było obchodzone w czasach PRL u. Kobiety dostawały wtedy zwyczajowo 
  goździki i rajstopy. Obecnie w krajach w których obchodzi się to święto często odby 
wają się manifestacje feministyczne. W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie ob 
chodzony w roku 1993.Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia   warto go uczcić. 
KaŜda okazja jest dobra do tego aby lubianej przez siebie osobie okazać Ŝe się o niej my 
śli i pamięta. 

Gdańsku, Krakowie 

i Poznaniu, brutalnie 

rozbitymi przez od-

działy Milicji Oby-

watelskiej i Ochotni-

czej Rezerwy Milicji 

Marzec 1968 (8-23 

marca 1968) – kry-

zys polityczny zapo-

czątkowany demon-

stracjami studencki-

mi, m.in. w Warsza-

wie, 

Obywatelskiej tzw. 

aktywu robotnicze-

go. 

Dzień Kobiet 

Marzec 1968 

Nagłówek artykułu w środku 

Przysłowia o marcu: 

# Ile w marcu dni mglistych, tyle w zimie dni dŜdŜystych. 

# Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboŜa ścielę 

# W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboŜa ponad płoty 

# W marcu jak w garncu 

Kinga CzyŜewska klasa Ia 

C i e k a w o s t k a : 

W czasach PRL�u 

Kobiety dostawały 

zwyczajowo � goździki 

i rajstopy 
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Marzec ciąg dalszy 
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Czy wiesz, Ŝe …. 

Garfield 6 komiksy 

 W przekonaniu 20 proc. dorosłych, na Ziemi Ŝyją upozorowani na ludzi przybysze z kosmosu 

- wynika z sondaŜu przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos na próbie 23 tys. osób z 22 krajów. Wiara w 

istnienie na naszej planecie pozaziemskich istot jest szczególnie rozpowszechniona w Indiach i Chinach, 

gdzie przyznało się do niej ponad 40 proc. ankietowanych. Najbardziej sceptyczni są natomiast Belgowie, 

Szwedzi i Holendrzy, wśród których tylko 8 proc. Ŝywi takie przekonanie. - Wydaje się, Ŝe istnieje pewna 

korelacja między populacją kraju a odsetkiem ludzi wskazujących, Ŝe między nimi mogą ŜyŜ  obcy - powie-

dział wiceprezes Ipsos ds. badań rynku John Wright. - Być  moŜe po prostu w mniej ludnych krajach jest 

większe prawdopodobieństwo, Ŝe lepiej zna się swoich sąsiadów - dodał. Przeświadczenie o istnieniu mię-

dzy ludźmi kosmitów jest szczególnie rozpowszechnione wśród osób poniŜej 35. roku Ŝycia. Ponadto, czę-

ściej wierzą w to męŜczyźni (22 proc.) niŜ kobiety (17 proc.). 

Gabriela Werkowska klasa I a 

RóŜne 
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Marlyn Monroe 

Patrick Swayze 

 Światowej sławy 
piękność. Niezapomniana 
od dziesiątek lat. Urodzona 
jako Norma, stała się nieza 
pomnianą Marlyn. Skąd 
wzięło się jej legendarne 
Marlyn Monroe? Marlyn to 
imię aktorki, Monroe to 
panieńskie imię jej matki. 
JuŜ jako szesnastolatka wy 
szła pierwszy raz za mąŜ. 
Trzykrotnie stanęła na ślub 
nym kobiercu. Bardzo pra 
gnęła dziecka. W trakcie 
swojego najdłuŜszego mał 
Ŝeństwa ( ponad 4 lata) z 
Arthurem Millerem dwu 
krotnie poroniła. Sławę 
przyniósł jej film „ MęŜ 
czyźni wolą blondynki”. 
Wstąpiła do szkoły aktor 
skiej. Jako modelka prezen 
towała stroje kąpielowe. 
NaduŜywała alkoholu, popa 

dała w depresję, chorowała 
na bulimię, sprawiała coraz 
większe problemy na planie. 
Spowodowało to w końcu 
jej śmierć. Zmarła 5 sierpnia 
1962 r. jako zaledwie 36 
letnia kobieta. Przyczyna jej 
zgonu, według protokołu z 
sekcji włok, było przedaw 
kowanie środków nasen 
nych, choć nadal nie wyja 
śnione są ostatecznie tajem 
nicze okoliczności jej śmier 
ci. Istnieją hipotezy, iŜ nie 
był to przypadek, a morder 
stwo ( zaaplikowanie leków) 
upozorowane na samobój 
stwo, z powodu jej związ 
ków z rodziną Kennedych 
oraz komunistami. Aktorka 
romansowała zarówno z 
Johnem F. Kennedym, jak i 
jego bratem Robertem F. 
Kennedym. Pojawiały się 

więc spekulacje, Ŝe miała 
dostęp nie tylko do sypial 
ni tych dwóch polityków, 
ale takŜe do tajemnic pań 
stwowych i stała się z tego 
powodu zagroŜeniem dla 
wpływowych kręgów poli 
tycznych. Za śmierć Mary 
lin obwiniano amerykań 
skie słuŜby specjalne, a 
nawet samą rodzinę Ken 
nedych. Silny wpływ na 
popularność hipotezy o 
morderstwie miał fakt, Ŝe 
zamordowano Johna F. 
Kennedy’ego i jego brata 
Roberta F. Kennedy’ego. 
Marylin zmarła będąc u 
szczytu swoich moŜliwości, 
glorii chwały. Tajemnicze 
okoliczności jej śmierci 
sprawiły, Ŝe stała się le 
gendą. 

             Iza Brzózka kl.Ia 

rze futbolowej przeszkodziła 
kontuzja kolana, groziła mu 
amputacja. Po serii skompli 
kowanych operacji  na nowo 
musiał uczyć się chodzić. 
Taniec okazał się dla niego 
terapią. Zadebiutował na 
scenie w wieku osiemnastu 
lat jako KsiąŜe zakochany w 
Królewnie ŚnieŜce. 

Dnia 12 czerwca 1975r. Po 
ślubił tancerki uczennicę 
swojej matki, Lise Niemi. 
Nasze pokolenie najbardziej 
zna go chyba z roli Johnnego 
Catleya w filmie pt. „ Dirty 

D a n c i n g ” . 
Ukazał tam 
swoje umiejęt 
ności taneczne 
i wokalne.  W 
styczniu 2008 
2008r. Stwierdzono u nie 
go nowotwór trzustki. Na 
początku maja przeszedł 
operację, w trakcie której 
usunięto mu część zaatako 
wanego przez raka Ŝołąd 
ka. Zmarł 14 września 
2009r. 

 

Iza Brzózka kl. Ia 

Patrick Wayne Swayze ur. 18 
sierpnia 1952r. W Huston , 
zm. 14 września 2009r w Los 
Angeles. Był amerykańskim 
aktorem, tancerzem, piosen 
karzem i choreografem. 

Był najstarszym synem inŜy 
niera chemicznego roślin 
Jessiego Wayne’a Swayze i 
tancerki oraz choreografki 
Patsy Swayze. Miał czworo 
młodszego rodzeństwa: Don, 
Sean Kayley, Bambi i Vicki. 

Jego ojciec twierdził, iŜ był 
doskonałym sportowcem. 
Dobrze zapowiadającej karie 
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Humor Wiosenny i Szkolny 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
  Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
  Niech wejdzie! 

MąŜ do Ŝony: 
  Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, 
a ty męczysz się myciem podłóg. Wy 
szłabyś lepiej na dwór i umyła samo 
chód... 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i Ŝują 
ospale siano nałoŜone tu przez gajowego. 
W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  
  Chciałbym, Ŝeby juŜ była wiosna.  
  Tak ci mróz doskwiera?  
  Nie, tylko juŜ mi 
obrzydło to stołówkowe 
jedzenie! 

Rodzice kupili wykrywacz kłamstw. 
Jasio wraca ze szkoły do domu i mó 
wi: 
  "Mamo, tato dostałem piątkę!" 
Wykrywacz kłamstw: 
  "Piiip!" 
  "Nie kłam, Jasiu"   mówi mama.   
"Jak ja chodziłam do szkoły to 
dostawałam same piątki!" 
Wykrywacz kłamstw: 
  "Piiip!" 
Na to tata: 
  "A jak ja chodziłem do szkoły..." 
  "Piiiip!" 

Wchodzi nauczyciel 
do klasy i mówi na stojąco: 
  "Kto uwaŜa Ŝe jest idiotą niech wstanie 
Wstał Jasiu." 
Nauczyciel pyta Jasia: 
  "Jasiu czemu wstałeś?" 
  "Bo nie chciałem Ŝeby pan tak stał na 
środku sam." 

Jasio przychodzi ze szkoły i mówi: 
  Tato zrobiłem dobry uczy 
nek! 
  To dobrze,  co to było? 
  Kolega podłoŜył pineskę na 
krześle nauczyciela i gdy na 
uczyciel miał usiąść, odsuną 
łem mu krzesło. Policjant zatrzymuje kierowcę, który 

przejechał przez skrzyŜowanie na czer-

wonym świetle. Rozpoznaje w nim swe-

go byłego nauczyciela języka polskiego. 

- No, panie profesorze, mandatu panu nie 

wlepię, ale na jutro napisze mi pan sto razy: 

" Nie będę przejeŜdŜał na czerwonym świe-

tle ". 

Małgosia pokazuje nauczycielowi 

języka polskiego swój zeszyt i 

pyta: 

- Nie mogę odczytać , co pan napi-

sał pod moim wypracowaniem. 

- Napisałem: " Pisz wyraźnie " . 
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ność wokół nas. 

 

 

Klaudia Wołoszyk Ia 

22 kwietnia obcho-

dzimy dzień ziemi. 

Jest to świŜ to mające 

na celu krzywienia 

kultury i postawy 

ekologicznej oraz 

uświadomienia pro-

blemów związanych 

z ekologią. W tym 

dniu na całym świe-

cie organizowane są 

spotkania, sympozja, 

konferencje, wysta-

wy, festyny, konkur-

sy, które mają na celu 

uświadomienie za-

groŜeń związanych  

z zanieczyszczaniem 

środowiska. W orga-

nizacji obchodów 

uczestniczy obecnie 

ponad 17tys. organi-

zacji ze 141 krajów 

świata. W tym roku 

obchodzimy 20. rocz-

nicć  dnia ziemi  

w Polsce oraz 40. 

rocznicć  na świecie. 

Hasło przewodnie  

w tym roku to 

„ R ó Ŝ n o r o d n o ś ć  

w nas, bioróŜnorod-

Dzień Ziemi 
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 Kwiecień  plecień, bo przeplata  

trochę zimy, trochę lata 
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Wielkanoc jest najstarszym i najwaŜniejszym świętem chrześcijań skim. 
Jest świętem ruchomym. MoŜe wypadać pomiędzy 22 marca a 25 
kwietnia. Dość długo spierano się kiedy to święto ma być obchodzona. 
Dopiero podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, Ŝe obchodzić ją 
będziemy w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni KsięŜyca. Wielkanoc 
poprzedza Wielki Post. JeŜeli jest to święto to jakie Ŝyczenia składamy 
najbliŜszym np. 

-Niech radosne kurczaki nie wywiodą Was w krzaki,  

-śyczeń  Wielkanocnych fura - wielka jak kura, 

-śyczeń  Wielkanocnych moc - tak wielka jak czarna 

jest dzisiejsza noc,  

-Lub zwykłe tradycyjne: Wesołych Świąt! 

Gabriela Werkowska Ia 

Wielkanoc 

Wielkanoc 

 
Na świątecznym stole, 
lezą jajka kolorowe. 
Rodzina przy święcące siedzi,  
zaraz Jezus nas odwiedzi. 
 
Zmartwychwstał Pan 
Zmartwychwstał Pan 
Cały świat się raduje. 
 
Zmartwychwstał Pan 
Zmartwychwstał Pan 
Cały świat Alleluja wykrzykuje! 

 
 

 
 
 
Jak co roku 1 kwietnia obchodzimy święta Wielkanocne. To chyba naj-
lepszy dzień  dla małych dzieci. Mają duŜo zabawy malując, jajka na róŜ-
ne kolor tęczy, a najlepiej jest w poniedziałek, zwany "Mokrym Ponie-
działkiem". Dzieci, gdy jest ciepło, ganiają się nawzajem z wodą. Wielka-
noc, to najwaŜniejsze święto chrześcijan. 
 

Joanna Jakubiec Ia 

�������

Wydarzenia c .d  
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Dzień  Ŝartów, zapo-
czątkowany w poło-
wie XIII w. , obcho-
dzony w wielu kra-
jach świata. Polega 
on na celowym 
w p r o w a d z a n i u  
w błąd, konkurowa-
niu w próbach spra-
wienia, by inny 
uwierzyli w coś nie-
prawdziwego. Tego 
dnia w wielu me-
diach pojawiają się 

Prima Aprillis 

kwietnia, dlatego 
ten dzień  kojarzył 
się z kłamstwem i 
obłudą. 

 
Gabriela Werkoska  

Klaudia Wołoszyk 
Ia 

Ŝartobliwe informa-
cje. W Wielkiej Bry-
tanii nazywamy jest 
Dniem Głupca 
(„April Fool’s Day”), 
a we Francji Dniem 
Ryby. Zwyczaj ten 
pochodzi ze staro-
Ŝytnego Rzymu. 
Chrześcijanie wią-
Ŝą prima aprilis z 
Judaszem Iskario-
tą, który miał się 
urodzić właśnie 1 

�������

      Wydarzenia 
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Podpis do obrazu/grafiki. 

 

Dnia 9 kwietnie 2010 roku w gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w KŜ trzynie od-

był siŜ  „Koncert na dwa serca”. Zespół poezji śpiewanej prowadzony przez 

p.Wąsika przedstawił ballady nostalgiczne w polewie szantowej, czyli utwory 

napisane przez Włodzimierza Wysockiego i Jaromina Nohavicć  . Tego wieczoru 

gościliśmy teŜ w szkole Andrzeja Koryckiego i Dominikć  śukowską muzykan-

tów z śar. Daliśmy koncert, który był i dla nas wykonawców waŜnym wydarze-

niu. Podjeliśmy się  trudnej roli, byliśmy gospodarzami tej imprezy. Mieliśmy na 

celu zainteresowanie muzyką, która coraz rzadziej spotykana jest wśród upodo-

bań młodzieŜy. Gdy śpiewamy czujemy, Ŝe robimy coś dobrego. Dajemy chwile 

radości gościom, nauczycielom, a przede wszystkim rodzicom powód do dumy ze 

swoich pociech. Poezja jest naszą pasją i dzięki p. Wąsikowi mamy moŜliwość 
rozwijania tego, co kochamy. Na koniec imprezy wystąpili Pan Andrzej i Pani 

Dominika, którzy śpiewali pieśni Ŝeglarskie i znane rosyjskie ballady. KaŜdy 

koncert dany przez nasz zespół jest dla nas niezwykły uwielbiamy śpiewać po-

ezję . Daje nam to duŜo radości i satysfakcji. Zapraszamy na przyszłe koncerty 

kilka razy do roku. Cieszcie i bawcie się  razem z nami pozdrawiam i do zobacze-

nia. 

Marta Gołąbek- 

Śpiewająca poezję   

Koncert na dwa serca 
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Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu po złote runo nicości twoją ostatnią 
nagrodę idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych ple4
cami iobalonych w proch ocalałeś nie po to aby Ŝyć masz mało czasu trzeba dać 
świadectwo 
(Z. Herbert Przesłanie Pana Cogito) 
Na dzień 14 kwietnia 2010r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II dyrektor 
Jerzy Pruszyński zaplanował uroczystość zasadzenia Dębów Pamięci w hołdzie 
Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Nie są to osoby bezimienne. Oficerowie ci mają 
swoje rodziny, w których pamięć o nich przetrwała, mimo usilnych starań władz 
komunistycznych, by zatrzeć ślady ludobójstwa dokonanego przez funkcjonariuszy 

NKWD na polecenie Stalina. 
O tych okrutnych czasach, w których człowiekiem gardził człowiek jak 
śpiewał Cz. Niemen, nie wolno nam, Polakom, zapomnieć. W wielu miejscach sadzi się dęby 
które, niczym pomniki, będą przypominały ludzi, którym przyszło 
zapłacić najwyŜszą cenę za wierność Ojczyźnie. Te ogromne i silne drzewa przed Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II mają upamiętnić trzech oficerów, których rodziny mieszkają w Kętrzy4
nie, a takŜe symbolicznie wszystkich pomordowanych na tej nieludzkiej ziemi, jakŜe dziś świę4
tej dla Polaków! Por. rez. Łukasz Jan Pruszyński oficer 44 Pułku Piechoty Strzelców Kreso4
wych, zamordowany w Katyniu w 1940 roku. W cywilu leśniczy. Por. Wiktor Bronakowski 
Ŝołnierz 41 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, więzień Starobielska, zamordowany przez 
NKWD w 1940 roku w Charkowie. Kapitan piechoty Stefan Wierzyński 4 oficer zawodowy 
Wojska Polskiego, jeniec obozu w Starobielsku Ostatnia kartka z obozu w kwietniu1940 ro4
ku. Jest i czwarty dąb, poświęcony pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w roku 204
07 pośmiertnie w/w oficerów awansował, oddając im naleŜytą cześć. Ranek 10 kwietnia 
2010r. szczególnie zapadnie Polakom w pamięci. Tego dnia prezydent Lech Kaczyński z Ŝoną 
Marią, ministrami, generałami i parlamentarzystami, na pokładzie samolotu zmierzali do Katy4
nia na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, by oddać cześć zamordowanym polskim ofi4
cerom, a jednocześnie skłonić Rosjan do pojednania naszych narodów, odkrywając historię 
tego miejsca i przywracając prawdę. 

           Tego dnia o godz. 8:56 świat obiegła wiadomość o katastrofie prezydenckiego samolotu i 
96 ofiarach. Nikt nie przeŜył. Niemym świadkiem wypadku stał się 
jedynie ocalały wieniec, który upamiętnił tragedię sprzed 70 lat i tę z 10 
kwietnia 2010 roku. Prezydent Lech Kaczyński szczególnie umiłował prawdę. Całym swoim 
Ŝyciem zaświadczył, Ŝe kłamstwo historyczne zostało zdemaskowane. Dziś świat juŜ tę praw4
dę zna. Przyznali ją równieŜ: obecny prezydent Rosji, W. Miedwiediew i premier W. Putin. 
Naród rosyjski potrzebuje pojednania z Polakami, w ostatnich dniach dał temu wyraz. Dzie4
więciodniowa Ŝałoba narodowa otworzyła oczy Polakom.  

Dęby na straŜy prawdy 

�������
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Miejmy nadzieję, Ŝe ofiara Ŝycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie 

pójdzie na marne.; 

Zbawienie wieczne 

Racz wyjednać Panie 

Tym, którym śmierć 

ponieść przyszło 

w Katyńskim Lesie 

Strzałem w tył głowy 

weź w dłonie nasze serca 

Oducz nienawiści 

Oducz odwetu, zemsty, zajadłości 

Daj dłońmi znak na zgodę, na triumf miłości!... 

Daj nam moc 

Matczynego Twych Dłoni oręŜa 

I daj nadzieję światu: 

Zło dobrem zwycięŜaj 

i cisza jest na wysokościach  
I dymi mgłą katyński las. 
 
Modliła się do Matki Boskiej Katyńskiej Zuzia Pruszyńska i Marta Pajewska, w imieniu zgroma4
dzonych licznie uczniów i mieszkańców Kętrzyna.  
W uroczystości uczestniczyli: władze miasta Kętrzyn i powiatu kętrzyńskiego, 
przedstawiciele kętrzyńskiego koła Światowego śołnierzy AK, przedstawiciele 
światowego związku Ŝołnierzy AK okręgu warmińsko4mazurskiego, przedstawiciele 
Związku Sybiraków w Kętrzynie, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 
2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie. I, co najbardziej wzruszające, członkowie 
rodzin zamordowanych oficerów:  
p. Janina Pruszyńska  córka por. Łukasza Pruszyńskiego, 
p. Andrzej Korsak wnuk, 
Joanna i Zuzanna Pruszyńskie  prawnuczki por., 
p. Zofia Magnes  siostrzenica por. Bronakowskiego, 
p. Kazimierz Bronakowski  bratanek porucznika, z wnukiem Michałem Bronakowskim. 
Pod Dębami Pamięci rozsypano Ziemię z Katynia. 
 
 
Maria Mickiewicz 
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Twórcze koncerty 
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Koncerty muzyczne, przygotowane przez pana Wąsika, to imprezy, które tłumnie ściągają mieszkańców Kętrzy4
na do auli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.  Właśnie w poświąteczny, piątkowy wieczór 09.04.2010r. z przy4
jemnością uczestniczyliśmy w Koncercie na dwa serca, czyli Ballady nostalgiczne w polewie szantowej. Jak zwy4
kle zorganizowanym przez pana Mariusza Wąsika i jego przyjaciół. Te dwa serca to serca wielkich osobowości. 
Wystukały one to, co w Ŝyciu waŜne. Dusza jednak była jedna słowiańska.  Ze sceny płynęły piękne melodie, a 
przede wszystkim waŜne słowa Włodzimierza Wysockiego, o którym tak pisano: Jak kochał, to do szaleństwa. 

Jak tworzył, to z iście boskim geniuszem. Jak rozpaczał, to tak, Ŝe razem z nim płakał cały kraj. Na4
tomiast Jaromir Nohavica napisał:  
Drogo się płaci za błędy, a coś o tym wiem 
Buja nas Ŝycie, zakręty skrywają nam cel 
I choćby sępy nade mną, gdy passa jest zła 
To dokąd się śpiewa, jeszcze się Ŝyje i trwa! 
śpiewali uczniowie gimnazjum, absolwenci, i ich nauczyciele 4 p. M. Wąsik, p. S. Biegański, a takŜe 
dyrektor szkoły p. J. Pruszyński, który kocha poezję śpiewaną i zawsze ma coś waŜnego do powie4
dzenia. Tym razem przypomniał Balladę o dzieciństwie W. Wysockiego, rozpoczynającą się słowa4
mi :  Ja się na ten podły świat nie pchałem, Ŝycie zaczęło się mimochodem Panowie pedagodzy 
pięknie wyśpiewali przed publicznością,  co im w duszy gra, wprawiając słuchaczy w zadumę nad 
sensem Ŝycia, miłością bliźniego i przyjaźnią. Zdaniem Anny Kamieńskiej: Miłość to jest to, co po4

zostaje, gdy juŜ zabrane jest wszystko, nawet nadzieja, choć wiemy, Ŝe ona umiera ostatnia.  w dobrej chwili czy 
złej godzinie 
 Dłoń ci pomocną da Twój Anioł StróŜ 
A gdy spotkasz go na obłokach 
Dzięki 4 szepnij mu  
śe nie stracił cię nigdy z oka 
Ten BoŜy Urzędnik z chmur 
Ten Twój Anioł StróŜ mówią słowa piosenki. 
Goście z śar Andrzej Korycki i Dominika śukowska. Śpiewając rosyjskie ballady, przeplatali je utworami szan4
towymi i ciekawym komentarzem i tym skłonili zebranych do refleksji nad kruchością Ŝycia.  Publiczność śpiewa4
ła razem z wykonawcami, nawet ballady OkudŜawy w języku rosyjskim, co zaskoczyło młodzieŜ. W auli gimna4
zjum panowała atmosfera zamyślenia. Zadumani widzowie poczuli małość rzeczy materialnych i pogoni za nimi.  
W takim nastroju rozeszli się do domów. Nic nie zapowiadało zdarzeń następnego dnia 10 kwietnia 2010 roku. 
Jak kaŜdej soboty, krzątaliśmy się wokół własnych spraw, kiedy przed godziną 10 usłyszeliśmy zdawkowy komu4
nikat o katastrofie lotniczej. W lesie katyńskim, pod Smoleńskiem, gdzie rozbił się samolot z polskim prezyden4
tem Lechem Kaczyńskim, jego małŜonką Marią i członkami delegacji na uroczystość upamiętnienia 70. rocznicy 
zbrodni na polskich oficerach w Katyniu. Nikt nie przeŜył z 96 osób na pokładzie, tylko wieniec ocalał. Upamięt4
nił więc obie tragedie ; tę sprzed siedemdziesięciu lat i tę z 10 kwietnia 2010r. JuŜ Włodzimierz Wysocki śpie4
wał: ;Tu drzewa są smutne i drŜą cały czas i Ŝyć 
tu nie moŜna szczęśliwie CzyŜby w tej złej godzinie BoŜy Urzędnik Anioł StróŜ, nie podał pomocnej dłoni? CzyŜ4
by Pan Bóg miał swój plan, do którego potrzebna mu była para prezydencka z najznakomitszymi Polakami?  Jak 
zrozumieć tę tragedię?  Podobno ból wpisany jest w naszą egzystencję towarzyszy stale jeszcze długo będziemy 
szukać odpowiedzi na mnoŜące się pytania i interpretować wszelkie znaki, sięgając pamięcią do historii Polski i 
tekstów piosenek z ostatniego koncertu pana Wąsika, z którym współpracowali: p. S. Biegański, p. J. Pruszyński 
i p. M. Pruszyńska, która z wielką starannością dobrała teksty literackie dla konferansjera i dla nas do refleksji 
nad ich przesłaniem. Na podkreślenie zasługuje niebanalna scenografia, opracowana i wykonana przez matkę i 
córkę, czyli p. Katarzynę Bronakowską, zastępcę dyrektora gimnazjum i nauczyciela plastyki oraz Polę Brona4
kowską 4 studentkę ASP w Poznaniu. Nad całością tego wydarzenia kulturalnego czuwał, jak zwykle, dyrektor 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie pan Jerzy Pruszyński.  Niech dziś słowa Czesława Niemena tchną 
nadzieję w serca Polaków. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąŜ mieści się wiele zła.  Przyszedł juŜ czas, 
najwyŜszy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej I mocno wierzę w to, Ŝe ten 
świat nie zginie dzięki nim.  
                                                                                                           Maria Mickiewicz 
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Film pt.”Stargate” 

Film pt.”Stargate” został stworzony dla telewizji Sci- Fi. Zaplanowany był na kilka odcin-

ków. Pierwszy wyprodukowano w 1998. Jego tytułowe postacie to: 

*Samantha Carter( Amanda Tapping), 

*Jack O’Neil ( Reachard Dean Anderson ), 

*Teal’c ( Christopher Judge ), 

*Daniel Jackson ( Michael Shanks ) 

Są oni podróŜnikami międzyplanetarnymi. Tytuł tego filmu pochodzi od słowa „ Gwiezdne 

Wrota”. Jest to portal podprzestrzenny, który rozkłada ludzi na materię  podstawową. Portal 

został utworzony przez przodków wszystkich ludzi, rasę  Pradawnych. Dowódcą całej ekspe-

dycji jest gen. Georg Hammond. Program działa na róŜnych planetach, m.in. Alsha’ar. Po-

znali oni nie tylko przyjaciół jak ludzie Tokra, ale takŜe wrogów Gould. Nie są to istoty przecho-

dzące z Ziemi, poniewaŜ Goauld’owie to symbionty, które wchodzą w głowę  i opanowują ciało 

nosiciela. Film jest dziesięcio sezonowy. Ma on po 22 odcinki.  Fani „ Gwiezdnych Wrót” sprze-

ciwili się , Ŝe to ma być juŜ koniec naszych bohaterów. Produkcja Sci- Fi postanowiła zrobić nową 

serię  „ Stargate Atlantis”.  Nowe przygody i nowi bohaterowie. Mam nadzieję , Ŝe to nie koniec 

tego filmu. 

 

Rocznie 
umiera w 

Polsce ok. tysiąca ludzi z 
powodu biernego palenia 
tytoniu (w USA aŜ 53 
razy więcej!).  
Obecność wśród palaczy 
moŜe powodować raka 
płuc, choroby układu krą-

                    RÓśNE 
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To straszne! 

2010,  nr  8  

 Dziś, jak kaŜdej soboty, spałem dłuŜej. Dzień nie zapowiadał się ciekawie. Za 
oknem ponuro, siąpił deszcz. Dochodziła 9:30, wskoczyłem więc jeszcze pod kołdrę i juŜ chciałem się w nią 
zakopać, kiedy z dołu mojego domu doszły mnie jakieś krzyki. Znowu babcia histeryzuje 4 pomyślałem. Krzy4
ki jednak się nasilały, dołączył głos dziadka, potem mamy. Miałem dość tych hałasów, więc włączyłem radio. 
Jednak to, co usłyszałem, poraziło mnie.  Prezydent Polski nie Ŝyje usłyszałem głos spikera. Zamarłem. Zamie4
szanie w rodzinie stało się zrozumiałe. Ta wiadomość spadła na mnie, moich bliskich i pewnie na wszystkich 
Polaków jak grom z jasnego nieba. Zrobiło mi się gorąco, ale trząsłem się jak osika na wietrze. Pogłośniłem 
radio, i wtedy dowiedziałem się o katastrofie prezydenckiego samolotu, którym leciała polska delegacja na 
obchody 70. rocznicy zbrodni popełnionej na polskich oficerach przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu 
1940 roku. W tym samolocie był prezydent Polski Lech Kaczyński z Ŝoną Marią i współpracownikami ze 
swojej kancelarii, generałami, ministrami, parlamentarzystami, członkami rodzin katyńskich i kombatantami. 
Ta nieludzka ziemia znowu pochłonęła Polaków i to w taki dzień. Myśli kłębiły mi się pod czaszką, rozsadzały 
ją. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego to Polacy, niezaleŜnie od czasów, muszą w tym miejscu ponosić ofiary. 
Co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć? Głowa pęka mi od rana, nie mogę się na niczym skupić ani zna4
leźć sobie miejsca. Miotam się z kąta w kąt. W telewizji pokazują tych, którzy jeszcze w piątek (9 kwietnia 
2010 roku) rządzili Polską i nie wierzę, Ŝe ich nie ma. 
 
Uczeń � patriota 

Ŝenia oraz schorzenia 
płuc. Wykonane badania 
pokazały, Ŝe dla osób 
niepalących mieszkają-
cych z osobami, które 
palą w domu ryzyko za-
chorowania na raka 
wzrosła o 20-30%, a dla 
naraŜonych na dym w 

miejscu pracy wzrost ry-
zyka wynosił 16-19%. 
Zaledwie pół godzinne 
palenie moŜe się przy-
czynić do uszkodzenia 
serca zdrowej osoby nie-
palącej.  
 
Klaudia Wołoszyk Ia 

Bierne palenie  prowadzi do śmierci !! 

47



PrzełóŜ jedną i tylko jedną zapałkę aby równanie stało się prawdziwe. 

Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem. 

Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek. 

 

 

Łamigłówki 

 
Narysuj cztery proste odcinki bez odrywania ręki, Ŝeby połączyć nimi wszystkie 

9 kółek. Linie mają być zerowej grubości i idealnie proste o dowolnej długo-

ści. 

 

 

Humor 
Jaskiniowiec wezwał do swojej jaskini 

dentystę, Ŝeby fachowo usunął mu 

bolącego zęba. Dentysta wyjmuje z 

walizeczki dwie maczugi: małą i duŜą. 

Jaskiniowiec pyta:  

4 Do czego słuŜy ta mała maczuga?  

4 Do usunięcia zęba.  

4 A ta duŜa?  

4 To środek uśmierzający ból. Proszę 

pochylić się i skierować głowę w 

moją stronę.  

Fryzjer pyta klienta: 

4 Pan juŜ chyba u nas był? 

4 Nie, ucho straciłem na wojnie. 

 

Urzędniczka na poczcie;  

4 Ten list jest za cięŜki! Proszę dole4

pić jeszcze jeden znaczek!  

4 Pani naprawdę myśli, Ŝe od tego list 

zrobi się lŜejszy?! 
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