
WITAJ SZKOŁO ! 
Ach, wakacje…  
słońce, zabawa, gó-
ry, lasy i mnóstwo 
wolnego czasu.  
Niestety, wszystko 
co dobre, kiedyś się 
kończy. Po dwóch 
miesiącach laby po-
wróci l i śmy do 
szkoły. Pełni ener-
gii i przygotowani 
do nowych wy-
zwań, jakie nas cze-
kają  w szkole, choć  
wielu uczniów 
wspomina jeszcze 
beztroskie wakacje. 

Jak co roku do na-
szej szkoły przybyli 
nowi uczniowie.  
Tak, jak kaŜdy 
pierwszo gimnazja-
lista jest nieco za-
kłopotany. CięŜko 
mu się przyzwycza-
ić do nowego miej-
sca, twarzy. Boi się 
nowych przedmio-
tów i nauczycieli. 
My, jako starsi 
uczniowie, powin-
niśmy pomóc młod-
szym kolegom od-
naleźć się w no-

w y m 
miejscu. 
Wtedy na 
p e w n o 
n a u k a  
w naszym 
g i m n a -
zjum bę-
dzie dla nich łatwiej-
sza i przyjemniejsza. 

 
Klaudia Wołoszyk II a 
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Agresja ZSRR na Polskę była 
zbrojną napaścią dokonaną  
w dniu 17 września 1939 przez 
ZSRR. Sowiecka agresja rozpo-
częła się bezzwłocznie po za-
warciu w dniu 16 września 1939 
r. w Moskwie ostatecznego 
układu rozejmowego pomiędzy 
ZSRR a Japonią.  Z rana 17 
września 1939r, siły zbrojne 
ZSRR zaczęły przekraczać Pol-
ską granicę. Jako, Ŝe od 1wrz-
esnia zdecydowana większość 

polskich sił zbrojnych 
była związana wojną  
z Niemcami o obronę za-
chodnich granic, do obro-
ny przed Rosjanami sta-
nęły tylko nieliczne od-
działy Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Siły Polskie niemia-
ły najmniejszych szans na suk-
ces. Agresja rosyjska, załamała 
kompletnie Polską obronę. Gdy-
by nie to Polska mogłaby się 
bronić jeszcze przez paździer-

nik. Okrutny los czekał 
mieszkańców zamiesz-
kałych na terenach za-
jętych przez Rosjan. 
Inteligencja była zabi-
jana albo wywaŜona  
w głąb Rosji, pozamy-

kano szkoły i uniwersytety, cie-
mięŜenie było tak wielkie, Ŝe 
wkraczających za dwa lata 
Niemców witano jak wyzwoli-
cieli. 

Klaudia Wołoszyk IIa 

30 września– Dzień Chłopaka 

 30 września obchodzimy 
Dzień Chłopaka. Święto to 
powstało, prawdopodobnie 
przez analogię do Dnia Ko-
biet.  Ten dzień jest dość 

popularny wśród nastolat-
ków i studentów.  Dziew-
częta w tym dniu wręczają 
chłopcom drobne prezenty, 
są organizowane róŜne 

konkursy i za-
bawy. 

 
Klaudia Wołoszyk IIa 

  Kampania wrześniowa to 
pierwszy etap II wojny świato-

wej – obrona 
t e r y t o r i u m 
Polski przed 
agresją mili-
tarną (bez 
określonego 
w prawie 

międzynarodowym wypowie-
dzenia wojny) wojsk niemiec-

kiej III Rzeszy (Wehrmacht), 
Słowacji (Bernolak) i ZSRR 
(Armia Czerwona).  Była to 
pierwsza kampania II wojny 
światowej, trwająca od 1 wrze-
śnia (zbrojna agresja Niemiec) 
do 6 października 1939, kiedy 
to z chwilą kapitulacji SGO Po-
lesie pod Kockiem zakończyły 
się walki regularnych oddziałów 
Wojska Polskiego z agresorami. 

Naczelnym Wodzem Wojska 
Polskiego w kampanii był mar-
szałek Edward Rydz-Śmigły,  
a szefem sztabu gen. bryg. Wa-
cław Stachiewicz. Od 3 wrze-
śnia 1939 wojna koalicyjna Pol-
ski, Francji i Wielkiej Brytanii 
przeciw III Rzeszy niemieckiej. 

 

Gabriela Werkowska IIa 

Kampania wrześniowa 

Wrześniowe wydarzenia 
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17 września 



Dnia 1 września odbył się po-
czątek nowego roku szkolnego. 
Tego dnia przyszliśmy do szko-
ły ubrania na galowo ,poniewaŜ 

jest to bardzo 
szczegó lny 
dzień. To nie 
tylko począ-
tek szkoły, 
ale jest to 

takŜe 71. rocznica rozpoczęcia 
II wojny światowej. Tego dnia 
w 1939 wojska niemieckie i sło-
wackie napadły bez wypowie-
dzenia wojny na terytoria pol-
skie, rozpoczynając II wojnę 
światową. Jak co roku naukę w 
naszym gimnazjum rozpoczną 
kolejny rocznik pierwszoklasi-
stów. Miejmy nadzieje ,Ŝe znaj-

dą tu to czego szukali, czyli róŜ-
ne kółka mogące rozwijać ich 
umiejętności ,a takŜe wspania-
łych nauczycieli, którzy dosko-
nale przygotują ich do testu w II 
klasie. 

śyczymy powodzenia!!! :) 

 

Gabriela Werkowska II a 

Harcerskie Wakacje 

W tym roku w dniach 19-24 li-
piec odbył się V przystanek PaT
- „profilaktyka a teatr”, czyli 
impreza skierowana do mło-
dzieŜy zainteresowanej teatrem. 

Organizatorem 
był p. Grzegorz 
J a c h  p r z y 
współudzia le 
policji. W ciągu 
t ych  k i l ku 

uczestnicy brali udział w zaję-
ciach nie tylko teatralnych, ale 
takŜe muzycznych i poetyckich. 
Organizacją kwartetu uczestni-
ków, porządkiem i wartami za-
jęli się harcerze z kętrzyńskiej 
druŜyny harcerskiej  8GSTW-
KDH „Viator” im. Szarych Sze-
regów. Przystanek PaT umoŜli-
wia młodym ludziom poznanie 
technik radzenia sobie z trudno-

ściami, ale nie tylko. Przede 
wszystkim rozwija ich talenty, 
umoŜliwia poznanie nowych 
osób. Z niektórymi moŜna się 
znowu spotkać za rok. Zatem do 
zobaczenia! 

 

dh. Karolina Nawrocka kl IIa 

Powrót do szkoły 

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 nauczy-
ciele i koleŜanki okazali się mili 
i sympatyczni. KaŜdy kolejny 
dzień przynosił nowe doświad-
czenia. Moja wychowawczyni 
okazała się miłą osobą i mam 

nadzieję, Ŝe nasza współpra-
ca przez kolejne trzy lata po-
zostawi same dobre wspo-
mnienia. Szkoła wydawała 
mi się duŜa, nie wiedziałem, 
gdzie znajdują się poszcze-
gólne klasy. Czułem się tro-
chę nieswojo. Wiedziałem, 
Ŝe ilość nauki w tej szkole oka-
Ŝe się inna niŜ w podstawówce. 
NaleŜało wziąć się od początku 
do solidnej pracy. ZaleŜało mi 

na tym, by wypaść 
w oczach nauczy-
cieli jak najlepiej. 
Myślę, Ŝe te trzy 
lata będą to miesią-
ce cięŜkiej pracy 
zarówno naszej jak 
i nauczycieli. Uwa-

Ŝam, Ŝe szkoła nauczy mnie 
wielu nowych rzeczy. 

 
*** 

W nowej szkole 
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Ciekawostki 

Czy wiesz…? 

Ta słynna data to 7 luty 
1945 r. Bob Marley - wy-
bitny muzyk i człowiek, 
dzięki któremu muzyka re-
ggae i ideologia rastafa-

riańska zdobyła ogólno-
światową sławę został do-
ceniony w swojej ojczyźnie 
do tego stopnia, Ŝe dzień 6 
lutego - rocznica urodzin 

muzyka - został tam ogło-
szony świętem narodowym. 

  

Czy wiesz, Ŝe rocznica urodzin Boba Marley'a jest świętem narodowym 

Jamajki? 

Pierwszą gazetą wydawaną cy-
klicznie w Rzeczpospolitej był 
"Merkuriusz Polski dzieje 
wszystkiego świata w sobie za-
mykający dla informacji pospo-
litej" wychodzący w okresie od 
stycznia do lipca 1661 roku. 
Jego inicjatorką była królowa 

Maria Ludwika, Ŝona 
Jana Kazimierza. Mer-
kuriusz ukazywał się 
jednokrotnie bądź dwukrotnie 
na tydzień w nakładzie 100-200 
egzemplarzy. Gazeta zawierała 
(na 8 -12 stronach) informacje 
na temat bieŜących wydarzeń 

politycznych, wojnach, 
traktatach itp. Początko-

wo "redakcja" Merkuriusza 
znajdowała się w Krakowie, 
później jednak została przenie-
siona do Warszawy. Łącznie 
ukazało się 41 numerów. 

Pierwsza polska gazeta 

Łamigłówki 

Dodaj tylko jedną kreskę, aby poniŜsze równanie było prawdziwe. 

Podziel tarczę zegara trzema cięciami prostymi tak, Ŝeby na kaŜ-
dej z trzech powstałych części suma liczb była taka sama. 

Świat Gimnazjalisty 
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• STOP przeziębie-
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minem 

• Przyszłość radia 

• Rozmyślania nad 
muzyką 

• Imię dla kota 

Dnia 15 października 

obchodzimy święto 

szkoły. Z tej okazji  

w naszej szkole będą 

organizowane różne 

uroczystości. Nasze 

gimnazjum świętuje 11 

lecie istnienia. Przypo-

mnijmy, więc sobie naj-

ważniejsze wydarzenia 

związane z naszą szko-

łą: 

-1999 rok – uchwałą 

Rady Miasta Kętrzyn  

z dnia 12 IV powołano 

dyrektora szkoły Jerze-

go Pruszyńskiego i po-

wierzono mu czynności 

związane z zorganizo-

waniem Gimnazjum. 

- Rozpoczęcie pierwsze-

go roku pracy nowej 

szkoły (1999/2000) 

-Początek współpracy  

i wymiany młodzieży – 

Złote Hory, Herten z 

Erich Klausner Schule 

- Udział w ogólnopol-

skim telewizyjnym EU-

RO – QUIZIE „ Unia Eu-

ropejska bez tajemnic” 

-Od roku szk. 2000 

/2001 w szkole działają 

klasy tematyczne sku-

piające uczniów o zain-

teresowaniach kierun-

kowych – humanistycz-

nych, matematycznych, 

informatycznych, biolo-

gicznych, sportowych 

- 2003 r. Gimnazjum 

otrzymało tytuł „ Szkoła 

z klasą” ( zasięg ogólno-

krajowy) 

-13 X 2005 r. szkole na-

dano imię Jana Pawła II. 

Klaudia Wołoszyk IIa 

JuŜ 11-lecie nasze-
go gimnazjum 
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14 października jest tym 
dniem w roku, kiedy głębiej 
zastanawiamy się nad rolą 
nauczyciela w edukacji i 
wychowaniu młodego poko-
lenia. Wszyscy zgodnie do-
chodzimy do wniosku, Ŝe 
jest to nie lada wysiłek. 
Uczniowie bardziej pamięta-

ją o swoich prawach niŜ o 
obowiązkach. Rolą nauczy-
ciela jest trzymanie pieczy 
nad rozwojem ucznia 
( wspólnie z rodzicami ). 
Dzień utworzenia Komisji 
Edukacji Narodowej, 14 
października kaŜdego roku, 
obchodzony jest bardzo uro-

czyście. Ten 
dzień uznaje 
się za święto 
wszystk ich 
pracowników 
oświaty i jest 
wolny od za-
jęć lekcyjnych. 

Monika Pupek kl. IIa 

fragmenty litów do Jan Pawła II uczniów gimnazjum 

Listy do nieba.. 

Październik 

Komisji Edukacji Narodowej 
utworzonej z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Tego dnia wypada 
wręczyć nauczycielom uczą-

cym po symbolicznym kwiat-
ku ,by podziękować im za pra-
cę i trud, jaki wkładają w na-
sze nauczanie. 

Gabriela Werkowska IIa 

Pospolicie nazy-
wany Dniem Na-
uczyciela. Upa-
miętnia on rocz-
nicę powstania 

Dzień Edukacji Narodowej 

„W naszej pamięci zostaniesz na zawsze. Będziemy Cię pamiętali, jako osobę zawsze uśmiechniętą, pogod-
ną, Ŝyczliwą dla wszystkich…” 

Przemek Rycerz 

„Szkoda, Ŝe nie ma Ciebie wśród nas, ale cieszę się, Ŝe mogłam poznać Twoją osobę. Byłeś niezwykłym 
człowiekiem i zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Tęsknię za Tobą. Pamiętaj o nas...” 

Kinga CzyŜewska 

„Ojcze, narodziłeś się w moim sercu i będziesz mną kierował. Potrzeba więcej takich dusz jak Ty...” 

Paulina Szydłowska 

„Wyniosłeś Polskę na wyŜyny. Jesteś nieśmiertelną dumą naszego kraju...” 

Iza Brzózka 

„Zawsze byłeś i jesteś patronem młodych ludzi. Ty mówiłeś: „ Nie l ękajcie się” i wierzyłeś w nas...” 

Klaudia Wołoszyk 
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Dominika Lewkowicz 

„Jan Paweł II” 

Za swa mądrość i dobroć był wszędzie znany 
i jako wzór do naśladowania powszechnie uwaŜany. 

Uczył nas by z drobnych rzeczy się radować 
 i kaŜdego człowiek jak siebie szanować. 

Swym odejściem sprawił, ze wszyscy płakali, 
bo odszedł ich rodak, w którym ufność pokładali. 

Wskazał drogę, którą człowiek podąŜać ma 
by nie zgubić się w tym świecie pełnym zła. 

Monika Wojda  

„Pamiętamy Cię” 

Janie Pawle, nie zapomnimy. 
Twoje nauki do dziś wielbimy. 

Nauczyłeś nas Ŝycia, dziękujemy. 
Twe Madre słowa miłujemy. 

Twa dobroć dla nas duszy lekiem. 
Dzięki Tobie umiem być człowiekiem. 

Jan Paweł II w wierszach młodych poetów... 

Klaudia Wołoszyk  IIa 

„Ju Ŝ przyszedł czas” 

I zabił dzwon i dym się wzniósł, 
Nasz papieŜ wybrany juŜ. 
KtóŜ to taki? To Wojtyła. 
Człowiek zwyczajny, 
A jednak Bóg go wybiera 

On kochał ludzi, 
Modlił się za nas. 
Wiele się w swym Ŝyciu natrudził, 
Lecz teraz przyszedł juŜ czas. 

Odszedł Ojciec do Królestwa BoŜego 
I z stamtąd takŜe spogląda na kaŜdego, 
Bo zostawił swoje owieczki na ziemi, 
Gdzie teraz pokój i miłość 
Mało kto ceni. 

Lecz On wierny i oddany  
Swojemu posłaniu. 
Kierował nas ku  docenianiu, 
Tego co mamy najwaŜniejsze 
Siebie, wiarę i pełne miłości serce. 

Aleksandra Bejnar II 

„Jan Paweł– Wielki”  

Jan Paweł II to dumnie brzmiące imię. 
U Ŝadnego Polaka pamięć o nim nie zginie. 

Umiał w prosty sposób trafić do serc wielu osób. 
Przemawiał do nas słowami mądrymi,  

Patrzył na świat oczami mądrymi. 
Jego wielkie słowa kaŜdy w sercu na wieki zacho-

wa. 
Dzięki Wielkiemu PapieŜowi nie lękamy się Ŝycia, 

Dziękujmy Mu w modlitwie za taki styl bycia. 
Darzył wszystkich szczera miłością,  

Taką w najczystszej postaci, 
Lecz człowiek cos doceni dopiero, kiedy to straci. 

„Wczoraj do ciebie nie naleŜy. Jutro niepewne... 
Tylko dziś jest twoje.”          

Jan Paweł II 

Marta Gołąbek 

„Ojcze!” 

Ojcze Najmilszy! 
Byłeś nadzieją i wiara ludzkości, 
Dobra duszą kaŜdej osobowości. 
Aniołkiem, który zawsze i wszędzie 
Z kaŜdym z Nas będzie. 

Ojcze Kochany! 
Dałeś nadzieje na lepsze Ŝycie. 
Wiarę w prawdziwa miłość. 
MoŜliwość bycia sobą. 
Pozwalałeś nam Cieszyc się, 
Z tego co mamy, 
Oraz doceniać to 
Co otrzymamy. 

Tyle człowieka w człowieku jest 
Ile w nim miłości, wiary, współczucia… 
-Ty to widziałeś, gdy my byliśmy ślepi. 

„Miłość, która 
jest gotowa 

nawet oddać 

Ŝycie, nie 

zginie.” 

 
Jan Paweł II 
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Coraz częściej nie patrzymy na 
to, co jemy. SpoŜywamy bardzo 
duŜo ilości słodyczy i tłuszczy 
zwierzęcych. Oczywiście, Ŝe są 
one równieŜ potrzebne, ale w 
ograniczonych ilościach. Aby 
zacząć zdrowy start, powinniśmy 
„ułoŜyć” sobie zdrowy jadłospis. 
Nie powinno w nim zabraknąć 
owoców, warzyw róŜnego koloru 
(kaŜdy ma inne wartości odŜyw-
cze), beztłuszczowe lub nisko-
tłuszczowe mleko. Powinniśmy 

takŜe spoŜywać chude mięso, 
drób i duŜo ryb. W naszym jadło-
spisie nie powinno znajdować się 
zbyt duŜo tłuszczy odzwierzę-
cych oraz sol, która zatrzymuje 
wodę w organizmie. Kolejnym 
waŜnym elementem naszego 
zdrowego odŜywiania jest co-
dzienne śniadanie. Ludzie jedzą-
cy śniadania są mniej podatni na 
przejedzenie sie w ciągu dnia. 
Poza tym pomaga zdrowo rozpo-
cząć dzień . Jedz trzy posiłki. 

Jeśli opuścisz cho-
ciaŜ jeden lub za-
stąpisz go przeką-
skami, później  
w ciągu dnia moŜesz zjeść zbyt 
duŜo. Pamiętaj, ze im zdrowsze 
odŜywianie, tym mniej chorób, 
lepsza sprawność fizyczna, kon-
centracja oraz więcej energii do 
pracy. 

  

Klaudia Wołoszyk IIa 

Sposoby na katar 

Kącik zdrowotny 

nosi odporność całego układu im-
munologicznego; 

-zastosować naturalne środki napot-
ne: rozgrzewające herbaty ziołowe
(herbata z lipy, malin, czarnego bzu) 
z dodatkiem miodu; 
-zrobić sobie 15-20 minutową gorą-
cą kąpiel- najlepiej ziołową: ru-
miankową lub z zastosowaniem 
kwiatu lipy, mniszka i lawendy. 

Skuteczne jest 
takŜe mocze-
nie nóg w cie-
płej wodzie z 
dodatkiem soli 
iwonickiej lub 
bocheńskiej. Po kaŜdej takiej kąpieli 
naleŜy załoŜyć  wełniane skarpetki i 
połoŜyć się do łóŜka .  

Ola Bejnar IIa 

Jesień to pora przeziębień. W pierw-
szym okresie choroby, kiedy czuje-
my, Ŝe „coś nas zaczyna łapać”, 
warto: 
-zaopatrzyć się w witaminę C, ale 
moŜna takŜe zacząć jeść owoce ki-

wi, przecier, dŜem, 
lub sok mirabelkowy; 
-wdychać olejek la-
wendowy, który pod-

STOP przeziębieniom ! 
„...moŜna takŜe 

zacząć jeść 

owoce kiwi, 
przecier, dŜem, 

lub sok 

mirabelkowy….” 

Zdrowe odŜywianie się 

sowym (rozrzedzającym wydzie-
linę), goździkowym( o właściwo-
ściach znieczulających), albo 
ziołowym preparatem AMOL
(jest to mieszanka roŜnych ziół o 
bardzo intensywnym, świeŜym 
zapachu)- to najprostsze sposoby 
na inhalację, którą moŜna sobie 
zrobić prawie wszędzie. 
- inhalacja nad miską- do gorącej 
wody dodajemy koszyczki ru-

mianku, wywar z tymianku, mię-
ty lub eukaliptusa( mogą być tak-
Ŝe olejki zapachowe), pochylamy 
się nad naczyniem, głowę i ra-
miona okrywamy ręcznikiem i 
przez ok.10 min wdychamy aro-
matyczne opary naprzemiennie 
nosem i ustami. Taką inhalację 
moŜna sobie robić 2 do 3 razy w 
ciągu dnia. 

Ola Bejnar IIa 

Sposoby na katar: 

-skropienie poduszki, na której 
śpimy, olejkiem eukaliptusowym 
– udroŜnimy nos i ułatwimy so-
bie oddychanie w nocy; 
- wdychanie kropli miętowych 
wlanych na małą, mocno roz-
grzaną łyŜeczkę, a takŜe nasącze-
nie chusteczek róŜnego typu olej-
kami: miętowymi  (o działaniu 
przeciwbakteryjnym), eukaliptu-
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Sposoby na ból gardła: 

-jednym z lepszych sposobów na 
ból gardła są róŜnego rodzaju 
płukanki: napar z szałwii, ru-
mianku lub nagietka. Są to środki 
zarówno odkaŜające i bakterio-
bójcze ( szczególnie szałwia), jak 
i zmniejszające przekrwienie bło-
ny śluzowej, łagodzące ból i pie-
czenie. 

-przeciwbólowo działają takŜe 
ciepłe kompresy na szyję- np. z 
ugotowanego ryŜu lub rozgrzanej 
soli kuchennej( aby się nie popa-
rzyć warto woreczki zawinąć w 
bawełnianą ściereczkę). 

-przeciwbakteryjnie i łagodząco 
działają takŜe róŜnego rodzaju 
syropy domowej roboty, np. z 

cebuli, z 
czosnku, 
miodu i 
cytryny, albo z miodu i kapusty
(kapusta zawiera związki, które 
przynoszą ulgę we wszelkich sta-
nach zapalnych). 

Ola Bejnar IIa 

Jak pozbyć się bólu gardła? 

I.: Jaką grupę wiekową ludzi 
chciałby Pan najchętniej uczyć? 
P.B.: Studentów, którzy sami wy-
braliby taką drogę.  
K.: Jak układa się Panu współ-
praca z Panią Przybylińską? 
Jak oceniłby Pan jej sposób na-
uczania? 
P.B.: Współpraca układa nam się 
bardzo dobrze. Zazdroszczę jej 
tego, Ŝe umie zapanować nad 
uczniami.  
I.: Czy ma Pan konkretne plany 
na przyszłość? 
P.B.: Nie mam. 
K.: Jak oceniłby Pan naszą 
młodzieŜ i czy zmieniła się ona 
od czasów, gdy Pan się tu  
uczył? 
P.B.: Nic się nie zmieniło.  
I.: Jakiej muzyki Pan słucha? 
P.B.: Słucham muzyki filmowej. 
Ostatnio wpadł mi w ucho sound-
track z filmu "Love Story".  
K.: Jest Pan dość wysoki. Ile 

Pan mierzy? 
P.B.: 196cm. 
I.: Uprawia Pan jaki ś sport? 
P.B.: Nie, nie jestem uzdolniony 
fizycznie.  
K.: Przedmiot jakiego najbar-
dziej Pan nie lubi to... 
P.B.: Zdecydowanie geografia. 
I.: Szczególnie zapamiętane 
wydarzenie z Pana Ŝycia? 
P.B.: Kiedyś ścigałem się z kole-
gą rowerami. W pewnym mo-
mencie wypadłem przez kierow-
nice. Z tego wydarzenia pozosta-
ła mi pamiątka. Jest to moja bli-
zna koło oka.  
K.: Serdecznie dziękujemy Pa-
nu za wywiad! 
I.: Mamy nadzieje, Ŝe spełnią 
się Pana marzenia, oraz Ŝe bę-
dzie Pan ostroŜniejszy podczas 
jazdy na rowerze. :-) 

 

Klaudia: Wi-
tamy Pana w 
"skromnych 
progach" na-
szej dwójki. 

Na początek moŜe niech Pan 
powie kilka słów o sobie. 
Pan Beniamin: Nazywam się Be-
niamin DraŜba. Studiowałem 
przez trzy lata Matematykę 
Ogólną w Olsztynie.  
Iza: Czy matematyka to coś co 
Pan lubi, czy zmusza się Pan do 
nauki, aby mieć jakiekolwiek 
wykształcenie? 
P.B.: Do czasów gimnzjum bar-
dzo lubiłem ten przedmiot. Jed-
nak, kiedy trafiłem do liceum 
byłem wśród lepszych uczniów i 
po prostu odechciało mi się sa-
mego patrzenia na matematykę.  
K.: Czy cięŜko pracuje się z 
młodzieŜą? 
P.B.: CięŜko. Nie umiem spra-
wić, aby klasa była cicho. 

Rozmowy kontrolowane..., czyli szkolne wywiady 

Wywiad z panem Beniaminem DraŜbą 
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Moim zdaniem audycje 
radiowe są pomocne. Ludzie 
dzwonią tam, aby poradzić się 

innych w trud-
nych decyzjach. 

Słucham czasem, jak ludzie opo-
wiadają o swoich problemach. 
Myślę, Ŝe takie rozmowy bardzo 
nam pomagają i ułatwiają Ŝycie. 
Chciałbym zostać taką osobą, 

która pomagałaby i doradzała 
ludziom. Takie audycje na pew-
no będą nadawane jeszcze bar-
dzo długo. 

BoŜenka Kazubek II a 

hop, Ŝegnając disco polo i inną 
muzykę rozrywkową. Pewnie 
zwiększy się teŜ liczba niemą-
drych konkursów równie niemą-
drymi pytaniami typu:,, Jak oj-
ciec Karola Krawczyka radził 
sobie z łysiną w świetle lamp i 
reflektorów?”. Być moŜe znikną 
reklamy, poniewaŜ nie będą da-

Jakie radio jest w chwili obec-
nej , doskonale wiemy. Jednak 
jakie będzie za 20 lat, to juŜ nie . 
MoŜemy snuć jedynie domysły. 
Obserwując dotychczas jak roz-
wijało się radio, moŜemy stwier-
dzać, Ŝe tylko w niewielkim 
stopniu ulegnie zmianie. Na pew-
no przywitamy muzykę  hip – 

wały Ŝadnego poŜytku. Przy-
puszczam tylko, Ŝe takie będzie 
przyszłościowe radio, jednak 
pewności nigdy nie mamy. Moje 
Ŝyczenia wobec radia? … A to 
innym razem. 

Gabriela Werkowska IIa 

Zakątek kulturalny 

moŜna by się czegoś dowiedzieć 
i nauczyć. CięŜko jest w tych 
czasach zrobić coś dobrego i no-
wego, kiedy wszystko mamy  
w Internecie. Jednak są teŜ oso-
by, które nie mają czasu na Inter-
net, a wolą posłuchać ciekawej 
audycji. Myślę, Ŝe prowadzący 
pełni w tym duŜą rolę i na niego 
spada odpowiedzialność za słu-

chaczy. Myślę, Ŝe obecnie moŜna 
byłoby wprowadzić więcej, pro-
gramów naukowych. Prowadzą-
cy ma obowiązek zachęcić słu-
chacza do słuchania jego audycji. 
Potrzebujemy mądrych progra-
mów radiowych, które kształto-
wałyby nasze moralne kręgosłu-
py. 

 

Pojawiły się 
stwierdzenia, iŜ 
radio jest me-

dium, które znikną z naszego Ŝy-
cia. Myślę, Ŝe w dzisiejszym 
świecie wymagania i oczekiwa-
nia są ogromne. Jak im moŜemy 
sprostać i co zrobić, by miało 
wielu słuchaczy. Powinny poja-
wić się róŜne tematy, z których 

Przyszłość radia oczami ucznia 

Kino– sposób na nudę 

"Jutro będzie futro" z Johnym 
Curack'iem w roli głównej. Jeśli 
jednak interesują Was filmy fan-
tasy lub przygodowe, pójdźcie do 
kina na "KsiąŜę Persji: Piaski 
czasu". Film zaskakuje dzięki 

niezastąpionej grze aktorskiej 
Jake Gyllenhaal'a . 

Październik jest drugim miesią-
cem roku szkolnego. ZbliŜa się 
jesień, a wraz z nią mroźne dni. 
Jest to idealny czas na pójście do 
kina "Gwiazda". Fani filmów 
komediowych wybiorą się na 
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Muzyka zawsze była czymś 
więcej niŜ tylko rozrywką. 
Wniosła, wnosi i wnosić bę-
dzie do naszego Ŝycia róŜne 

obyczaje, styl 
bycia, czy 
nawet poglą-
dy. Łączy, ale 
teŜ rozdziela 
ludzi. Muzy-
ka jest ponad 
c z a s e m . 
Oczywiście, 
zmieniła się 
ona nie do 

poznania od pierwszych wy-
stukiwanych rytmów przez pra 
– ludzi do dnia dzisiejszego. 
Profesjonaliści zwracają uwa-

gę nie tylko na melodię. WaŜ-
ne jest teŜ to, czy tekst piosen-
ki ma sens. Pseudo gwiazdy 
zdobywają popularność cieka-
wym lub wprost głupim sty-
lem. No właśnie … Gdzie 
kończy,  a gdzie zaczyna się ta 
granica między oryginalnością 
a kiczem?  Bycie gwiazdą to 
równieŜ rezygnacja z prywat-
ności. I teraz pytanie. Dlacze-
go ludzi interesuje cudze Ŝy-
cie? Czeka się na upadek, naj-
mniejsze potknięcie. Większe 
zainteresowania budzi prywat-
ne Ŝycie gwiazd, a muzyka 
zeszła na drugi plan. Na szczę-
ście istnieją jeszcze artyści, 
dla których muzyka jest waŜ-

n a .  
I z pewno-
ścią nie mu-
szę ich tu 
wymieniać. 
W a Ŝ n y m 
faktem jest 
to, iŜ polska młodzieŜ potrafi 
słuchać czegoś więcej niŜ tyl-
ko Disney’owskich gwiazde-
czek, czy wylansowanych na-
stolatków. Sądzę, Ŝe Polacy 
idą dobrą drogą i mają dobry 
gust muzyczny. 

 

Iza Brzózka IIa 

riusza Wąsika. Chodzę takŜe 
na zajęcia koła teatralnego 
„Panika” prowadzonego 
przez Panią Katarzynę Bro-
nakowską. Gdy pierwszy 
raz spojrzałam na moŜliwo-
ści, jakie daje mi szkoła, za-
niemówiłam. Jak widać zde-
cydowałam się na zajęcia 
artystyczne. Wybór był ra-
czej trudny. Próbowałam 
wielu dziedzin, rezygnowa-
łam z wielu i ponownie  
próbowałam w coraz to 
nowszych zajęciach. Po ro-

W naszej szkole, jak co ro-
ku, mamy duŜo zajęć dodat-
kowych, o których mieliście 
okazję usłyszeć. Uczestni-
czę w niektórych z nich, 
m.in. chodzę na chór i śpie-
wam w zespole wokalnym 
prowadzonym przez Pana 

Sławomira 
B i e g ań -
s k i e g o .  
Śp i ewam 
p o e z j ę  
w zespole 
Pana Ma-

ku uczęszczania na zajęcia 
dodatkowe dostrzegłam ,jak 
duŜo mi one dały. Mam cie-
kawe zajęcia, wolny czas 
poświęcam temu, co ko-
cham. Teatr i muzyka to mo-
je hobby. Mam nadzieje, Ŝe 
Wy teŜ znajdziecie coś, co 
Was zainteresuje. Powodze-
nia. :) 

Marta Gołąbek IIa 

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole 

Rozmyślania nad muzyką 

„Pseudo 

gwiazdy 
zdobywają 

popularność 

ciekawym lub 

wprost głupim 

stylem.” 



Uwaga konkurs! 

Jeśli chcesz pomóc dla Szczepa-
nowi, wymyśl imię dla jego kota. 
Napisz do nas na adres e-mail.  
W treści wpisz imię kota, swoje 
imię i nazwisko, klasę oraz na-
zwisko wychowawcy. Czekają 
ciekawe nagrody. Zapraszamy. ;) 

swiatgimnazjalisty@wp.pl 

Czw -16.00 
P. Wojciech Nebeś 

GIM. NR 2 

Zapraszamy wszyst-

kie chętne dziewczy-

ny na koszykówkę. 

Wt -17.30 

Pn-14.30 

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

Ś.P 

Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe dnia 11 X 2010 r. zmarł 
przeŜywszy 49 lat 

 

Mariusz Szepiłło 

 



z a k o n n y , 
-strona od której za-
szczekał pies miała być 
tą, z której nadejdzie 
przyszły oblubieniec, 
-dziewczyny rzucały 
psu kulki z ciasta ozna-
czające wybranych 
chłopców i czekały, któ-
rą zje jako pierwszą. 
Dziewczyny ustawiały 
się w koło i wpuszczały 
do środka gąsiora z za-
wiązanymi oczami; 
dziewczyna, do której 
gąsior najpierw pod-
szedł (albo skubnął)  
jako pierwsza miała 
wyjść za mąż. 

Zatem nie zapomnijcie 
powróżyć sobie. Każda 
z wróżb może się speł-
nić. Dobrej zabawy! 

Karolina Nawrocka IIa 

Andrzejki   
(znane też 
jako Ję-
drzejki lub 
Jędrzejów-
ki)  to wie-
czór wróżb 
odprawia -

nych w nocy z 29 na 30 
listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja, pa-
trona Szkocji, Grecji i 
Rosji.  Andrzejki są 
specjalną okazją do zor-
ganizowania ostatnich 
hucznych zabaw przed 
rozpoczynającym się 
adwentem.  Niegdyś 
wróżby andrzejkowe 
miały charakter wyłącz-
nie matrymonialny i 
przeznaczone były dla 
niezamężnych dziew-
cząt (męskim odpo-
wiednikiem andrzejek 
b ył y  ka ta rzynk i) . 
A oto niektóre  może 
mniej znane andrzejko-
w e  w r ó ż b y : 

-dziewczyny wysiewały 
w garnkach lub na 
skrawku pola ziarna lnu 
i konopi, które zagrabia-
no męskimi spodniami, 
w nadziei, że sprowadzi 
to do domu kandydata 
n a  m ę ż a , 
-jeśli dziewczyna pości-
ła przez cały dzień i mo-
dliła się do świętego 
Andrzeja, to we śnie 
mógł ukazać się jej 
przyszły ukochany, 
-jeśli ucięta przez pannę 
w dniu świętego An-
drzeja gałązka wiśni lub 
czereśni zakwitła w wi-
gilię Bożego Narodze-
nia, dziewczyna mogła 
liczyć na rychłe pójście 
z a  m ą ż , 
-losowanie przedmio-
tów o symbolicznym 
znaczeniu np. listek 
oznaczał staropanień-
stwo, obrączka lub 
wstążka z czepka – bli-
ski ślub, różaniec – stan 
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„Łatwo jest mówić 

o Polsce, trudniej 

dla niej pracować, 

jeszcze trudniej 

umrzeć, a 

najtrudniej 

cierpieć.” 

21 Listopada– Dzień Życzliwości 

11 Listoapada 

Powstanie Listopadowe 
Jest to polskie powstanie 
narodowe przeciw Rosji, 
które wybuchło w nocy  
z 29 listopada na 30 listo-
pada 1830, a zakończyło 
się 21 października 1831. 
Zasięgiem swoim objęło 
Królestwo Polskie i część 
prowincj i  zabranych 
(Litwę, Żmudź i Wołyń). 
Powstanie listopadowe 
rozpoczęli w Warszawie  
w nocy na 30 listopada 
1831 r. podchorążowie 

pod dowództwem ppor. 
Piotra Wysockiego wraz  
z grupą cywilnych spi-
skowców. Dzięki poparciu 
oddziałów Wojska Pol-
skiego i ludności miasto 
zostało opanowane i po-
wstanie rozszerzyło się na 
cały kraj. Władzę w Kró-
lestwie Polskim objęła 
Rada Administracyjna. 25 
stycznia Sejm ogłosił de-
tronizację Mikołaja I i ca-
łej dynastii Romanowów. 

Kilka dni później wyłonio-
ny został Rząd Narodowy. 
Już na początku lutego 
1831 r. armia rosyjska pod 
dowództwem Iwana Dybi-
cza wkroczyła do Króle-
stwa. Rozpoczęła się woj-
na polsko-rosyjska.  
 

Klaudia Wołoszyk IIa 

ki  zakończenia działań 
wojennych. Niemcy pod-
pisały rozejm. W ten spo-
sób zakończyła się I wojna 
światowa. W latach 1939-
1944, podczas okupacji 
hitlerowskiej oficjalne lub 
jawne świętowanie, po-
dobnie jak inne przejawy 
polskości, było niemożli-
we. Główne obchody tego 
święta odbywają się obec-

Dnia 11 listopada obcho-
dzone jest  w święto nie-
podległości. To polskie 
święto państwowe dla 
upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W dniu 11 
listopada 1918 r. marsza-
łek francuski F. Foch w 
imieniu państw sprzymie-
rzonych podyktował dele-
gacji  niemieckiej warun-

nie w Warszawie na placu 
Józefa Piłsudzkiego, przed 
Grobem Nieznanego Żoł-
nierza. 
 
Gabriela Werkowska IIa 

sce w 2006r. Co się robi 
tego dnia? Wystarczy się 
uśmiechać i nie dać się 
wciągnąć w kłótnię. Moż-
na też wysłać do znajo-
mych miłego SMS-a albo 
pójść do kina. To wszyst-
ko zależy od nas samych  
i czy chociaż tego dnia 
chcemy być milsi dla in-
nych. Zatem co to jest 
życzliwość? Dla jednych 
to radość z sukcesów in-

nych. Dla drugich miłe 
nastawienie do tych, któ-
rych niekoniecznie lubi-
my. Każdy z nas ma pew-
nie swoją definicję życzli-
wości. Ważne by choć 
tego jednego dnia w roku 
umieć uśmiechnąć się do 
wszystkich! 

Karolina Nawrocka IIa 

To przyjazne święto ob-
chodzone jest 21 listopa-
da, choć być może aura 
temu nie sprzyjać.  Naro-
dziło się w 1973 roku jako 
odpowiedź na konflikt 
pomiędzy Egiptem a Izra-
elem. Dopiero później 
stało się akcją, która prze-
stała mieć związek z poli-
tyką. Po raz pierwszy ob-
chodzono ten dzień w Pol-

Kartki z kalendarza   



Kącik muzyczny 
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Angus Young urodził się 
31 marca 1959 w 
Glasgow, Szkocja. Jest 
jednym z najlepszych gi-
tarzystów na świecie 
(znajduje się w pierwszej 
10) i współ założycielem 
zespołu AC/DC. Pod 
wpływem starszego brata 
Malcolma rozwinęły się  
w nim zainteresowania 
muzyczne. Angus zaczął 
szukać dla siebie drogi 
życiowej, ćwicząc za-
wzięcie chwyty i akordy 
Chucka Berry’ego, naśla-
dując grę gitarzystów The 

Who, The Rolling Stones, 
The Yardbirds. Został 
poproszony przez swoje-
go starszego brata, Mal-
colma o dołączenie do 
zespołu. Pasją Angusa 
jest malowanie krajobra-
zów. Należy do zdeklaro-
wanych przeciwników 
sportu i narkotyków, jest 
jedynie palaczem papie-
rosów. Podczas koncer-
tów prezentuje swój 
„duck-walk”. Znany jest z 
charak te r ys t ycznego 
szkolnego mundurka, gra-
nia i jednocześnie udawa-

nia porażonego prądem, 
leżąc na scenie np. pod-
czas dynamicznej koń-
cówki utworu. 

Klaudia Wołoszyk IIa 

ny) lub preparaty ziołowe 
zawierające związki halucy-
nogenne. Ich szkodliwość 
na zdrowie i uzależnienie 
jest bezsprzeczna. Na po-
czątku października 2010 
roku, na podstawie decyzji 
Głównego Inspektora Sani-
tarnego, w całej Polsce za-
mknięto większość obiek-
tów, które prowadziły sprze-

Jest to potoczna nazwa róż-
nego rodzaju substancji psy-
choaktywnych. Reklamowa-
ne są jako przedmiot kolek-
cjonerski, nie nadający się 
do spożycia. Jednak to jedy-
nie jeden z sposobów na 
„obejście prawa”. Dopala-
czami mogą być nazywane 
związki substancji psycho-
aktywnych (np. amfetami-

daż dopalaczy. Kilka dni 
później, w trybie pilnym 
trafiła do sejmu ustawa o 
zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, 
w której m.in. zdelegali-
zowano wytwarzanie, 
handel i reklamę dopalaczy. 

Klaudia Wołoszyk IIa 

ZDROWIE 

Angus Young 

Stop dopalaczom! 

„Zawsze uważałem, 

że najlepsze kapele 

rockowe mają w sobie 

ten bluesowy element. 

W dzisiejszych 

czasach bombardują 

nas image'em i 

zaczyna to wyglądać, 

jakby wygląd był 

najważniejszy, myślę, 

że chyba się trochę 

pogubili.” 
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Wywiad z Tomaszem Bielą 

Rozmowy kontrolowane, 

czyli szkolne wywiady 

Klaudia: Witamy! Dzi ś prze-
prowadzimy wywiad ze zna-
nym już wam ze szkolnego 
korytarza Pana Tomasza 
Biela. 
Iza: Może na początek opo-
wie nam Pan, czym się zaj-
muje, jakie jest Pana hobby? 
Tomasz Biela: W szkole 
głównie zajmuję się wychowy-
waniem młodzieży. A w czasie 
wolnym zajmuję się kompono-
waniem muzyki. Interesuję się 
astrologią oraz filozofią orien-
talną. 
K: Czy mógłby Pan nam 
zdradzić, jakie jest Pańskie 
wykształcenie? 
T.B:  Mam wykształcenie wyż-
sze zawodowe. Studiowałem 5 
lat, z czego trzy lata pedagogi-
kę i dwa lata j. polski. 
I: Ile Pan jest już u nas w 
szkole? 
T.B: Jakieś 9 miesięcy. 
K: Opisze nam Pan swoje 
zadania, jakimi się zajmuje  
w szkole? 
T.B: Głownie pilnuję porząd-
ku. Dbam o dobro młodzieży. 
Pilnuję, aby dzieciaki nie pali-
ły papierosów, nie używały 
wulgaryzmów. Uczę ich, żeby 
byli w stosunku do siebie i 
innych mili, nie przejawiali 
agresywnych zachowań. 

I: Czy ciężko się pracuje z mło-
dzieżą? 
T.B: Dla mnie nie. (uśmiech) 
K: Jak Pan myśli, czy ucznio-
wie Pana lubią? 
T.B:  Myślę, że większość tak. 
Rozumiem wasze poglądy. Cho-
ciaż, aby dokładnie się dowie-
dzieć, trzeba by zapytać o zdanie 
samych uczniów. 
I: Wiemy, że słucha Pan rapu. 
Jaki jest Pan Ulubiony zespół, 
wokalista? 
T.B: Bardzo lubię Bone Thug’ns, 
Harmovy, Eazy E, Black Moon. 
K: Kandyduje Pan do rady 
powiatu. Czy uważa Pan, że 
ma duże szanse? Dlaczego zde-
cydował się Pan na uczest-
nictwo w tych wyborach? 
T.B: Myślę, że każdy ma równe 
szanse. Kandyduję, dlatego, że 
chciałbym zmienić wizerunek 
miasta. Sądzę, że chodniki nie są 
najważniejsze. Chciałbym ,aby 
nasze miasto rozwijało się także 
kulturalnie. 
I: Od kiedy zajmuje się Pan 
polityk ą? 
T.B: Moja rodzina jest związana 
od dawna z PSL-em. 
K: Czy ma Pan jeszcze konk-
retne cele do zrealizowania? 
T.B:  Chciałbym wydać płytę, 
nakręcić jakiś klip. Pragnąłbym, 
aby to była dystrybucja na cała 

Polskę. 
I: Czy dawał Pan już jakieś 
koncerty? 
T.B: Tak, grałem w Giżycku z 
moim zespołem hip-hopowym  
T.L.P- S.A. 
K: Czy uprawia Pan jakieś 
sporty? 
T.B: Bardzo lubię lekkoatletykę i 
wędkarstwo. 
I: Jaki przedmiot Pan lubił 
najbardziej, gdy uczęszczał do 
szkoły? 
T.B: Głownie humanistyczne, tj. 
j. polski, historię, a także języki 
obce. 
K: Woli Pan towarzystwo dor-
osłych czy młodzieży? 
T.B: W obu się odnajduję. 
Potrafię się dopasować do to-
warzystwa. Znajomi mówią na 
mnie kameleon. ;) 
I: Jakby Pan podsumował nasz 
wywiad? 
T.B:  Jestem zadowolony. 
Bardzo przyjemnie mi się z wami 
rozmawiało. 
K: Dziękujemy. 
T.B: Również dziękuję. 

 

Klaudia Wołoszyk  
Iza Brzózka 

Ś W I A T G I M N A Z J A L I S T Y  
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Przechadzałem się korytarzem, 
szukając… No właśnie! Jak ten 
kocur ma na imię?! Właśnie 
wtedy poczułem przeszywający 
ból wbijanych w łydkę pazurów, 
przesuwających się w górę 
wprost na moją szyję. Przerażo-
ny uspokoiłem się, muśnięty ko-
cim futerkiem. Jednak nie dane 
mi było nacieszyć się spokojem. 
Oto na końcu korytarza dojrza-
łem ją, Mą muzę, piękność, wzór 
cnot wszelakich! Gazetkę szkol-
ną! Rzuciłem się w ściśnięty 
tłum, masakrujący się o ostatni 
numer. Prawdziwa dzicz! Prze-
pychałem się rękami, nogami, a 

nawet kraulem. W tym momencie 
postanowiłem postawić wszystko 
na jedną kartę. Wyjąłem harmo-
nijkę. Oświęciłem motłoch swą 
gra. No dobra, tak fałszowałem, 
ze nieśli mnie do wyjścia na re-
kach. I to był sukces. Zeskoczy-
łem, odbijając się od głów zbul-
wersowanych dresiarzy, a wte-
dy… o zgrozo! Plastiki! Trzeba je 
spławić! Wykonując mego slow 
motiona, rodem z Matrixa rzuci-
łem mego wiernego przyjaciela, 
który zdołał już poharatać mi 
twarz. Zatrzymał się u stóp plasti-
ków  z morderczą mina. Niestety, 
jego sympatyczna mordka po-

zwoliła mu jedynie na niemy 
przekaz: „przytul kotka”. Nie mo-
głem patrzeć na mordercze tule-
nie mego kompana. Odwróciłem 
się, by z dumą wykupić ostatni 
egzemplarz gazetki.  Dzierżąc  
„Świat Gimnazjalisty” dręczyła 
mnie myśl, ze mój przyjaciel kot 
wciąż nie ma imienia. 

Monika Furgał II a 

c.d.n. 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 
chemiczny 
- Jasiu, co ten wzór oznacza? 
-To jest…ojej, mam to na końcu języ-
ka… 
-Dziecko wypluj to natych-
miast, bo to kwas siarkowy! 

Przygody Szczepana Gimnazjalisty 

Kawały na słotę listopadową 
Młody tata, prowadzi wózek z dzieckiem,  
Które wydziera się w niebogłosy. 
Ojciec kołysząc wózek szepce: 
-Kaziu, uspokój się! Kaziu, uspokój się! 
-Ma pan wiele cierpliwości- mówi przecho-
dząca obok babcia. 
- A jaki piękny bobasek i jakie piękne ma 
imię, Kazimierz! 
-Myli się pani. Chłopak ma na imię Oleś, a 
Kazimierz to moje imię!  

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 

ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

Lekcja w szkole w czasach pale-
ozoiku. Nauczycielka wykuwa na 
kamiennej tablicy pytanie: Ile to 
jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi 
Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia 
się. Nagle słychać straszny huk i unoszą się 
tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo: 
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 



Przypominamy o konkursie na imię dla kota! 

W dalszym ciągu nie został on rozstrzygnięty.  Jeśli chcesz pomóc 
Szczepanowi, wymyśl imię dla jego kota i napisz do nas na adres e-mail. 
W treści wpisz imię kota, swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwisko 
wychowawcy.  Czekają ciekawe nagrody.  Zapraszamy. ;) 

Chciałbyś opisać ciekawą hi-

storię, wydarzenie? Napisz 

do nas. Wyślij na nasz adres 

e-mail swój artykuł. Wybierz 

dowolny temat, to czym się 

interesujesz. Muzyka, taniec, 

kino, sport, szkoła, zdrowie… 

możesz napisać, o czym tyl-

ko chcesz! Czekamy! :) 

KONKURSY!!! 

MIEJSCE NA 
TWÓJ  
ARTYKUŁ!! 
 

Konkurs na najciekawsze zdjęcie! 

Redakcja gazetki ogłasza nowy konkurs. Waszym zadaniem będzie przynie-
sienie zdjęcia w dowolnym formacie. Składacie je do pudełek, które będą sta-
ły w salach: 22 i 18. Zdjęcie prosimy zapakować w kopertę i podpisać: imi ę, 
nazwisko, klasa, wychowawca. Zdjęcia zbieramy do 30 listopada. Rozstrzy-
gnięcie konkursu w grudniowym numerze „Świat Gimnazjalisty”. 

Adres e-mail: swiatgimnazjalisty@wp.pl 



 W dniu 19 października 2010 r. w  Gimnazjum imienia Jana 

Pawła II w Kętrzynie odbyło się spotkanie z misjonarzem prze-

bywającym w Afryce. Rozpoczęło się występem uczniów, którzy 

grali na bębnach. Wprowadzili oni afrykański klimat.Następnie 

występ uświetnił zespół pani D. Gwardy ”To my”, który zaśpie-

wał nam kilka piosenek w języku suahili. Po ich przedstawieniu na 

scenę wszedł ksiądz Tomasz, który prowadzi misje w Tanzanii. 

Opowiedział nam o życiu i kulturze Masajów. Opisał nam dzień  

z ich życia, z jego trudnościami codziennymi. Powiedział, że  

w Afryce nie mają ani ubrań ani zeszytów, ale ich największym 

marzeniem są zabawki: takie jak lalki, samochodziki dla chłop-

ców. Po księdzu Tomaszu na scenę weszła pani Grażyna Głowacka 

i zaprezentowała nam swoje przeżycia i doświadczenia z pobytu 

na Czarnym Lądzie. Mówiła, że miała trudności z dotarciem  

z jednej miejscowości do drugiej. Spotkanie zakończyła pani dy-

rektor Katarzyna Bronakowska, która wszystkim podziękowała 

za przybycie. To spotkanie dla mnie było wspaniałym i ciekawym 

wydarzeniem, ponieważ dowiedziałam się o wielu interesujących 

rzeczach na temat życia w Afryce oraz plemienia Masajów. Uwa-

żam ,że był to dobrze spędzony czas. 

Daniela Dudanowicz kl. I c 
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Dnia 26.11.10 r. odbył się koncert bardzo znanej amerykańskiej piosenkarki Lady 

Gagi. Show miało miejsce w trójmiejskiej Erop Arenie. Zgromadziło się tam ponad 12 tys. 

fanów artystki, nie tylko z Polski. Ekscentryczna piosenkarka na scenę wyszła o godzinie 

20:40 i śpiewała ponad 120 minut. Uznano jej występ za świetne i profesjonalne show, 

którego mogą pozazdrościć 24-latce inne gwiazdy. 

Natalia Kapuścińska kl.IIa 

Przysłowia o grudniu 

„ Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu i kwietniu     

   będzie plucha”, 

„ Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok”, 

„ Nowy Rok jaki, cały rok taki”, 

„ Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dogodny”, 

„ Na święto Grzegorza idzie zima do morza” 

                                                  Przemek Dyjas IIa 

 Moim zdaniem takie programy jak: „Mam talent” czy „Big Brother” ogłupiają społe-

czeństwo. Nie mają żadnego przesłania. Pokazują, za jaką cenę człowiek jest zdolny się 

sprzedać. W ten sposób zamiast zająć się ważnymi sprawami, ludzie wolą siedzieć godzi-

nami przed ekranem telewizora. Oczywiście media są bardzo przydatne, ale niech każdy 

z nas się zastanowi, dlaczego daje się manipulować producentom i właścicielom komercyj-

nych stacji. 

      

                                                                                     Natalia Kapuścińska IIa 

Czy to prawda? 

Koncert Lady Gagi 

Str. 2 
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Piękna zima już za oknem, 

Płatki śniegu w górę, w dół, 

I co z tego, kiedy niebo 

Szarość wzbija w pół. 

 

Żadnej gwiazdki na tym niebie, 

A Wigilia już tuż tuż, 

Mama w kuchni ciągle biega,  

Tata coś z lodówki zjada, 

No i puszka z Karpiem gada! 

 

A ja siedzę przy tym oknie, 

Czekam na pierwszej gwiazdki blask, 

By do stołu siąść radośnie. 

Przyszedł świętowania czas! 

 

                        Monika Pupek IIa 

 Wiersz o Zimie 

 Święty Mikołaj urodził się w Licji       

w Azji Mniejszej ok. roku 280. Już za 

młodu odznaczał się pobożnością, toteż 

brat matki Mikołaja biskup Patary wy-

święcił go na prezbitera. Rodzice Miko-

łaja zmarli ok. roku 300 podczas zarazy, 

która w tym czasie nawiedziła Licję. 

Otrzymany spadek, Mikołaj przeznaczył 

na pomoc biednym i potrzebującym. Jak 

głosi legenda, dary podsuwał anonimowo 

stąd pochodzi tradycja podkładania pre-

zentów pod poduszkę. Mimo wyświęce-

nia na biskupa, Mikołaj pozostał człowie-

kiem niezwykle skromnym. Wszystkie 

posiadane dobra rozdawał biednym. 

Z m a r ł  6  g r u d n i a  3 4 5 r .  

 Postać   i legenda Świętego Miko-

łaja przedstawianego jako grubaska  

w czerwonym kożuchu z długą białą bro-

dą, w saniach zaprzęgniętych w renife-

ry, prawdopodobnie została wymyślona  

na zlecenie koncernu Coca-Cola.  

 

 

                            Damian Hennig kl. IIa 

Prawda o świętym 
      Mikołaju  
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Święta,święta 
 Czujemy zapach zbliżających się świąt . ;) 

Grudzień – nic dodać, nic ująć. Ten miesiąc 

mówi sam za siebie. ·Chyba nam wszystkim 

kojarzy się z długo wyczekiwanymi przez nas 

Świętami Bożego Narodzenia. Każdy z nas 

uwielbia ubierać choinkę. Sprawia nam 

ogromną radość, gdy wracając po lekcjach, 

wita nas ona w domu.  Często pomagamy  

w przygotowaniach świątecznych potraw, ta-

kich jak czerwony barszczyk czy uszka. 

Oczywiście nie możemy zapomnieć o najcie-

kawszej części wieczoru, w której obdarowu-

jemy się prezentami.  Jednak nie to daje nam 

największą radość. Wigilia to przede wszyst-

kim czas, który możemy spędzić w ciepłym 

rodzinnym gronie, dlatego święta są dla nas 

tak ważne. Życzę wszystkim miłych, rado-

snych oraz ciepłych świąt.;) 

    Marta Gołąbek II  



 6 grudnia obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja. Jest to rocznica śmierci św. 

Mikołaja. W tym dniu obdarowujemy się drobnymi upominkami. Mogą to być słody-

cze, figurki, zabawki, itp. Dla niegrzecznych w zestawie przewidziana jest rózga, 

dlatego starajmy się być mili przez cały rok! 

         

         Joanna Jakubiec IIa 

 Jak co roku w Wigilię, czyli 24 grudnia spotykamy się w kręgu rodzinnym, dzieląc 

się opłatkiem. Gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, zasiadamy do uroczystej kola-

cji, gdzie króluje karp. Dwanaście potraw symbolizuje dwunastu apostołów. Dzieci nie-

cierpliwie czekają na prezenty, które znajdą pod choinką. 

 

         Joanna Jakubiec IIa 

 

Święta Bożego Narodzenia 

Mikołajki 

20 XII 2010 
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 Zima to trudny czas dla zwierząt. Okażmy serce i pomóżmy naszym podopiecznym 

przetrwać zimę . Podczas mrozów nie pozostawiajmy na zewnątrz budynków zwierząt. 

Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą, wyścielić grubym kocem. Nie zapomnij-

my o regularnym napełnianiu misek świeżą wodą. Pies powinien otrzymywać wysokokalo-

ryczną karmę. Koty w ogóle nie są przystosowane do mrozów i niskich temperatur. Z tego 

powodu mogą nie przetrwać zimy. Nie pozostawiajmy ich na zewnątrz. Pozwólmy im się 

schronić w ciepłej szopie, piwnicy lub zadzwońmy do towarzystwa opieki nad zwierzętami, 

które pomoże biednym kotom.  Możemy także uratować dzikie ptaszki, częstując je mie-

szanką różnych ziaren, owocami, warzywami. Dokarmianie rozpoczynajmy dopiero wtedy, 

gdy spadnie śnieg, aby nie zniechęcić ptaków do odlotu. Pamiętajmy, także o dostępie do 

niezamarzniętej wody. Bez niej ptaki nie mogą przeżyć zimy. 

                                                                                                  Klaudia Wołoszyk IIa 

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę 



Czy wiesz, jak to brzmi? 
 
 

Życzenia  

Tłumaczenie: 

 

Magia Świąt Bożego Narodzenia nigdy 

się nie kończy i jest największym da-

rem. Jest rodzina i przyjaciele ... Naj-

lepsze życzenia, wesołych świąt i 

szczęśliwego Nowego Roku. 

 

 

 

2.Dzięki Bogu są Święta Bożego Naro-

dzenia, życzymy wszystkiego najlep-

szego. Wesołych Świąt i Szczęśliwego 

Nowego Roku ... 

Po angielsku: 

 

1. The magic of Christmas never ends  

and its greatest of gifts are family 

and friends… 

Best Wishes for a very Merry 

Christmas  

and a Happy New Year. 

 

 

2.Thanks God it’s Christmas! 

We wish You all the best. 

Merry Christmas  

and a Happy New Year ...  

 
 

Sylwester 
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                      Dnia 31 grudnia obchodzimy tzw.”Sylwestra”. Wówczas żegnamy 

Stary Rok i witamy Nowy, na który planujemy noworoczne postanowienia. W tym 

dniu ludzie wybierają się na bal sylwestrowy, gdzie razem z przyjaciółmi tańczą, 

bawią się i świętują. Panie ubierają się w piękne suknie, a panowie w szykowne gar-

nitury. Gdy zbliża się północ,  na całym świecie rozpoczyna się wielkie odliczanie 

dziesięć, dziewięć, osiem… Każdy wtedy skacze ze szczęścia. Na niebie co chwila 

rozbłyskują fajerwerki, a dorośli wypijają symboliczny kieliszek szampana i składa-

ją sobie nawzajem życzenia. 

                                                     Klaudia Wołoszyk kl.Ia 



Tłumaczenie 

 

1. :Wszystkiego co najlepsze, aby się Wam 

dobrze żyło i dostatku również było, moc 

prezentów i kochającej rodziny. 

 

 

2.Co najlepsze tylko życzę, by Wam moi 

drodzy w przyszłym roku nie zabrakło ani 

zdrowia, ani szczęścia, rodziny kochającej, 

wnukom i dzieciom samych dobtych stopni, 

by Wam nigdy nie brakło chleba w domu. 

Po niemiecku: 

 

1. Alles Gute für Sie gut leben und Fülle 

war auch, die Macht der Gaben und lie-

bevolle Familie. 

 

 

 

2.wünsche ich nur das Beste für Sie lie-

ber im nächsten Jahr nicht laufen noch 

Gesundheit, noch Glück, liebevolle Familie, 

Enkel und Kinder gleichen Maße, dass man 

nie fehlte Brot zu Hause. 

Tłumaczenie: 

 

 

1, Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, by Wasz 

Sylwester był radosny! 
 

 

 

Po rosyjsku: 

 

 

1. Счастливого Рождества и Нового 

Года, чтобы ваш Новый год будет 

счастливым! 

Karolina Nawrocka kl. IIa 

 

 

Ike Wister Turner urodził się 5 listopada 1931 r., a zm. 12 grudnia 2007 r. w wieku 76 lat. 

Amerykański muzyk, producent i poszukiwacz talentów. Występował ze swoją żoną, czyli 

doskonale nam znaną Tiną Turner, którą również odkrył sam. Wpłynął on znacznie na roz-

wój klasycznej muzyki soul. Był wielokrotnie nagradzany i nominowany. Zagrał również w 

kilku filmach i serialach. W 2001 r. wydał swoją biografię. Tina rozwiodła się z nim po 18 

latach małżeństwa ( w 1978r. ). Zmarł w swoim domu w czasie snu. Prokuratora poinfor-

mowała ,iż powodem śmierci było przedawkowanie kokainy. 

 

                                                                                    Izabela, bez bela ;) 

Ike Turner 
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20 XII 2010 



MIEJSCE NA 

TWÓJ ARTYKUŁ 

I ty możesz zostać dziennikarzem! 

Pisz do nas na dowolny temat,  

umieścimy go tutaj ! 

Mirosława Danuta Wałęsa urodzona 25 lutego 1949, w latach 1990-1995 pierwsza dama Pol-

ski. Jest działaczką społeczną. Żoną Lecha Wałęsy została 8 listopada 1969 r. Są więc mał-

żeństwem od 42 lat! Odebrała w imieniu męża Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r. Została ho-

norowym patronem Fundacji „ Sprawni inaczej’’. Laureatka Nagrody Prasowej. Jest honoro-

wym prezesem Gdańskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju i Kultury. Jest matką ośmiorga dzieci.  

Iza Brzózka kl. 2a 

Kobiety w polskiej polityce 

Danuta Wałęsa 

                Thomas Brezina urodził się 30 stycznia 1963r. w Wiedniu. Jest to austriacki pi-

sarz literatury dla dzieci i młodzieży. Jego książki przetłumaczono na 32 języki, w tym 

część na język polski. O sobie mówi: „ Piszę o tym, co sam chciałbym przeżyć. Jestem auto-

rem książek pojedynczych lub produkowanych w seriach. Kilka zostało już sfilmowanych. 

Prowadzę audycje radiowe, telewizyjne, czasami piszę teksty do musicali i jestem redakto-

rem naczelnym gazety dla młodych detektywów. Moje motto: „Czytanie winno być przygo-

dą”.  

                Najbardziej znany jest z serii: „Klub detektywów” i „Hot Dogi”. W Polsce ukazały 

się również m.in. „Tajemnica Katie”, „Obłęd! Jestem Gwiazdą!” oraz seria „Żadnych chłopa-

ków!”, a także” Wstęp tylko dla czarownic”. Mieszka w Wiedniu i Londynie. W każdej z tych 

serii bohaterami są młodzi ludzie rozwikłujący zagadki. Często wiążą się one ze zniknięciem 

osób, z niebezpiecznymi  zdarzeniami, śledztwem. Jeśli ktoś lubi ten rodzaj literatury po-

lecam przeczytać choćby jedną z książek Thomasa Breziny. 

                                                                                        Karolina Nawrocka kl.IIa 

Thomas Brezina 
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Mamy nadzieję, 
że każda 

klasa wie, iż ostatn
im dniem w 

grudniu, w którym idziemy do 

szkoły jest 
środa 22 XII . 
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! :) 

E-mail naszej gazetki :  

swiatgimnazjalisty@wp.pl 

 

CIEKAWOSTKI 

Nie uważa i biega na lekcjach wf-u. 

     UWAGI W DZIENNICZKACH UCZNIÓW 
 
         Szczerzy zęby do nauczyciela. 

Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego nazwiska. 

Na konkurs 
dotyczący imienia dla kota Szczepana wpłynęły m.in. Imiona: 

*PAPUŚ, 
*JAPUCIN, 
*FRYCEK, 
*WACEK, 
*FLORIAN, 
*KOTLET, 
*TANDARM, 
*AURELIUSZ,  *FALUŚ, 
*FALOWIEC 
Co Ty na to? 
Czekamy jeszcze na Twoją propozycję 

O 

G 

Ł 

O 

S 

Z 

E 

N 

I 

A 

„CZYTANIE WINNO BYĆ PRZYGODĄ” 

                                    Thomas Brezina 

                           HASŁO NA GRUDZIEŃ: 
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomo-
cy zagrała po raz 
dziewiętnasty. Tra-
dycyjnie w drugą 
niedzielę stycznia 
( 9.01.2011r.) ty-
siące wolontariuszy 
wyszło na ulice, by 
zbierać pieniądze 
na zakup najnowo-
c z e ś n i e j s z e g o 
sprzętu medyczne-
go dla polskich 
szpitali. W tym roku 
WOŚP grała dla 
urologii i nefrologii 
dziecięcej. Dlacze-
go właśnie urologia 
i nefrologia? Pol-
skim szpitalom za-
leży, by wcześniej 
wykrywać wady 
układu moczowego 

u dzieci z możliwo-
ścią wczesnego 
rozpoczęcia lecze-
nia. W przypadku 
stwierdzenia takiej 
wady, konieczne są 
dalsze badania  
z wykorzystaniem 
sprzętu urologicz-
nego. Innym pro-
blem jest  także 
narastająca czę-
stość występowa-
nia ostrego uszko-
dzenia nerek. Tym 
właśnie zajmuje się 
nefrologia. W tym 
roku w wielkim fi-
nale WOŚP udało 
się zebrać pand 37 
mln. Każdy poma-
gał jak mógł. Były 
robione licytacje, 
na których gwiazdy, 

celebryci czy spor-
towcy wystawiali 
związane np. ze 
swo ją  kar ie rą 
przedmioty.  Poma-
g a ł y  r ó w n i e ż  
w zbiórce liczne 
portale społeczno-
ściowe. Dzięki te-
mu WOŚP  pomo-
gła już wielu dzie-
ciom po raz kolej-
ny. 
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Ważne tematy: 

● XIX finał WO ŚP 

● Święta w stycz-
niu 

● Ferie zimowe 

● Dzień babci i 
dziadka 

● Tydzień Kolorów 

● Chwila dla ciebie 

● Chwila dla umy-
słu 

● „Tajemnica Ka-
tie” 

● Krzysztof Kolber-
ger 

● Humor 



1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień 
walki z AIDS 
6 stycznia - Dzień Filatelisty  Święto Trzech Króli 
9 stycznia  - Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
11 stycznia -Dzień Wegetarian  
17 stycznia – Dzień dialogu z judaizmem 
21 stycznia -Dzień Babci 
22 stycznia - Dzień Dziadka 
24 stycznia - Światowy Dzień środków masowego prze-
kazu 
25 stycznia-Dzień Sekretarki i Asystentki 
26 stycznia -Światowy Dzień Celnictwa 

zostają w domach i 
dostają tzw. ''lenia''. 
Są zaś inne sposoby 
na spędzenie ferii. 
Można zapisać się 
w szkole na półzi-
mowisko, wybrać 
się na lodowisko 
lub dowiedzieć, czy 
w mieście odbędą 
się jakieś ciekawe 
imprezy. Mając tyle 
wolnego czasu, 
można zająć się 
swoim hobby. Nale-

24 stycznia roz-
poczynają się 
ferie zimowe. 
Jest to czas od-
poczynku od 
szkolnych zajęć i 
prac domowych. 
Można rozwijać 
zimowe pasje 
oraz robić wiele 
innych cieka-
wych rzeczy.  

Wiele osób wyjeż-
dża w góry lub in-
ne zakątki Polski. 
Niektórzy jednak 

ży jednak pamię-
tać o zachowaniu 
bezpieczeństwa. 
 
Dominika  
Lewkowicz IIa 

STR .  2 

Ferie Zimowe 

KARTKI Z KALENDARZA 

SWIAT GI MN AZJ AL ISTY  

Święta w styczniu– dzień po dniu 
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21 i 22 stycznia – 
D z i eń  B a b c i   
i Dziadka. Uwa-
żam ,że są to oso-
by, o których warto 
pamiętać. Te dwa 
dni możemy po-
święcić tylko im, 
ponieważ oni wkła-
dają całe serce w 
nasze wychowanie. 
Czy będziemy nie-
grzeczni czy smut-
ni albo kiedy rodzi-

ce są na nas źli, 
oni zawsze znajdą 
czas, aby nas po-
cieszyć, dać dobrą 
radę. Będą za nami 
stali w każdej 
sprawie. Nigdy się 
na nas nie złosz-
czą. Zazwyczaj 
nawet im za to nie 
dziękujemy. W Ich 
dzień powinniśmy 
im podziękować, 
spędzić z Nimi 

trochę czasu, przy-
gotować prezent 
najlepiej własno-
ręcznie. Oni będą 
cieszyć się bar-
dziej, niż gdyby 
ktoś inny podaro-
wał im najdroższy 
prezent świata. Po-
winniśmy zacho-
wywać się godnie, 
by mogli być z nas 
dumni.  
Przemek Dyjas 2a 

 

Tyle lat minęło już, 

a ja wciąż z Tobą tu. 

Chcę złożyć Ci życzenia, 

żeby spełniły się Twoje marzenia. 

Zdrowia szczęścia pomyślności 

i wszelkiej godności! 

STR .  3 

Życzenia dla babci i dziadka 

Dzień babci i dziadka 

Życzę dziś Tobie, Babuniu miła, 

byś zawsze w życiu szczęśliwa była 

życzę Babuniu życia najdłuższego 

pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego. 

„Uważam ,że są to 

osoby o których 

warto pamiętać.”     

Dużo zdrowia i miłości 
mocy śmiechu u słod-
kości, 

mało smutku oraz łez 

pełni szczęścia ,jeśli 
chcesz. 

Żyj nam dziadziuniu sto lat  

Niech Ci zdrowie i siły służą 
Niech troski żadne Twego czoła 
nie chmurzą 

Z wnuków bądź zawsze rad 

i niech kocha Cię cały świat. 



Tydzień Kolorów 
nasza szkoła rozpo-
częła od ubrania 
siebie na zielono. 
Zielona bluza, zielo-
ne spodnie, zielone 
buty – to wszystko 
wchodziło w skład 

zielonego ponie-
działkowego kom-
pletu odzieży. Każ-
dego dnia ucznio-
wie muszą wykonać 
jakieś zadanie. Te-
go dnia było to na-
pisanie podania do 

dyrektora szkoły z 
prośbą o coś, czego 
nie ma, a co być 
powinno w naszym 
gimnazjum z do-
kładnym uzasadnie-
niem. 

chowawcy. Wszyst-
kie obrazki można 
było obejrzeć potem 
na tablicy koło stoli-
ka dyżurnych. Zada-
niem kolejnym było 
rozpoznanie słyn-
nych obrazów auto-

Następny dzień był 
dniem czerwonym, a 
zadanie do wykona-
nia było jeszcze trud-
niejsze od poprzed-
niego. Każda klasa 
musiała dostarczyć 
portret swojego wy-

rów tych dzieł oraz 
znalezienie zmiany, 
która została doko-
nana jako żart. Auto-
rzy najpiękniejszych 
prac otrzymali po 
tabliczce czekolady. 

STR .  4 

TYDZIEŃ KOLORÓW 

Dzień Czerwony 

SWIAT GI MN AZJ AL ISTY  

Dzień Zielony 

KOT SIMON– MASKOTKA TYGO-
DNIA KOLORÓW 
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  W żółtą środę trzeba było zna-
leźć kogoś w swojej klasie, kto ma 
na tyle odwagi, żeby przebrać się 
za żółtą maskotkę. Wśród nich 
pojawiła się Pszczółka Maja z Gu-
ciem, Mariolka z kabaretu, a tak-

że Flinstonowie. Uczestnictwo 
w konkursie było nagradzane 
słodkim upominkiem. Za to 
zadanie jak i za każde były 
przyznawane punkty. W trakcie 
lekcji w auli nasza szkoła da-

wała przedstawienia 
uczniom z podstawówki. 
Były także konkursy z pyta-
niami, za które można było 
otrzymać coś słodkiego. 

nym akcentem prosto 
z plaży, spędzaliśmy 
ostanie lekcje w sta-
nie całkowitego na-
pięcia ,,przedferioweg
o”. Ten dzień chcieli-
śmy spędzić jak naj-
milej, by nacieszyć 

Ostatni dzień przed 
feriami upłynął w 
przyjemnej atmosfe-
rze oczekiwania 
ostatniego dzwonka 
przed feriami. W bia-
łych ubraniach pod-
kreślonych wakacyj-

się wrażenia-
mi z całego 
tygodnia. 

 

  

STR .  5 

Dzień Niebieski 

Dzień Żółty 

Dzień Biały 

by. Jedną, która bę-
dąc dziewczyną prze-
bierze się za chłopa-
ka a chłopak przebie-
rze się za dziewczynę. 
W całej szkole zaroiło 

się od nowych pięk-
nych koleżanek i przy-
stojnych kolegów. 
Wyniki tego nieco-
dziennego konkursu 
przedstawiono na 
dyskotece szkolnej. 

  Niebieski dzień był 
chyba najbardziej 
zwariowanym dniem 
w tym tygodniu. Z 
każdej klasy trzeba 
było wybrać dwie oso-

TEKST: Gabriela Werkowska IIaTEKST: Gabriela Werkowska IIaTEKST: Gabriela Werkowska IIaTEKST: Gabriela Werkowska IIa    



Czy wiesz , że wy-
naleziono je już 
w 1760 roku? 
Nie miały hamul-
ców więc nie 
zdobyły sobie po-
pularności . Przy-
pomniano sobie 
o nich ok. 220 
lat później i od 
razu stały się 

przebojem. Par-
ki, ścieżki rowe-
rowe, nawet 
chodniki i ulice 
zaroiły się mkną-
cymi na rolkach 
osobami w róż-
nym wieku, bo to 
sport dla wszyst-
kich. Kształtuje 
m i ę ś n i e  ł y -

dek ,ud, brzucha 
i klatki piersio-
wej, dotlenia, wy-
rabia refleks ,a 
poza tym to 
świetny i szybki 
środek lokomo-
cji.   

Monika Pupek 
IIa 

STR .  6 

Jak się uczyć? 

CHWILA DLA CIEBIE 

- sprawdź czy jesteś 
wzrokowcem, czy 
słuchowcem: 
 * Jeśli wzrokow-
cem: 
 -zaopatrz się w ko-
lorowe ołówki, fla-
mastry lub zakreśla-
cze i czytając tekst, 
podkreślaj kolorowo 
najważniejsze wia-
domości; 
-rób notatki na 
osobnych kartkach. 
Też stosuj różne 
kolory. 
* Jeśli słuchowcem: 
- czytaj na głos 
wszystko, czego 
chcesz się nauczyć 
-nagrywaj czytany 
materiał, a później 

odsłuchaj; 
- w nocy twój mózg 
pracuje 6 razy wol-
niej niż w dzień. 
- ucz się, wygodnie 
siedząc , nie w łóż-
ku po turecku.  
-jedz dużo owoców i 
warzyw, ponieważ 
wpływają na prawi-
dłowe funkcjonowa-
nie organizmu. 
 

Monika  Pupek IIa 

*Rób notatki: 
- nielinearnie – za-
pisuj temat na środ-
ku ułożonej w po-
ziomie kartki papie-
ru i rysuj od niego 
odgałęzienie ze sło-
wami-kluczami 
(możesz zamiast 
słów robić rysunki), 
- w punktach – 
czarnym, zielonym, 
niebieskim kolorem
( czerwonego uży-
waj tylko do podkre-
ślania), 
-nie pisz zdaniami, 
ale skrótami myślo-
wym, 
- nie kseruj czyichś 
notatek, ale przepi-
suje je, 

TY TUŁ  B IUL ETY N U 

Łyżworolki 

CHWILA DLA UMYSŁU 

„nie kseruj czyichś „nie kseruj czyichś „nie kseruj czyichś „nie kseruj czyichś 

notatek , ale notatek , ale notatek , ale notatek , ale 

przepisuje je,”przepisuje je,”przepisuje je,”przepisuje je,”    
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K s i ą ż k a  p t . : 
„Tajemnica Katie” 
została napisana 
przez Thomasa 
Brezina w 2005 r. 
Jej autor jest z po-
chodzenia Austria-
kiem, wiec orygi-
nalną wersje książ-
ki można czytać w 
języku niemiec-
kim. Akcja toczy 
się w piętnaste 
urodziny bohater-
ki. Katie rzekomo 
straciła rodziców 
trzy dni po swoich 
urodzinach, czyli 
osiem lat temu. 
Odtąd zawsze spę-
dzała je niezbyt 

radośnie. Pewnego 
dnia otrzymuje 
przesyłkę, za spra-
wą, której życie 
dziewczyny wy-
wróci się do góry 
nogami, zawiera 
o s t r z eż e n i e : 
„Jesteś inna, tak 
inna, że musisz to 
ukrywać”. Kiedy 
jednak na wyspie, 
na której mieszka-
ła, zostanie popeł-
nione przestęp-
stwo, zrozumie, że 
nic nie było 
tak ,jak myślała. 
Sprawa kompliku-
je się, gdy Katie 

dowiaduje się od 
kogo otrzymała 
tajemniczą paczkę. 
Zdarzenia w tej 
powieści dzieją się 
szybko i niespo-
dziewanie. Pewne 
rozwiązania są za-
skakujące dla czy-
telnika. To wszyst-
ko trzyma do koń-
ca w napięciu. 
 
Karolina Nawrocka IIa 

m.in. w „Dziadach”, 
„Wacława dziejach” 
i „Weselu”. Jako 
reżyser wystawił:  
„Krakowiaków i gó-
r a l i ” ,  „ N ę d z ę 
uszczęśl iw ioną”, 
„Żołnierza królowej 
M a d a g a s k a r u ” . 
Krzysztof Kolberger 
przez wiele lat zma-
gał się z rakiem 
nerki. Aktora dwu-
krotnie operowano, 
lecz po latach walki 
z  nowotworem 

Dnia 7.01.2011r. 
opuścił nas Krzysz-
tof Kolberger- pol-
ski aktor i reżyser 
teatralny.  Po ukoń-
czeniu warszaw-
s k i e j  P W S T 
(Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna) 
debiutował na de-
skach Teatru Ślą-
skiego. Po okresie 
górnośląskim zaan-
gażował się w Te-
atrze Narodowym w 
Warszawie. Grał 

zmarł  7.01.2011r. 
Kolberger został 
pochowany na war-
szawskich Powąz-
kach. W uroczysto-
ściach pogrzebo-
wych brała udział 
jego rodzina i przy-
jaciele– aktorzy. 

 

Klaudia Wołoszyk IIa 
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„Tajemnica Katie” 

KĄCIK KULTURALNY 

Krzysztof Kolberger: „O śmierci myślę pogodnie” 
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HUMOR :) 

SWIAT GI MN AZJ AL ISTY  

Przychodzi do klasy jakaś no-
wa nauczycielka na zastęp-
stwo . 
Pyta się dzieci czy mają ja-
kichś przodków. 
Zgłasza się Zosia i mówi : - Ja 
mam babcię .  
Zgłasza się Kuba : - Ja mam 
babcię i dziadka .  
Zgłasza się Jasiu : - Ja mam 
pra-pra-pra-pra babcię .  
-Oj...Jasiu nieładnie tak kła-
mać. to chyba niemożliwe . - 
mówi nauczycielka .  
A Jasiu na to : - Dla-dla-dla-
czego? 

MIEJSCE NA TWÓJ ARTYKUŁ!! 

Chciałbyś opisać ciekawą historię, wydarzenie? 

Napisz do nas. Wyślij na nasz adres e-mail swój 

artykuł . Wybierz dowolny temat, to czym się inte-

resujesz. Muzyka, taniec, kino, sport, szkoła, 

zdrowie… możesz napisać, o czym tylko chcesz! 

Czekamy! :) 

swiatgimnazjalisty

@wp.pl 



 Luty jest drugim i najkrótszym miesiącem    w 
roku. Ma 28, a w latach przestępnych 29 dni. Są sta-
tystycznie najniższe temperatury. Jego nazwa po-
chodzi od srogich i siarczystych mrozów. Dawniej 
używana była również nazwa sierczeń. 7 lutego ferie 
w naszym województwie dobiegły końca. W tym roku 
były bardzo udane. Na dworze doskwierał mróz i 
spadło dużo śniegu. Również w lutym obchodzone 
jest znane w wielu krajach święto zakochanych zwa-
ne Walentynkami. Zwyczajem w tym dniu jest wysy-
łanie listów zawierających wyznania miłosne. Dzień 
ten stał się więc okazją do obdarowania się drobny-
mi upominkami. 14 lutego jest również dniem cho-
rych na epilepsję, którzy mają tego samego patrona. 
 
 
          Kinga Czyżewska IIa 
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Z historią za pan brat 
W dniu 18 lutego odbył się w naszej szkole konkurs 

wiedzy o Wojciechu Kętrzyńskim zorganizowany 

przez p. Dorotę Sterniak. Udział wzięli w nim 

uczniowie klas: 3a, 3b, 3c i 3e. Celem konkursu jest 

pogłębianie wiedzy uczniów o historii miasta i regio-

nu na tle historii ogólnopolskiej. 

Najlepsze wyniki uzyskały: 

A. Starukiewicz kl.3a, M. Łach-

mańska kl.3c – 26 pkt 

M. Kozakiewicz kl. 3b - 24 pkt 

K. Skakuj 3a – 22 pkt  



Luty jest kojarzony ze wspaniałym świętem zakochanych– Walentynkami. 
W tym miesiącu jednak obchodzimy jeszcze jedno ciekawe święto: Dzień 
Pizzy. Ten nietypowy dzień świętujemy 9 lutego. Jest to święto  współ-
czesnego świata. Pizza jest jedną z najlepiej rozpoznawanych potraw. Ciekawostki: 
 
*Największą pizzę zrobiono 8 grudnia 1990r. W Johansburgu. Ma ona średnicę 37,4m. 
 
*22 marca 2001r. Bernard John dostarczył pizzę z Cape Town ( Afryka Południowa) do Sydney w 
Australii. Była to najdłuższa dostawa pizzy w historii. 
 
          Klaudia Wołoszyk IIa 

Koszykówka jest sportem dobrze 
znanym w naszej szkole. Wielu  
młodych ludzi okazuje zaintere-
sowanie tą dyscypliną. Nasi ko-
szykarze i koszykarki chętnie 
uczestniczą w treningach, dzięki temu zdobywają wiele nagród i pucharów. Oto plan treningów: 

*Koszykówka  chłopców       poniedziałek 17.30-19.00      środa 17.30-19.00     czwartek 16.00-17.30 
 ( grupa starsza) 

*Koszykówka chłopców        poniedziałek 16.00-17.30      wtorek 16.00-17.30    środa 16.00-17.30 
 ( grupa młodsza) 

*Koszykówka dziewcząt       wtorek 17.30-19.00    czwartek 16.00-17.30 
Opiekunem jest p. Nebeś 
 
 
          Klaudia Wołoszyk IIa 

Każdy z nas na pewno grał choć raz w koszykówkę. Wymaga ona 
dużej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej i dobrej celności. 
Zespół musi być zgrany z sobą i aby coś osiągnąć, wiele trzeba tre-
nować. Jest to dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcio-
osobowe drużyny grają przeciwko sobie, próbując zdobyć punkty. 
Koszykówka jest jedną z najchętniej oglądanych dyscyplin na świe-
cie. Za narodziny tej gry  uważa się grudzień 1891r. a za twórcę Ja-
mesa Naismatha. Początkowo do gry używano zwykłej piłki futbolo-
wej. Zasady były bardzo proste i zostały spisane przez twórcę tego 
sportu. Gra stawała się coraz bardziej znana, a jej zasady zmieniły 
się. 6 czerwca 1946r zostało założone BAA (Basketball Association 
of America), które później przybrało nazwę NBA (National Basket-
b a l l  A s s o c i a t i o n ) . 
 
     Klaudia Wołoszyk IIa 
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Koszykówka 

Koszykówka w 

naszej szkole 

Dzień Pizzy 



9 lutego 

*Dzień Pizzy 

12 lutego 

*Dzień Darwina 

*Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy 

14 lutego 

*Walentynki 

*Dzień Chorego na Padaczkę 

17 lutego 

*Światowy Dzień Kota 

20 lutego 

*Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 

22 lutego 

*Europejski Dzień Ofiar Przestępstw 

*Dzień Myśli Braterskiej 

23 lutego 

*Dzień bez Łapówki 

*Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

 

 

      Marta Gołąbek kl.IIa 

 Ferie zimowe należy spędzać aktywnie. Z tego powodu w naszym gimnazjum co 

roku w ten czas możemy uczęszczać na różne zajęcia sportowe. 

Szkoła oferuje nam wiele form aktywnego wypoczynku. Koszy-

kówka, siatkówka, rolki lub łyżwy to tylko niektóre   z nich. War-

to poświęcić swój wolny czas na to, co się lubi nie tylko w ferie. 

      

 Gabriela Werkowska kl.IIa 
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Ferie w naszej szkole 

Święta obchodzone w lutym: 

Przysłowia o lutym 
„Gdy luty z burzami, prędko wiosna z nami.” 
„Idzie luty, okuj buty.” 
„Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny.” 
„Luty miesiąc zmienny: pół zimowy, pół wiosenny.” 

 
 

 

         Dominika Lewkowicz kl.IIa 

Przysłowia o lutym 



Rytmiczna, szybka 

muzyka nie sprzyja koncentracji. Naukowcy stwierdzili, że stres wy-

woływany przez szybką muzykę niekorzystnie wpływa także na… 

krowy, które najwięcej mleka dawały przy „Symfonii Pastoralnej” 

Ludwika von Beethovena, nieco mniej            w  pełnej ciszy, a naj-

mniej- słuchając przebojów Beatlesów. 

Co roku grupy polskich ekologów walczą o uratowanie życia ty-

siącom żab, które w swoich wędrówkach przekraczają szosy i giną 

pod kołami samochodów. Ratownicy robią przekopy pod drogami, 

przenoszą żaby na drugą stronę drogi. Tymczasem w południowej 

Francji – sytuacja odwrotna. Ochotnicy wspierani przez rząd, niszczą 

skrzek, zabijają kijanki ogromnych dwukilogramowych żab ryczą-

cych. Czterdzieści lat temu pewien podróżnik przywiózł z Ameryki 

kilka egzemplarzy tych płazów. Te rozmnożyły się gwałtownie, po-

żerają kijanki innych żab, a także węże, ryby, małe ptaki wodne. 

 

Policjant zatrzymał dresiarza jadącego mercedesem 150km/h i pyta: 

-Nazwisko? 

-Kowalski. 

-Adresik? 

-Dresik? Firmowy! 

 

Przez pustynię idzie James Bond. Gdy spotyka wielbłąda, grzecznie 

sie przedstawia: 

-Cześć, jestem Bond. James Bond. 

           - A ja jestem błąd. Wielbłąd. 

 

-Ile minut gotujemy jajko? 

-dziesięć. 

-Jak długo mam ci powtarzać, że jajko na miękko gotujemy trzy minuty?! 

-Ale ja chciałem ugotować trzy jajka. 

 

         Monika Pupek kl.IIa 

Śmiejmy się! 

Czy wiesz, że... 

Humorek 

Ciekawostka 



      Książka, którą chcę polecić została napisana przez Dale’a  Peck’a. 
      Zuza i Karol Oakenfeldowie jadą na wakacje do Dryfującego Domu, pływającego 
domu wuja. Zaraz po przyjeździe potężna fala rozdziela ich. Karol ląduje na drzewie 
razem z papugą Prezydentem Wilsonem i tajemniczą księgą, a Zuza i wujek Fabrycy 
dryfują domem po Morzu Czasu. Każdy na własną rękę próbuje dociec, skąd wziął się 
ten huragan, który obudził potężną falę. Wkrótce okazuje się, że zostali rzuceni nie tyl-
ko w różne miejsca, ale i czasy! Nigdy w życiu nie spodziewali się tych przygód, które 
poprowadzą ich od wybrzeży nowej Funlandii po kamieniste brzegi średniowiecznej 
Grenlandii i w czasy zburzenia wieży Babel! A ich powrót do domu będzie zależał od 
młodszego brata Makarego i jego tajemniczego wcielenia. 
         Karolina Nawrocka kl.IIa 

Pamiętaj, że: 

      Luty to drugi miesiąc w roku. Obchodzimy w nim ta-
kie święta jak, Święto Matki Boskiej Gromnicznej, Ofia-
rowania Pańskiego, Walentynki. 
      W lutym urodzili się : 
-Ignacy Krasicki, Mikołaj Rej -polscy pisarze 
-Tadeusz Kościuszko-bohater narodowy 
-Cristiano Ronaldo-portugalski piłkarz 
-Karol Dickens-angielski pisarz 
-Bob Marley-jamajski muzyk 
-Mariusz Pudzianowski -polski siłacz 
-Galileusz- fizyk i astronom 
-Czesław Niemen-muzyk i wokalista 
-Mikołaj Kopernik –astronom 
-Maria Mickiewicz – nasza wychowawczyni 
 

Dominika Lewkowicz kl.IIa 

Kto się urodził w lutym? 

„Dryfujący dom” 

„Dobrze widzi się tylko sercem. 

Najważniejsze jest niewidzialne 

dla oczu”.  

ANTOINE DE SAINT-

EXUPERY 

Przeczytaj! 



Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 

Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele Katolickim obchodzone jest rów-

nież tego samego dnia. Zwyczajem jest wysyłanie listów zawierających miłosne wyznania. 

Dzien 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

   Propozycje życzeń: 

Jestem Twoją walentynką, 

Uśmiechniętą Twą dziewczynką. 

Może nie wiesz, lecz ja wiem 

I chcę Ci powiedzieć, ze kocham Cię! 

 

W Dniu św. Walentego 

Życzę Ci, abyś miał tego, 

Kto Ci taką kartkę wyśle 

I cieplutko Cie uściśnie. 

Aby zawsze kochał Ciebie 

I by było Wam jak w niebie. 

 

Ślę Ci moją walentynkę, 

Zrób więc do mnie słodką minkę, 

Daj buziaka albo dwa 

I niech nasza miłość trwa. 

 

Ola Bejnar kl.IIa 

Ciekawe miejsca w Polsce 

Walentynki 

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożli-
wienie poznania przede wszystkim  rodzimych gatunków zwierząt. Położenie Parku na śródleśnych łą-
kach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Większość zwierząt jest 
zaprzyjaźnionych z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich ob-
szerne wybiegi a nawet karmienie ich, głaskanie i podziwianie z bliska. Ze względu na rozległość terenu 
i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczegól-
nych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Dotyczy to przede wszystkim gatun-
ków rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. Dużym sukcesem jest ich 
rozmnażanie na terenie Parku, co świadczy o odpowiednich warunkach ich utrzymania. W Parku pro-
wadzone są prace związane z ochroną gatunków obecnie ginących lub zagrożonych, jak kuraki leśne 
czy ryś nizinny. Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota  Benedykt Dybowski, który zesłany na 
Syberię przyczynił się do poznania przyrody tej części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje 
s i ę  t e ż  g r u p a  z w i e r z ą t  S y b e r i i  i  D a l e k i e g o  W s c h o d u . 
 
 
Informacje pobrane ze strony www.kadzidlowo.pl/ 



Marzec to piękny 
miesiąc. W 
tym czasie 
w s z y s t k o 
budzi się do 
życia po 
długiej prze-
rwie zimo-
wej. 21 Mar-
ca rozpo-
czyna się 
p i e r w s z y 
k a l e n d a r z o w y 
Dzień Wiosny. 
Wówczas topimy 
marzannę, aby po-

żegnać mroźną zi-
mę. Ma-
rzec to 
wspaniały 
czas dla 
przyrody. 
Charakte-
ryzuje się 
umiarko-
waną ilo-
ścią opa-
dów at-

mosferycznych. Ten 
okres jest idealny 
dla rozwoju roślin i 
zwierząt. Ptaki 

przylatują z cie-
płych krajów, a na 
drzewach pojawiają 

się pierwsze pąki. 

 

Joanna Jakubiec IIa 

W marcu jak w garncu 

23.03.11r. 
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pierwszy dzieo wiosny przy-

padający 21 marca, czego 

przykładem w Polsce jest 

obchodzone przez uczniów 

w tym dniu nieformalne 

święto- Dzieo Wagarowicza. 

Władze szkolne próbują 

ograniczyd lub na swój spo-

sób zalegalizowad wagary w 

tym dniu przez organizowan-

nie imprez szkolnych  

(i pozaszkolnych) oraz oko-

licznościowych wyjśd (np. do 

najbliższego parku w celu 

u c z c z e n i a 

pierwszego 

dnia wio-

sny, w po-

staci trady-

cyjnego to-

pienia Ma-

rzanny – 

s y m b o l u 

odchodzącej zimy) 

Wagary nasilają się zwłasz-

cza w okresie wiosennym, a 

potęguje je ładna, słoneczna 

pogoda. Jest to związane z 

typowym dla większości lu-

dzi mieszkających w strefie 

klimatu umiarkowanego roz-

prężeniem wiosennym i 

ogromną chęcią przebywa-

nia na świeżym powietrzu w 

miejscu pełnym słooca, na-

stępującym po długim zimo-

wym czasie jego braku. W 

Jak co roku 8 marca ob-
chodzimy Dzieo Kobiet. 

Jest to wyraz 
szacunku dla 
kobiet, które 
poległy w wal-
ce o równo-
uprawnienie. 
Tego dnia męż-
czyźni wręcza-
ją swoim kole-

żankom, żonom kwiaty i 
drobne podarunki. W Pol-
sce święto było popularne 
w okresie PRL. W latach 
80. do popularnych poda-
runków dołączyły kwiaty. 
Początkowo ofiarowywa-
no goździki, a później tuli-
pany. Obecnie corocznie 
odbywają się organizowa-

ne przez feministki manify, 
czyli demonstracje połą-
czone z happeningiem na 
rzecz równego traktowa-
nia kobiet i mężczyzn. Pre-
zentami zostają najczęściej 
kwiaty lub słodycze. 

Kinga Czyżewska IIa 

dano się wtedy tłustymi 
mięsami i popijano wi-
nem, do którego zjadano 
pączki. Nie były one wtedy 
słodkie, lecz nadziewane 
słoniną. Tradycja jedzenia 
pączków na słodko trafiła 
do Polski w XVI wieku. 
Dawniej przygotowując 

Tradycja tłustego czwartku 
sięga czasów starożytnych, 
kiedy to w Rzymie bawio-
no się hucznie, by powitad 
nadchodzącą wiosnę. Zaja-

pączki do niektórych wkła-
dano orzechy i migdały, a 
osoba, która trafiła na tę 
niespodziankę, miała cie-
szyd się szczęściem przez 
resztę życia. 

Przemek Dyjas IIa 

Dzień Wagarowicza 

Dzień Kobiet 

Tłusty Czwartek 
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Marcowy kalendarz 
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-W marcu jak w garncu. 

-Co marzec wypiecze, to kwiecieo wysiecze. 

-Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

-Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie za-
wadzi. 

-Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 

-Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

-Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słooce jaśnieje, to rolnik się śmieje. 

-Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 

-Słooce marcowe, owocom niezdrowe. 

-Marzec zielony - niedobre plony. 

-Suchy marzec, kwiecieo mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny. 

-Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

-W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

-Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy. 

-Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go 
ze szkodą. 

>Przy przeziębieniu i bó-
lu gardła skuteczne są: 
- podgrzany miód z so-
kiem z cytryny; 
- sok z malin lub czarne-
go bzu osłodzony mio-
dem; 
- herbatka z lipy słodzo-
na miodem 

>Amerykaoscy naukow-
cy stwierdzili, że spor-
towcy, którym podawa-
no w każdym posiłku 
miód, osiągnęli znacznie 
lepsze wyniki niż ci, któ-
rzy odżywiali się trady-
cyjnie i do słodzenia uży-
wali glukozy. 

>Łyżka miodu przed 
snem ułatwia zasypianie. 

> 2 łyżeczki miodu na 

czczo regulują trawienie. 

Monika Pupek IIa 

Chwila dla Ciebie 

Zielone przysłowia 

Czy wiesz co jesz? 

Miód poprawia kondycję! 

Str. 3 



nęli: Karolina Turek, Grze-
gorz Maraszkiewicz oraz 
Izabela Parzych. Następnie 
uczniowie bawili się 
wspólnie przy muzyce. 
Opiekowali się nami na-
uczyciele wychowania fi-
zycznego, którym właśnie 
zawdzięczamy sukcesy 
sportowe.  Impreza trwała 
cztery godziny do 20.00. 
Wszyscy miło wspominają 

ten wieczór. To był bardzo 
udany bal, a kolejny już za 
rok. Zapraszamy! 

Klaudia Wołoszyk IIa 

Dnia 3.03.11r. odbył się 
bal sportowców naszej 
szkoły. Przybyli  nie tylko  
uczniowie, ale również ab-
solwenci. Parę dni przed 
balem zostali przedstawie-
ni nominowani w plebiscy-
cie „Najpopularniejszy 
sportowiec roku 2011”. Na 
początku imprezy zostało 
przedstawionych 10 zwy-
cięzców. Na podium sta-

W piątek (4 marca 2011r.) w 
naszym Gimnazjum nr2 im. 
Jana Pawła II w Kętrzynie, 
odbył się koncert zespołu 
prowadzonego przez p. Ma-
riusza Wąsika.  Jak co roku 
nasi uczniowie, absolwenci 
oraz nauczyciele wspólnie 
przygotowują występy. Tego 
roku postawili na coś nowe-
go i wybrali piosenki Krzysz-
tofa Daukszewicza, który 
również był gościem wieczo-
ru. Długie przygotowania, 
wielogodzinne próby i po-
święcenie młodych ludzi nie 
poszło na marne. Z wielką 
tremą przed mistrzem Dauk-
szewiczem młodzi wykonaw-
cy zaśpiewali utwory wcze-
śniej wybrane i dokładnie 
przygotowane.  P. Mariusz 
Wąsik akompaniował mło-
dzieży na gitarze.  Gitara ba-
sowa nadała tym piosenkom 
wyraźniejszego brzmienia. 
Po występie zespoły „Bez 

nazwy”  na szkolnej scenie 
wystąpił sam Krzysztof Dauk-
szewicz. Publiczności nie 
brakowało. Aula była wypeł-
niona aż po brzegi. Goście 
ubawili się dowcipami i pio-
senkami artysty. 
Okazał się on 
człowiekiem o 
wielkim poczuciu 
humoru i pomi-
mo jego niemło-
dego wieku, 
nadal zachwyca 
swoimi piosenka-
mi i głosem. Im-
preza zakooczyła 
się dośd  późno, 
ale bez wątpie-
nia mogę stwier-
dzid, że na pew-
no nikt nie wy-
szedł stamtąd 
znudzony czy 
rozczarowany. 
Miło wspomina-

my tegoroczny koncert i za-
praszamy na następny. 

Marta Gołąbek IIa 

Bal sportowca 

Smaki i smaczki polskie 
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to w mito-
logii nor-
dyckiej bóg 
zniszczenia, 
śmierci i 
oszustwa. 
Sam zaś 
płyta opo-
wiada hi-
storię pew-
nego rock-

mana, który porzucił karie-
rę i postanowił podróżo-
wad po świecie. Jak mówi 
również sam Piotr Roguc-
ki: „ W albumie jest zawar-
ta ścieżka dźwiękowa do 
filmu, który nigdy nie po-
wstał, a scenariusz tkwi 
jeszcze w głowie autora”.  

Na płycie umieszczono 15 
kawałków. Każdy jest inny, 
ale wiąże je jedna historia. 
Album promuje bardzo 
pozytywna, lecz jednocze-
śnie surowa piosenka- 
„Szatany”. Całośd ukazuje 
eksperymentalne aranża-
cje autora oraz ciekawe 
alternatywne brzmienia. 
Płyta, chod ryzykowna jest 
pełna dobrych utworów, 
które niedługo będą miały 
okazję się sprawdzid w 
kwietniowej trasie koncer-
towej. To prawdziwa przy-
goda dla fanów takiego 
brzmienia. 

Klaudia Wołoszyk IIa 

Dnia 21 marca 2011roku 
odbyła się premiera pierw-
szego solowego albumu 
P i o t r a  R o g u c k i e g o 
(wokalisty rockowego ze-
społu Coma) - „Loki- Wizja 
Dźwięku”. Loki tytułowa 
postad płyty nie ma nic 
wspólnego z fryzurą. Loki 

Książka pt. „Alchemik” zo-
stała napisana przez Mi-
chaela Scotta. Cała seria 
zawiera sześd niesamowi-
tych ksiąg. Autor nadał jej 
nazwę „ Sekrety nieśmier-
telnego Nicholasa Flame-
la”. Księga pierwsza, czyli 
„Alchemik” opowiada o 
człowieku, który rozwiązał 
zagadkę kamienia filozo-
ficznego i nieśmiertelno-
ści. Wraz z żoną Perenelle 
poszukują bliźniąt, które 
zostały opisane w strzeżo-
nym przez Nicholasa: Ko-

deksie Maga Abrahama” . 
Bliźnięta mają moce złota i 
srebra, zniszczenia i rato-
wania. Przeciwnicy Flame-
la zabierają mu „Kodeks” i 
chcą porwad dzieciaki, by 
zniszczyd świat. Naprawdę 
warto mied tę książkę w 
swojej domowej biblio-
teczce. Inne książki z tej 
serii też są niezwykle inte-
resujące. Polecam! 

Karolina Nawrocka IIa 

„Loki– wizja dźwięku”- Piotr Rogucki 

Kącik kulturalny 
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mikrosekundy, by byd dokładnie 

poinformowanym o momencie 

ucieczki z sali na spotkanie z jego 

przedmiotem westchnieo. Już 

miał spakowad swoje rzeczy, gdy, 

cudownym zrządzeniem losu, kot 

dał mu o sobie znad, przechodząc 

tuż za oknem. Szczepan spojrzał z 

przerażeniem na jego przechadz-

kę. Toż to przecież drugie piętro, 

jak on się tam dostał?! Choinka, 

na którą się wspiął, uginała się 

delikatnie. Ten kocur zawsze musi 

pokrzyżowad plany Szczepana! Ale 

on postanowił byd nieugięty. 

Zgodnie z planem wyszedł z klasy. 

Ale ten kot... Wciąż miał w pamię-

ci jego przerażoną mordkę... 

(raczej wykrzywioną napadem 

szału, że jego właściciel go zosta-

wił w plecaku) Nim się obejrzał, 

Ach, cudowny czas wiosny. Rozle-

niwienie, zero wysiłku umysłowe-

go... Ale nie czas na wpadanie w 

stan błogości. Szczepan siedział na 

lekcji, intensywnie rozrysowując 

plan unieszkodliwienia uczniów na 

drodze do gazetki. Miał zamiar 

wyjśd sekundę przed dzwonkiem, 

dobiec do kooca korytarza i kupid 

kolejny numer jego ulubionej pra-

sy. Oczywiście chciał zakooczyd 

pogoo efektownym ślizgiem. Żył 

nadzieją, że genialny plan pozwoli 

mu odejśd od zwyczaju zdobywa-

nia zmagazynowanych resztek, 

przemyconych na czarnym rynku. 

(Po prostu nie chciał uciekad się 

do ostateczności - nauczycieli) Ale 

nie czas na narzekanie. Usiadł z 

Bogusławem, którego zegar biolo-

giczny działał z dokładnością do 

był już pod drzewem i usiłował 

nakłonid kota do zejścia. Ten upar-

cie zostawał na górze. Ale zaraz 

zrezygnował ze swojego postano-

wienia, by nie wracad do Szczepa-

na. Z okna wychyliły się dziewczy-

ny, nawołujące słodko, by "kotek 

zszedł z drzewa, to dostanie przy-

smak i będzie tuli-tuli" Z prędko-

ścią błyskawicy kot zbiegł z drze-

wa, wspinając się na Szczepana, 

jednocześnie kalecząc pazurami 

jego twarz. Po kolejnym sukcesie, 

Szczepan zawrócił po gazetkę. 

Oczywiście z kotem, wczepionym 

pazurami w jego plecy. 

Monika Furgał IIa 

Humor  ;) 

Przygody Szczepana Gimnazjalisty 

Chciałbyś opisać ciekawą historię, wydarzenie? Na-

pisz do nas. Wyślij na nasz adres e-mail swój arty-

kuł . Wybierz dowolny temat, to czym się interesu-

jesz. Muzyka, taniec, kino, sport, szkoła, zdrowie… 

możesz napisać, o czym tylko chcesz! Czekamy! :) 
SWIATGIMNAZJALI-

STY@WP.PL 

SZCZEPAN GIMNAZJALISTA 

MIEJSCE NA TWÓJ ARTYKUŁ 


