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Witajcie po wakacyj-

nej przerwie. Mam 

nadzieję, że 

wakacje zali-

czacie do jak 

najbardzie j 

u d a n y c h . 

W s z y s c y 

nadal żyjemy kolo-

niami, biwakami, 

wycieczkami, więc 

ciężko nam będzie 

teraz wrócić do sza-

rej rzeczywistości. 

Dla nowych uczniów 

nasza szkoła to nie-

znane miejsce. Je-

stem przekonana, że 

po pewnym czasie 

już z innej perspek-

tywy spojrzą na mu-

ry naszej szkoły. To 

p r z e c i e ż 

N A S Z A 

S Z K O Ł A , 

nasza wy-

j ą t k o w a 

szkoła. I 

mimo że już nie ma 

wolnego czasu, nie 

jest nam smutno. 

Przez dwa miesiące 

można było się stę-

sknić za kartkówka-

mi z matematyki, 

stresem na chemii, 

czy wysiłkiem na wy-

chowaniu fizycznym. 

Teraz pełni energii, z 

naładowanymi aku-

mulatorami możemy 

znowu dzielnie kro-

czyć do szkoły i 

zmierzać się z prze-

różnymi sytuacjami. 

W imieniu całej re-

dakcji życzę udanego 

roku szkolnego   

2011/2012 wszyst-

kim uczniom i na-

uczycielom. Powo-

dzenia w walce o do-

bre oceny i w dąże-

niu do czerwonych 

pasków oczywiście 

na świadectwie. My-

ślę, że ten rok szkol-

ny przyniesie nam 

jeszcze więcej miłych 

niespodzianek niż 

poprzedni. 
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Już w szkole 

Ach, wakacje… słońce, za-

bawa, góry, lasy i mnó-

stwo wolnego czasu. Nie-

stety, wszystko co dobre, 

kiedyś się  kończy. Po 

dwóch miesiącach laby 

powróciliśmy do szkoły. 

Pełni energii i przygotowa-

ni do nowych wyzwań, ja-

kie nas czekają w szkole, 

choć wielu uczniów wspo-

mina jeszcze beztroskie 

wakacje. Jak co roku do 

naszej szkoły przybyli no-

wi uczniowie. Tak, jak 

każdy początkujący gim-

nazjalista jest nieco zakło-

potany. Ciężko mu się 

przyzwyczaić do nowego 

miejsca, twarzy. Boi się 

nowych przed-

miotów i na-

uczycieli. My, 

jako starsi 

uczniowie, po-

winniśmy po-

móc młod-

szym kolegom 

odnaleźć się w nowym 

miejscu. Wtedy na pewno 

nauka w naszym gimna-

zjum będzie dla nich ła-

twiejsza i przyjemniejsza. 

Klasa dla uczniów o za-

interesowaniach hu-
manistycznych: język 
polski, historia, ale 

także przejawiających 
zdolności plastyczne i 
zainteresowania infor-

matyczne 

nawiali się jaka szkoła i 
klasa będzie  dla nich od-
powiednia. Każdy ma in-
ne zainteresowania i z 
myślą o wszystkich 

uczniach w naszej szkole 
utworzono klasy tema-

tyczne. Każda poza pod-
stawowym materiałem, 
zajmuje się rozwijaniem 
zainteresowań  na pozio-
mie rozszerzonym. W tym 

roku powstały takie klasy 
jak: 

Tegoroczni uczniowie klas pierwszych 

Jak co roku do naszej 
szkoły  przyszli nowi 
uczniowie pełni zapału i 
chęci do pracy. Na koniec 
podstawówki musieli do-

konać  poważnego wybo-
ru, a mianowicie zasta-
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Klasa dla uczniów zain-

teresowanych praktycz-
nym wykorzystaniem 

matematyki i informaty-

ki. 

Klasa dla uczniów o zain-

teresowaniach przyrodni-
czo-informatycznych o 

zwiększonym wymiarze 
godzin z biologii i chemii 
z elementami edukacji 

ekologicznej, prozdrowot-

nej i medialnej. 



stawne. Wśród nowych 

miejsc, twarzy  i otoczeni a 

pierwszo - gimnazjaliści czuli 

się nieswojo. Nikogo nie znali, 

nie wiedzieli, jacy są nauczy-

ciele. Każdy pierwszoklasista 

był trochę przestraszony. 

Większość uczniów szybko po-

zawierała nowe znajomości, a 

nauczyciele okazali się sym-

Pierwszego września rozpoczął 

się nowy rok szkolny. Do gim-

nazjum przybyli nowi ucznio-

wie. W pierwszych dniach by-

ło im trochę ciężko lecz potem 

ich obawy okazały się bezpod-

patyczni. Starsi uczniowie 

także byli koleżeńscy. Wielu 

polubiło nową szkołę, choć na 

pewno jeszcze niektórzy tęsk-

nią za byłą klasą. Mam na-

dzieję, że to będą miłe i nieza-

pomniane trzy lata gimna-

zjum. 

dzieję, że nasza współpraca 

przez kolejne trzy lata pozo-

stawi same dobre wspomnie-

nia. Szkoła wydawała mi się 

duża, nie wiedziałem, gdzie 

znajdują się poszczególne kla-

sy. Czułem się trochę nieswo-

jo. Wiedziałem, że ilość nauki 

w tej szkole okaże się inna niż 

w podstawówce. Należało 

wziąć się od początku do so-

lidnej pracy. Zależało mi na 

tym, by wypaść w oczach na-

uczycieli jak najlepiej. Myślę, 

że te trzy lata będą to miesią-

ce ciężkiej pracy zarówno na-

szej jak i nauczycieli. Uwa-

żam, że szkoła nauczy mnie 

wielu nowych rzeczy. 

Kiedy pierwszy raz przekro-

czyłem próg nowej szkoły czu-

łem strach. Towarzyszyło mi 

w tym momencie uczucie 

smutku i tęsknoty za swoją 

byłą klasą z poprzedniej szko-

ły. Starałem się nie denerwo-

wać. Nowi nauczyciele i kole-

żanki okazali się mili i sympa-

tyczni. Każdy kolejny dzień 

przynosił nowe doświadcze-

nia. Moja wychowawczyni 

okazała się miłą osobą i mam 

na-

Pierwszy dzień w nowej szko-

le. Rozpoczęcie nowego etapu 

w naszym życiu. Przyszliśmy 

nieco zdenerwowani  i wystra-

szeni. Nikt nie był pewien, czy 

dokonał słusznego wyboru. W 

dniu rozpoczęcia roku szkol-

nego 2009/2010 poznaliśmy 

nowe twarze. Ciekawi byliśmy 

naszych  nauczycieli, rówie-

śników, ale przede wszystkim 

szkoły. Pierwszy tydzień minął 

bardzo szybko. Zdążyliśmy się 

w pewnym stopniu oswoić z 

nowym środowiskiem, z cza-

sem czuliśmy, jak strach po-

woli się z nas ulatnia,  stawa-

liśmy się coraz bardziej od-

ważni i rozmowni. Wiemy, że 

dobrze wybraliśmy szkołę i nie 

żałujemy naszej decyzji. Oczy-

wiście pojawiają się problemy, 

ale radzimy sobie z nimi. Po-

znaliśmy zasady obowiązujące 

w gimnazjum i staramy się ich 

przestrzegać. Uczestniczymy 

w różnych zajęciach pozalek-

cyjnych, jest ich tutaj cała 

masa. Staramy się uczyć do-

brze i osiągać jak najlepsze 

wyniki. Przed nami jeszcze 

dużo pracy i wysiłku. Wiemy 

jednak, że warto się starać. 

Nie traćmy nadziei na dobrą 

przyszłość. My w siebie wie-

rzymy. Uwierzcie i Wy!!! 

„Towarzyszyło mi w tym 

momencie uczucie smutku i 

tęsknoty...” 

„Przyszliśmy nieco zdenerwowani i wystraszeni.” - czyli 
wspomnienia starszych uczniów z pierwszego dnia w gimnazjum  
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WRZESIEŃ 

 

 
Wrzesień sypnął wrzosami, 
Grzybami pachnie w lasach, A ja jestem myślami nad morzem 

-na wczasach. 
I choć kalendarz na ścianie 
Pokazał wrześniową datę, 

Ja chciałbym pływać w morzu, 
I gonić po lesie tatę, 
I jeździć na rowerze 

Od rana do wieczora, 
Więc proszę pana ministra, 

Niech trwa wakacyjna 
pora! 

Ul. Wojska Polskiego 9 
11-400 Kętrzyn 

tel/fax 897512309 
 

Gimnazjum nr 2 im. 

Jana Pawła II w 

Kętrzynie 

sportowo rekreacyjnym 
„Kętrzynianka” zawsze było 
widać  mieszkańców, którzy 
chcieli  zdrowo spędzić wolny 
czas.  

Oto kilka wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Kętrzynie 
latem 2011 roku. : 

 koncert 4x blues, 

 koncert zespołów „ Star 
Guard Muffin” oraz 
„Enej”, 

 Kino plenerowe, 

 jarmark  św. Jakuba, 

 Koncert „ Z Chopinem 
w tle” 

 Występ kabaretów „Ani 
mru mru”, „Kabaret z 
Kopydłowa” 

 Wystawa rękodzieła ar-

 

K o m u 
tego ro-
ku nie 
u d a ł o 
się wy-
j e c h a ć 
na wy-

marzone wakacje, mógł je 
równie dobrze spędzić w na-
szym pięknym miecie Kętrzy-
nie, które w okresie letnim ( i 
nie tylko) ma wiele do zaofe-
rowania sowim mieszkań-
com, tj. wydarzeń  i rozry-
wek. W tym roku w nowo 
otwartym amfiteatrze odbyło 
się dużo imprez: festiwali, 
koncertów, kino plenerowe. 
Dużo też działo się w zamku, 
a na naszym kompleksie 

tystycznego, 

 Festyn „Wesołe Podwór-
ko” 

 Wystawa fotografii Alicji 
Woronowicz, 

 Zaduszki  

 Koncert  zespołów: 
„Manchester”,  „Grupy 
Hagada”, „Załogi dr. 
Bryga. 

 

Różnych koncertów, wystę-
pów, wystaw, itd. było jesz-
cze więcej. Tego lata nie spo-
sób się było nudzić w Kętrzy-
nie. Każdy mógł  znaleźć coś 
dla siebie. 

E-mail: 
swiatgimnazjalisty@wp.

pl 
E-mail: 

dwojkagim@wp.pl 

Wakacje w mieście 



Drodzy uczniowie! 

 
 Jak ten czas  szybko leci! Zanim zdążyliście się 

obejrzeć, minął już pierwszy miesiąc od rozpoczęcia ro-

ku szkolnego. Nie martwcie się więc, bo zanim pomyśli-

cie o świętach i wakacjach, one znowu nadejdą. Jednak 

nie zapominajcie, że jesteśmy tu po to, aby korzystać  

z możliwości, jakie daje nam szkoła. Pamiętajmy, że na-

szym głównym ce-

lem jest jak naj-

lepsza nauka. 

Uczymy się dla 

siebie, nie dla in-

nych. 

 

Marta Gołąbek  

Numer Jesienny 

13.10.11r. Rok 2011, nr 2 

Świat gimnazjalisty 

Ważne tematy: 

 Jak zwalczać 
jesienny katar? 

 Dziesięć lat 
współpracy 
 

 Wrażenia po 
wymianie 

 Wilamowo– 
8.10.11r. 

 „O szkole  
w szkole”- 
otwarta dysku-
sja uczniów, 
rodziców i na-
uczycieli. 

 Pomocna łapa. 

 Wybory do 
samorządu  

W tym numerze: 

Październik 2 

Dbaj o zdrowie 2 

Nasza przyjaźń 

polsko-

niemiecka 

3 

Uroczystości 

papieskie 
3 

Ze świata szkoły 4 

To Cię zacieka-

wi... 
5 

Wybory do sa-

morządu szkol-

nego 

6 
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Drodzy Czytelnicy! 
Nastał październik  

a wraz z nim jesień. 

Nie zapomnijmy pod-

czas tego miesiąca ob-

chodzić świąt takich 

jak Światowy Dzień 

Ochrony Zwierząt (2 

października), Dzień 

Nauczyciela (14 paź-

dziernika) oraz Dzień 

Papieża Jana Pawła II 

(16 października). 

Istotnym dniem jest 

także 28 października, 

kiedy to zmieniamy 

czas z letniego na zi-

mowy. 
W Dzień Jana Pawła II 

zwróćmy uwagę na 

to , że jest On patro-

nem naszej szkoły. 

Okażmy swój szacu-

nek dla Niego. 

W październiku zaczy-

na się robić coraz zim-

niej i niechętnie wy-

chodzimy z domu.  

O tej porze roku naj-

lepiej spędzać czas  

w domu z ciepłą her-

batą i ciekawą książką. 

 

Dominika Lewkowicz  

Październik  

Jak zwalczać jesienny katar? 

Dbaj o zdrowie. 

nasz organizm. 
Aby wzmocnić swoją 

odporność należy 

przyjmować witaminę 

C, a najlepiej w okre-

sie nasilonych zacho-

rować. Powinno się 

używać kropli do nosa, 

jednakże nie za często 

ponieważ wysuszają 

one błonę śluzową. 

Jest również wiele do-

mowych sposobów na 

nieżyt nosa np. 
*inhalacje sodowe  

z dodatkiem ziół 

*okłady z geranium 

*kąpiele ziołowe 
*nawilżanie powietrze 

w pomieszczeniach  

z domieszką olejków 

eterycznych 
 Jednakże pod-

stawowym warunkiem 

skutecznego leczenia 
jest odpoczynek i od-

powiednia długość snu. 

 

Gabriela Werkowska  

Jak zwalczać jesienny 

katar? 
Przez większą część 

roku przebywamy  

w źle wietrzonych po-

mieszczeniach, a wiele 

godzin spędzamy bez 

ruchu. Spożywamy 

ubogą w witaminy, dłu-

go przechowywaną 

wysoko przetwarzaną 

żywność. Towarzyszy 

nam przewlekły stres, 

który gwałtownie ob-

niżając odporność uła-

twia wirusom atak na 

„Jednakże 

podstawowym 

warunkiem 

skutecznego 

leczenia jest 

odpoczynek  

i odpowiednia 

długość snu.” 

Str. 2 Świat gimnazjalisty 

Dnia 14 października 

w piątek obchodzimy 

święto Edukacji Naro-

dowej potocznie nazy-

wane Dniem Nauczy-

ciela. Wypada wtedy 

podarować swojemu 

nauczycielowi np. bu-

kiet kwiatów, aby  

w ten sposób podzię-

kować im za pracę  

z nami. Wszystkim na-

uczycielom z okazji 

tego święta życzymy 

jak największych suk-

cesów w pracy! 

 

Kinga Czyżewska  

Dzień Nauczyciela 



Od dziesięciu już  lat 
Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Pawła II w Kętrzynie 
współpracuje ze szkołą 
w Herten (Niemcy). Kę-

trzyńscy gimnazjaliści 
podczas wymiany mło-
dzieży przebywają w nie-
mieckich rodzinach, mło-

dzież zza naszej zachod-
niej granicy gości w pol-
skich domach. Właśnie 

w rodzinach obu krajów 

młodzi ludzie najlepiej się 
integrują, zawierają przy-

jaźnie , poznają historię, 
kulturę i obyczaje dane-
go kraju. To najlepsza 

lekcja rozumienia świata 
i tolerancji. 
Taką działalność na rzecz 
młodzieży polsko-

niemieckiej zainicjowała 
dyrekcja Gimnazjum nr 2 

p. Jerzy Pruszyński i  
p. Katarzyna Bronakow-
ska, a osobę koordynują-

cą wymianę młodzieży 
jest. p. Grzegorz                
Chomontowski.  
Dzięki zaangażowaniu 

tych ludzi nasze gimna-
zjum zostało zauważone 
w konkursie pt. „Dobry 

Sąsiad” i otrzymała no-

minację do wyróżnienia  
i dyplom uznania za dzia-

łalność na rzecz Polsko-
Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży i za wkład w 

dobre polsko-niemieckie 
sąsiedztwo. 
„To dobrze, że młodzi 
Polacy i Niemcy mają 

szansę bliżej się poznać  

i wspólnie uczyć bez 
względu na bariery języ-

kowe i granice państwo-
we. To na tym opiera się 
polsko-niemieckie poro-

zumienie”- napisali w 
piśmie do p. Grzegorza 
Chomontowskiego 
przedstawiciele zarządu 

Polsko- Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży  
p. Paweł Maras i p. Ste-

phan Erb. 

W piątek 30.09.2011r. 
młodzi gimnazjaliści z 

„Dwójki” wrócili z kolej-
nego spotkania ze swo-
imi niemieckimi kolega-

mi. Teraz dzielą się re-

fleksjami w szkole. 

 
Maria Mickiewicz  

Nasza przyjaźń polsko– 
-niemiecka 

Wrażenia po wymianie 

znać zachowanie, zwy-
czaje, tradycję i kulturę 

naszych niemieckich ko-
legów. Niektórzy z nas 
znaleźli tu swoje drugie 

połówki”, a część nowe 
przyjaźnie. Dzięki takie-
mu wyjazdowi mogliśmy 

kształcić język angielski  

i niemiecki. Czasami  
w jednym zdaniu potrafi-
liśmy użyć słów nawet w 

trzech językach np. : 
„Das Geschenke jest dla 
ciebie and your family 

( ten prezent jest dla 
ciebie i twojej rodziny)”. 
Prowadziło to do zabaw-

nych sytuacji. Natomiast 
muszę powiedzieć, że 

wielkim zaskoczeniem 
dla mnie był fakt, jak 
wielu Polaków pracuje  

w Niemczech . Praktycz-
nie w  każdym  sklepie 
kasjerka, ochroniarz czy 

kelner był z pochodzenia 

Polakiem. Również i w 
tamtejszej szkole sporo 
dzieci rozmawiało po 

polsku. Mam nadzieję, że 
w średniej szkole rów-
nież będę wyjeżdżała na 

podobne wymiany mło-

dzieży. 

Karolina Nawrocka  

Dnia 21 września 2011r. 
uczniowie z Gimnazjum 

nr 2 im. Jana Pawła II  
wraz z opiekunami  
p.  J. Pruszyńskim, p. K. 

Bronakowską, p. G. 
Chomontowskim poje-
chali na wycieczkę do 

Herten w Niemczech. 

Była to międzynarodowa 
wymiana młodzieży, któ-
ra trwa już od 10 lat. 

Podczas pobytu mięliśmy 
możliwość zwiedzenia 
zamku w Herten,  zoo 

oraz ogrodu doświad-
czeń. Codzienne spotka-
nia pozwalały nam po-

Str. 3 Rok 2011, nr 2 

Dziesięć lat współpracy 



Dnia 8.10.2011r. na 

lotnisku w Wilamowie 

odbyły się XI Dni Pa-

mięci poświęcone Ja-

nowi Pawłowi II i kar-

dynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu. Około 

godziny 12.00 przyje-

chała Kompania Hono-

rowa z 15 Brygady Gi-

życkiej Zmechanizo-

wanej ,  Orkiestra 

Wojsk Lądowych w 

Garnizonie Giżycko 

oraz liczne delegacje  

z pocztami sztandaro-

wymi. Uroczystości 

rozpoczął o godzinie 

13.00 Prezes Aeroklu-

bu Krainy Jezior- Stani-

sław Tołowiński, który 

przeczytał fragment  

z  „Zapisków Więzien-

nych”  Kardynała Wy-

szyńskiego „… 6 X 

1954, środa… samolot 

Hitlera. Samolot stra-

tował o godzinie 

13.00, stały kierunek 
lotu, południowo- za-

chodni. Lecieliśmy  

w nieznane! Rozpozna-

liśmy jeziora mazur-

skie, przelot przez Wi-

słę. Później wznieśli-

śmy się ponad pułap 

chmur i już nic nie wi-

dzieliśmy…”. Po tych 

słowach na symbolicz-

ne 30 s rozległy się 

głosy syren strażackich 

i pogotowia ratunko-

wego. Następnie każda 

z delegacji składała 

kwity pod obeliskiem 

Jana Pawła II  i Stefana 

Wyszyńskiego. Na za-

kończenie całej uro-

czystości poczty sztan-

darowe i goście prze-

szli do hangaru na na-

bożeństwo. Dekoracje 

stanowiły wojskowe 

siatki maskujące roz-

pięte między dwoma 

samolotami- Antono-
wami. Za sceną wisiały 

portrety bohaterów 

uroczystości i okolicz-

nościowa wystawa 

zdjęć im poświęcona. 

Wrażenie potęgował 

szelest liści pod stopa-

mi. Było to wyjątkowe 

spotkanie, które każdy 

z nas przeżywa na 

swój sposób. 

 

Karolina Nawrocka  

Wilamowo– 8.10.11r. 

Uroczystości papieskie. 

Jan Paweł II 

My potrafimy kochać 

swoimi ledwo ciepłymi sercami. 

Ogrzewasz je Ojcze nauką 

i swymi pełnymi ciepła słowami 

Budzisz nas z rana nadmiernym wiatrem, 

byś mógł nas ogrzać jak szalik- sobą. 

A potem znikasz, gdy tylko wiosną, 

ptaki wracają, żegnają się z Tobą. 

Joanna Jakubiec 

„… 6 X 1954, 

środa… 

samolot Hitlera. 

Samolot 

stratował o 

godzinie 13.00, 

stały kierunek 

lotu, 

południowo- 

zachodni…” 

Str. 4 Świat gimnazjalisty 



Dnia 22 września  

w Olsztynie odbyło się 
spotkanie społeczności 
szkolnej pt. „O szkole w 

szkole”, na które zostali 
zaproszeni nauczyciele, 
rodzice oraz uczniowie. 
Celem spotkania była: 

refleksja nad wymagania-
mi państwa wobec szkół 
i placówek jako istot-

nych dla kierunku roz-
woju współczesnej edu-
kacji, ustalenie w drodze 

dyskusji wspólnych dzia-

łań, mających na celu 
realizację wymagań. 
Każdy mógł zabrać głos. 

Na spotkaniu nauczycie-
le, rodzice  i uczniowie 
zajmowali się różnymi 
zagadnieniami dotyczący-

mi szkoły ,np. :jak szkoła 
może wspomagać rodzi-
ców a rodzice szkołę, 

czym zastąpić niepromo-
wanie ucznia do następ-
nej klasy, jak powinna 

funkcjonować szkoła, aby 

uczeń efektywnie praco-
wał, współpraca ucznia  
i nauczyciela, jak oceniać, 

aby wspierać i motywo-
wać itd. 
Wniosk i  zmierza ł y  
w kierunku rozwoju dzi-

siejszej edukacji i funk-
cjonowania placówek 
szkolnych. 

 
Klaudia Wołoszyk  

Ze świata szkoły 

Pomocna łapa. 

Zanim wytłumaczę o co 

chodzi, nadmienię tylko, 

że mam na myśli konkret-

ną rasę psa. Jest to Labra-

dor Retriever. To właśnie 

te czworonogi towarzyszą 

niepełnosprawnym w ich 

prywatnym życiu. Potrafią 

wykonywać wiele poży-

tecznych rzeczy, jak np. 

podanie gazety a nawet 

pomoc w zakupach. Za-

nim taki zdolny pupil wej-

dzie w posiadanie poszko-

dowanego, musi przejść 

szkolenie. Jest ono drogie, 

bo wynosi ok. 25 tys. zł. 

Skutkiem tak wysokiej 

ceny jest mała ilość osób 

korzystających z pomocy 

psów asystujących. Po-

trzebujący może zabierać 

wyszkolonego zwierzaka 

praktycznie wszędzie: do 

r e s t a u r a c j i , 

środków komu-

nikacji, biura ... 

Niestety przywileje te nie 

są często respektowane. 

Na terenie Polski istnieje 

już kilka fundacji, które 

zajmują się szkoleniem 

l a b r a d o r ó w . 

To ważne, aby zważać nie 

tylko na swoje dobro. 

Należy wspomóc tych, 

którzy najbardziej tego 

potrzebują. A w przypad-

ku osób niepełnospraw-

nych i psów asystujących 

to niekwestionowana 

symbioza. Taki przyjaciel 

to kolejny stopień do sa-

modzielności. 

Iza Brzózka 

Nie od dziś wiadomo, że 

pies to przyjaciel człowie-

ka. Potrzebuje ciepła, 

opieki i miłości. Jednak 

często zdarza się tak, że 

to właśnie człowiek po-

trzebuje ciągłego nadzoru. 

W takiej sytuacji znajdują 

się najczęściej osoby nie-

pełnosprawne. Ich stan 

zdrowia sprawia, że na-

wet codzienna monotonia 

przynosi im wiele wy-

zwań. Kłopotem staje się 

zapięcie bluzy, otworzenie 

drzwi ,  podnoszen ie 

przedmiotów. Już teraz 

możesz wpaść w zakłopo-

tanie, dlaczego łączę dwa 

tak odmienne tematy. Są 

one sobie obce tylko  

z pozoru. Otóż w ostat-

nich latach nastąpiła pew-

nego rodzaju rewolucja. 

Str. 5 Rok 2011, nr 2 

To Cię zaciekawi... 

„O szkole w szkole”- otwarta dyskusja uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 

Ciekawostki na 

temat Labrado-

rów 
*Labradory wyko-
rzystywane są m.in. 

jako psy ratownicze, 
przewodnicy ociem-
niałych, w terapii 
chorych, do wykry-

wania narkotyków, 
wykrywania miejsc 

podpaleń. 

* Od 2009 roku 

odbywa się parada 

Labradorów. W tym 

roku brało udział 

ponad tysiąc zwie-

rzaków! 



MASZ POMYSŁ NA CIEKA-

WY ARTYKUŁ? NAPISZ 

DO NAS, NA ADRES  

E-MAIL, A JUŻ W PRZY-

SZŁYM MIESIĄCU TWÓJ 

TEKST MOŻE SIĘ UKA-

ZAĆ W „ŚWIECIE  

GIMNAZJALISTY” ! 

 

swiatgimnazjalisty@wp.pl 

zajęć dydaktycznych, 

numerek ochronny. 

Na stałe do kalendarza 

imprez organizowa-

nych przez samorząd 

wpisały się: andrzejko-

wy tunel wróżb, pocz-
ta mikołajkowa i wa-

lentynkowa, Wigilia, 

dyskoteki szkolne. Sa-

morząd organizuje 

r ó w n i e ż  u d z i a ł 

uczniów w akcjach 

W Gimnazjum nr 2 

bardzo aktywnie działa 

Samorząd Uczniowski, 

który systematycznie 

spotyka się z opieku-

nami na cotygodnio-

wych zebraniach. Sa-
morząd decyduje  

o wielu ważnych spra-

wach dotyczących spo-

łeczności uczniowskiej 

jak np. organizacja dys-

kotek i dni wolnych od 

wolontariackich takich 

jak: zbiórki żywności, 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

Dnia 12.10.11r. W na-

szej szkole po raz ko-

lejny odbyły się wybo-

ry do samorządu 

szkolnego. A o to wy-

niki : 

Wybory do samorządu  szkolnego. 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie 

Ul. Wojska Polskiego 9 
11-400 Kętrzyn 

tel/fax 897512309 
 

GIMNAZJUM NR 2 
IM. JANA PAWŁA II 

W KĘTRZYNIE 

E-mail: 
swiatgimnazjalisty@wp.pl 

E-mail: dwojkagim@wp.pl 

Przewodniczący– Hubert Włoch II b 

Zastępca– Karolina Nawrocka III a 

Sekretarz– Klaudia Jędrej III b 



Integracyjnymi  z Kętrzy-

na dał przedstawienie 

przeplatane śpiewem, roz-

mowami, a wszystko po 

to, by ukazać przemijal-

ność ludzkiego życia  

w jak najbardziej wiary-

godny sposób. Można by-

ło odnieść wrażenie, że 

jest to prawdziwa historia 

o chłopcu, który przegrał 

walkę           z AIDS. Gru-

pa       z Mołtajn pokazała 

spektakl ,,Sąd nad prze-

mocą”.  Jego celem było 

uświadomienie, że prze-

moc nie jest dobrym spo-

sobem na rozwiązywanie 

konfliktów. 

 Twórczość mło-

dych artystów została do-

ceniona gromkimi brawa-

mi i nagrodami pieniężny-

mi dla najbardziej poru-

szających spektakli. Akto-

rom na pewno udało się 

zrealizować główne prze-

słanie PaT’u dzięki wytę-

żonej pracy.  

  

Gabriela Werkowska  

     klasa IIIa 

W czwartek  20 paź-

dziernika 2011  w auli Gim-

nazjum nr 2 im. Jana Pawła II  

w Kętrzynie  odbył się PRZE-

GLĄD SPEKTAKLI  

I KRÓTKICH FILMÓW 

PROFILAKTYCZNYCH 

ZaPATka. Widzami byli 

uczniowie klas humanistycz-

nych tej szkoły.  Wystąpili 

uczniowie z powiatu kętrzyń-

skiego, prezentując krótkie 

filmy mające na celu uświa-

domienie młodzieży powagę 

problemu: narkomanii, alko-

holizmu  

i przemocy. Projekt był nad-

zorowany przez Policję, a 

jego koordynatorem była pani       

Katarzyna Bronakowska- za-

stępca dyrektora 

szkoły. 

  Spektakl 

gospodarzy zro-

bił na widzach 

ogromne wraże-

nie. Problemy 

dziewczyny  

o imieniu Klau-

dia uświadomiły 

uczniom, jak 

bardzo dają się 

ponieść szeptowi  me-

diów, kolorowych gazet     

i koleżanek. Ta historia, 

choć nie wydarzyła się 

naprawdę, dała do myśle-

nia, przestrzegła nas przed 

szukaniem złych autoryte-

tów i chęci zaimponowa-

nia. Seria filmów o prze-

mocy i używkach, pokaza-

ła życie z pozytywnym 

uzależnieniem, jakim jest 

sport. Uczniowie  

z Gimnazjum w Karole-

wie odegrali pantomimę. 

Głównym zagadnieniem 

były problemy z alkoholi-

zmem, papierosami i nar-

kotykami. Zespół Szkół 

numer 1        z Oddziałami 

PaT w naszej szkole 
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Listopad 

ZaPaTka 
Tak brzmi nazwa przeglądu 

artystycznego organizowa-

nego od bieżącego roku 

szkolnego przez Panią 

Katarzynę Bronakowską w 

murach naszego gimnazjum  

Dnia 20 października 2011 

roku odbyła się pierwsza 

taka impreza, która mamy 

nadzieję, co roku będzie 

miała miejsce w naszej 

szkole. Grupy, które tego 

dnia zaszczyciły nas swoją 

obecnością, pokazały nam, 

przygotowane wcześniej 

spektakle o różnej tematy-

ce, najczęściej były to: 

narkomania, alkoholizm, 

przemoc oraz inne zagro-

żenia wobec młodzieży. 

Przedstawione zostały 

również filmy nagrane przez 

naszych uczniów, które wcze-

śniej zostały zgłoszone do 

przeglądu, który miał charak-

ter otwartego dla publiczności 

przeglądu połączonego z kon-

kursem. 

Na widowni pojawiły się trzy 

klasy 3a, 2a oraz 1a, wcześniej 

zaproszone przez Panią dy-

rektor. Nie zabrakło również 

Pani Baranowskiej przedstawi-

cielki wydziału do spraw  

z kętrzyńskiej policji, która 

też przyczyniła się do akcji 

ZAPATKI jak i również do 

samego PaTu.  

Po podsumowaniu, pierwsze 

miejsce zajęła grupa Panika  

z naszego gimnazjum. Wyróż-

nione drugimi miejscami zo-

stały zespoły  z Karolewa oraz 

z Zespołu Szkół nr 1 w Kę-

trzynie. 

Pamiętajmy jednak, że to nie 

była rywalizacja. Zależało nam 

na wspólnej, dobrej zabawie  

i poszerzaniu świadomości, 

jakie zagrożenia niosą ze sobą 

używki. 

                                                                                                               

                                                                         

Marta Gołąbek kl. IIIa  

Dominika Lewkowicz klasa IIIa  To  smutny miesiąc. Święto Zmar-
łych, Zaduszki, poczucie, że zima 
zbliża się wielkimi krokami. Panują 
szarości, coraz krótszy dzień, zimno. 
To wszystko sprawia, że grozi nam 
stan określany jako „jesienna depre-
sja”. Człowiek chciałby wtedy za-
snąć i jak niedźwiedź przespać cały 
ten okres. No, ale niestety trzeba to 
jakoś przetrwać. Ważne, żeby do-
brze zorganizować sobie ten czas, 
by nie dopadła nas chandra i poczu-
cie beznadziejności. Dobrym rozwią-
zaniem jest zapisanie się na jakieś 
dodatkowe zajęcia sportowe.  To 
dobry sposób na jesienną nudę. 
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Reportaż „Święto Zmarłych” 
   W tym roku 1 listopada żaden 

promień słońca nie przebija się 

przez chmury. Mimo to ludzie 

tłumnie przychodzą na cmentarz. 

Wszyscy niosą kwiaty i znicze. 

Słychać szepty, przytłumione roz-

mowy i wymianę wspomnień.  

                 Na każdym grobie pali 

się lampka. Babcie, które wzięły 

się za sprzątanie rodzinnych na-

grobków z dużych, jesiennych 

liści są przejęte, zamyślone. Wi-

dzę jak po zakończeniu porząd-

ków zapalają znicze. Zimny, pory-

wisty wiatr zrzuca resztki listków 

na pomniki. Słyszę głosy star-

szych pań: „ Takich listków się 

nie zbiera. Ozdabiają one ten 

zimny krajobraz”. Kobiety 

chcąc aby pamięć    o ich bli-

skich  nie zamarła, biorą ze 

sobą wnuczki. „ Mam nadzie-

ję, że nauczą ich poczucia 

obowiązku wobec zmarłych.”- 

mówi jedna z nich. Dzieci swo-

imi małymi rękami próbują 

zapalić znicz i położyć kwiaty. 

Nie rozumieją dlaczego to ro-

bią, cieszą się, że są razem  

z babcią. 

                  W iec zo re m na 

cmentarzu zostają tylko nie-

liczni. Przez ciemność           

i głuchą ciszę przebijają się 

kolorowe światełka. Rodzi-

ce przejeżdżają obok, poka-

zując swoim dzieciom to 

smutne piękno tego dnia. 

                                                          

Gabriela Werkowska kl. IIIa 

Listopad to zimny i ponury miesiąc. Ludzie w tym okresie chorują. Należy pamiętać o 

ciepłym ubieraniu się i zażywaniu witamin. Ten miesiąc bywa czasami nudny. W takie 

dni możemy: 

- zasiąść przy herbacie z dobrą książką 

- obejrzeć komedię dla poprawy humoru 

- zaprosić przyjaciół na spacer lub do kina 

- zadbać o swój wygląd ( np. kąpiele, maseczki) 

- pójść na zajęcia fitness, basen lub siłownię 

- poświęcić czas nauce 

- spędzić mile chwile z rodziną 

    Nie możemy poddać się jesiennej depresji. Jest wiele cieka-

wych zajęć, którymi można wypełnić swój długi dzień. 

 

                                                                                                           

                                                          Ola Bejnar kl.III a 

Kilka propozycji  na  

   jesienną szarugę 
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Ci, co odeszli 

    To było lądowanie... 
 Ma 53 lata i jest jednym 

z najbardziej doświadczonych 

pilotów. Kapitan Boeinga 767. 

dwadzieścia lat doświadczenia 

na maszynach tego typu. Jest to 

oczywiście Kpt. Tadeusz Wro-

na, który jest gwiazdą ostatnich 

dni. Wiadomość o awaryjnym 

lądowaniu polskiego samolotu 

obiegła już cały świat. 

1 listopada po południu na war-

szawskim lotnisku doszło do 

awaryjnego lądowania. Maszy-

na nie mogła wysunąć podwo-

zia i lądowała na tzw. brzu-

chu. Na pokładzie samolotu 

znajdowało się 230 pasaże-

rów. Gdyby nie zimna krew  

i doświadczenie kapitana, 

wszystko mogłoby potoczyć 

się inaczej-tragicznie. 

 

„Lataj jak orzeł, ląduj jak 

wrona.” ♥ 

   

 

Iza Brzózka kl.III a 

 

Ci, co odeszli 

Zostawiają nas samych 

ze łzami w oczach i tęsknotą w ustach 

Opuszczają nas 

Szaro-czarnych ludzi bez żadnych 

pomysłów na własne życie. 

Pozostawiają nam tylko tęsknotę, 

do ludzi, których kochamy, a 

tak szybko tracimy. 

 

Przecież tam i tak jest o wiele lepiej. 

Przecież my też tak skończymy jak  

oni, jak Ci co odeszli. 

 

 

Jakubiec Joannna kl. III a 
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Nagłówek artykułu w środku 

1.Jak długo żyje mysz?  

   To zależy od kota 

 

2. Co ma wspólnego jesień z łyżką ? 

    je-się-nią 

     

3. Jakie ciastka jedzą hydraulicy, górale, stare dziadki? 

     rurki 

     karpatki 

     pierniki 

 

4. Dlaczego bociany odlatują do ciepłych krajów? 

    Murzyni też chcą mieć dzieci. 

 

Monika Pupek kl.IIIa 

Jesienny humor 

           Każdy z nas lubi co innego. Niektórzy uwiel-

biają poezję, a inni czytają kryminały. Jest tyle 

książek, które swoją niezwykłą historią zapraszają 

nas do świata magii, zagadek …Pamiętajcie, że 

większość filmów powstała na podstawie książek, 

choćby „Harry Potter” J.K.Rowlling. Chciałabym 

was zachęcić do czytania, dlatego proponuję kilka 

ciekawych powieści. Na pewno każdy z Was znaj-

dzie coś dla siebie: 

KSIĄŻKI DLA TYCH, CO LUBIĄ ZAGADKI: 

„Fletcher Moon”- Eoin Colfer 

„Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa 

Katastrofa”-Rafał Kosik 

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi”-Rafał Kosik 

„Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelno-

ści”- Rafał Kosik 

„Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn”- Rafał 

Kosik 

„Upiór w szkole”- Thomas Brezina 

Saga Klubu Młodych Detektywów autorstwa 

Thomasa Breziny 

KSIĄŻKI DLA TYCH CO LUBIĄ MAGIĘ: 

„Alchemik”- Michael Scott 

„Mag”- Michael Scott 

„Czarodziejka”- Michael Scott 

„Nekromanta”- Michael Scott 

Co by tu poczytać? 
„Teodozja i Berło Ozyrysa”- LaFervers 

„Teodozja i Węże Haosu”- LaFevers 

KSIĄŻKI DLA TYCH CO LUBIĄ WĄTKI MIŁOSNE: 

„Kosmiczny dom Larklight”- Philip Reeve 

„Kosmiczny hotel Stargross”- Philip Reeve 

„Tajemnica Katie”- Thomas Brezina 

„Tajemnica Emmy”- Thomas Brezina 

„Szepty czarownic”- Anna Dale 

KSIĄŻKI DLA TYCH CO LUBIĄ FANTASY I SCI-FI: 

„Chrzest Ognia” – Andrzej Sapkowski 

„Czas pogardy” – Andrzej Sapkowski 

„Krew Elfów” – Andrzej Sapkowski 

„Miecz przeznaczenia” – Andrzej Sapkowski 

„Ostatnie Życzenie” – Andrzej Sapkowski 

„Wieża Jaskółki” – Andrzej Sapkowski 

„Pani Jeziora” – Andrzej Sapkowski 

„Dryfujący dom”- Dale Peck 

„Eragon”- Christopher Paolini 

„Najstarszy”- Christopher Paolini 

„Ruiny Gorlanu”- John Flanagan  

 

 

 

                  Karolina Nawrocka IIIa 



NASZ E-MAIL: 

swiatgimnazjalisty@wp.pl 

Przeczytałeś interesującą 

książkę, obejrzałeś niesamo-

wity film, znasz ciekawą  

historię-   

Napisz do nas! 

 

Przysłowia na  listopad: 

 
 Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście spad-

nie jeszcze zima. 

 Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają. 

 Słońce listopada mrozy zapowiada. 

 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

 Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 

 Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem. 

 Grzmot listopada dużo zboża zapowiada. 



                       Człowiek współczesny to synonim osoby uzależnionej. 

W naszych czasach zagrożeniem jest 

nie tylko alkoholizm i narkomania, czę-

sto lekceważonym  lub niedostrzega-

nym przez rodziców, jest uzależnienie 

od komputera. Objawami mogą być 

następujące czynniki:  

Bycie zaabsorbowanym kupowa-

niem nowych gier, programów, 

bądź dodatków komputerowych. 

 Finansowe problemy spowodo-

wane korzystaniem z komputera 

i Internetu 

Potrzeba wydłużania czasu spędzanego przed komputerem, by 

osiągnąć pożądany poziom satysfakcji. 

Słabe oceny mogą być spowodowane brakiem czasu na naukę przez 

komputer. 

                                                               Jacek Jurewicz kl. III a 
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                 Z końcem sezonu deskorolkowego zaczyna się zima. Wszystkie miejsca, w których 

do tej pory mogliśmy jeździć są teraz niezdatne do użytku. Zima to najgorszy okres dla skate-

rów. Większość z nas mówi: „nadchodzi sen zimowy”. Są również tacy, co korzystają z su-

chych dni, a także mimo deszczu i pluchy, jeżdżą. Wszyscy skaterzy z Kętrzyna czekają na 

wiosnę. 

                                                                                     

                                                      Dawid Bociański kl. III a 

Co robić, aby uniknąć przeziębienia zimą? 

„ Zawsze pod górkę” 

       Okres jesienno-zimowy sprzyja przeziębieniom, które zwykle trwa od 5 do 7 dni, w tym 

czasie łatwo o spadek odporności.  Warto zastanowić się, jak wzmocnić swój układ odporno-

ściowy, aby nie zachorować. 

      Przede wszystkim należy nosić czapkę, szalik i rękawiczki, a także należy zwrócić uwagę, 

by nasze plecy i szyja były zakryte. Brak okrycia głowy naraża organizm na utratę aż 40% 

ciepła. Ważne jest, aby ubierać się odpowiednio, zapewniając ciepło wszystkim partiom ciała. 

Ważną rolę pełni witamina C, która znajduje się w warzywach i owocach. Warto, więc dietę 

warzywno-owocową uzupełnić preparatami, w których jest odpowiednia jej dawka. Jesienią  

i zimą powinno się je zażywać regularnie, by nasz organizm był silniejszy w razie ataku drob-

noustrojów. Nie należy wychodzić na mroźne powietrze bez zjedzenia choćby małego śniada-

nia i wypicia szklanki ciepłej herbaty lub mleka. Najłatwiej zarazić się przebywając w więk-

szych skupiskach ludzi ( komunikacja miejska, sklep, szkoła itp.). osoby chore powinny uży-

wać jednorazowych chusteczek i często myć ręce. 

                                                                                               

    Kinga Czyżewska kl. III a 
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      Grudzień to magiczny miesiąc. Oczekiwanie na święta, pierwsze płatki śniegu, miasta ob-

wieszone kolorowymi lampkami. To wszystko czyni ten okres wyjątkowym. Grudzień to także 

miesiąc podsumowań. Rok się kończy, a my zastanawiamy się ,   co przyniesie nowy. 

        Znam wiele osób, które nie lubią zimy. Owszem, lato jest cieplejsze, ale zima też ma  

w sobie wiele uroku. Zaczyna się przecież okres jeżdżenia na nartach, sankach, snowboar-

dach, łyżwach itp. Można także robić ciekawe zdjęcia uwieczniając zimowe krajobrazy. Zimą 

nie musimy się nudzić! 

 

                                             Dominika Lewkowicz kl. III a 

„Idą święta, święta…” 

             Rodzinnego ciepła nigdy dosyć. Święta Bożego Narodzenia to szczególnie rodzinne 

święta. Ważne, aby w tym okresie pamiętać o najbiedniejszych. 

             Kończy się kolejny rok. Nadeszła zima. Śniegu nie widać , ale wszyscy czują już za-

pach świąt. Upragniony czas staje się coraz bliższy. W domach pojawiają się zielone choinki. 

Najmłodsi piszą listy do św. Mikołaja. Wszyscy oczekują wspaniałych prezentów. Należy pa-

miętać, że ten czas powinien być spędzony z rodziną. Całoroczne problemy i spory znikają 

przy wigilijnym stole. Jednak są i tacy, którzy Święta Bożego Na-

rodzenia spędzają samotnie. Przyczyną jest najczęściej bezdom-

ność lub trudna sytuacja życiowa. Piękne jest to, że swoją działal-

ność wznawia wtedy wiele organizacji charytatywnych. Najubożsi 

mogą liczyć na towarzystwo i ciepły posiłek. Fakt, że w ludziach 

nie brakuje współczucia i człowieczeństwa, czyni te święta jesz-

cze piękniejszymi. 

                                                           

         

      Iza Brzózka kl. III a 

„Grudzień” 
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                       Święta Bożego Narodzenia – wokół panuje radość i spokój. Wszyscy są zajęci 

świątecznymi przygotowaniami, swoimi rodzinami, lecz kto pamięta o tych, którzy dawno prze-

stali się cieszyć tym magicznym dniem? 

                        W Święta przypomnijmy sobie o ludziach, którzy nie mogą się już radować naro-

dzinami Pana. Są to ludzie biedni, bezdomni, starzy, chorzy. O nich najczęściej zapominamy. 

                         Boże Narodzenie to wspaniały czas, aby nauczyć się pomagać. Przedświątecz-

ny nastrój sprawia, że zaczynamy otwierać się na innych ludzi. Chcemy, aby wszyscy byli 

szczęśliwi, staramy się pomagać innym. Możemy zaangażować się w liczne zbiórki pieniężne 

czy żywnościowe. Miłym prezentem będą także odwiedziny u starszych, schorowanych ludzi. 

To nic wielkiego, a ten uczynek uszczęśliwi najbardziej. Okażmy trochę zainteresowania drugim 

człowiekiem i nie bądźmy obojętni na cudze cierpienia. 

                         Pamiętaj, że Ty również możesz stać się św. Mikołajem i pomóc potrzebującym 

odzyskać wiarę w Święta Bożego Narodzenia. 

                                                                            Klaudia Wołoszyk kl.III a 

„Trafiony prezent” 

„Otwórzmy serca na święta” 

                 Grudzień jest zimnym, ale i radosnym miesiącem. Wielkimi krokami zbliżają się 

upragnione święta. Zawsze zastanawiamy się nad prezentami. Co kupić najbliższym? 

                 Najważniejszą rzeczą jest znać upodobania lub zainteresowania naszych obdaro-

wywanych.  Może mama lubi gotować? Przybory kuchenne byłyby idealnym prezentem. Płyta 

muzyczna ulubionego zespołu lub ramka ze wspólnym zdjęciem również mile zaskoczy. 

                Pamiętajmy, żeby w tym pięknym czasie być miłym dla ludzi i nie kłócić  się! 

                                                                                    

 

        

                                             Ola Bejnar kl. III  
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              Kupowanie prezentów to nie lada wyzwanie. Co zrobić, aby nasz prezent    nie wylą-

dował na dnie szafy ani nie był banalny? 

              Po pierwsze, dowiedz się, czym interesuje się osoba, którą chcesz obdarować. Dzięki 

temu będziesz wiedział, czego może w danej chwili potrzebować np.: jeśli interesuje się samo-

chodami, kup niedawno wydaną książkę na ten temat. Nie powinna trafić na dno szafy. 

              Po drugie pomyśl, jakie korzyści z prezentu będzie miała osoba obdarowywana. Kup 

taki prezent, dzięki któremu obdarowany coś zyska, nie tylko materialnie. 

              Po trzecie wydawaj na prezenty tylko tyle pieniędzy, na ile Cię stać. Pamiętaj tylko, że 

w tym czasie wiele sklepów proponuje dużo pozornych rabatów. Nie daj się nabrać! 

              Po czwarte kupując w Internecie, można znaleźć wiele przedmiotów, których nie ma 

na sklepowych półkach. 

              Po piąte warto porównywać ceny z różnych sklepów. Nie kupuj pierwszego lepszego 

prezentu, który wpadł Ci w ręce, bo może się okazać, że w innym sklepie kupisz to samo 

znacznie taniej.   Zatem udanych zakupów . 

                                                                   Przemek Dyjas kl. III a 

„Ach ten mecz!” 

               Dnia 5 listopada 2011 r. nasza drużyna rozegrała spotkanie z drużyną UKS Trójeczka 

Olsztyn. 

              Mecz został rozegrany na olsztyńskiej hali. Już w pierwszej kwarcie dało się zauważyć, 

że będzie to naprawdę dobra gra. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Niedługo uzyskali-

śmy trzynastopunktową przewagę nad rywalami. Trzecia kwarta była tak samo zacięta jak pierw-

sza, ale udało się nam utrzymać czternastopunktową przewagę. W ostatniej kwarcie gra była jed-

nostronna. Odskoczyliśmy na 32 punkty i mogliśmy sobie pozwolić na trochę spektakularnych 

akcji. Ostateczny wynik spotkania to 66:98 dla naszej drużyny. 

                                                                        

     Bartosz Dejnarowicz kl. III a 

„Świąteczne zakupy” 
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         Lubicie zagadki i historię? Jeśli tak, to ta książka jest dla Was. Mumie, grobowce, skarby 

czekają na odkrywców. 

        Książka pt: „Tajemnica klejnotu Nefretiti” została napisana przez Agnieszkę Stelmaszyk. 

Opowiada o piątce przyjaciół, dzieciach słynnych archeologów. Każdy, kto choć trochę intere-

suje się archeologią, rusza do Kairu. To nie tylko zapierające dech w piersiach przygody, to 

odkrywanie tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, tajem-

niczych komnat i nikomu nieznanych grobowców. Kto pozna legendę Nefretiti? Kto wyniósł 

sarkofag z grobowca? Kim jest tajemnicza Cressida Finch? Pytań coraz więcej, a czas upływa 

szybciej niż przesypujący się piasek w klepsydrze. 

                                                                    Karolina Nawrocka kl. III a 

„Co by tu poczytać?” 

„Wieczór z książką” 

                 Wszyscy czytamy książki, jednak każdy o różnej tematyce. Jedni wolą romans, 

inni kryminały albo poezję. O czym może opowiadać  książka pt: „Uciekinierzy”? 

                 Powieść „Uciekinierzy” została napisana przez Roberta Muchamore.  Dzięki niej 

powracamy na moment do czasów okupacji. Armia Hitlera napada na Francję. W ogarnię-

tym chaosem kraju niemieccy agenci polują na dwoje brytyjskich dzieci. Szpieg Charles 

Henderson próbuje je ocalić. Musi dotrzeć do nich pierwszy, ale nie poradzi sobie bez po-

mocy dwunastoletniego francuskiego sieroty. Angielskie służby specjalne wkrótce przeko-

nają się, że dzieci wysyłane na tajne misje mogą pomóc aliantom w wygraniu wojny. 

                                                                                           Karolina Nawrocka kl. III a 
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 Wielu młodych ludzi, głównie dziewczyn, myśli o tym,że są grube i chcą szybko schudnąć. 

Często kończy się to anemią lub bulimią. Przeczytajcie ten artykuł a odchudzanie będzie skuteczne  

i bezpieczne. 

 By schudnąć, musimy ułożyć sobie dietę, by była traktowana jako sposób odżywiania się,  

a nie głodówka, do której najczęściej doprowadzają dziewczyny.  

 Jak ułożyć dietę dla siebie? Zapotrzebowanie na wartości odżywcze zależy od budowy ciała, 

intensywności treningów, jak również metabolizmu danego człowieka. Przedstawię zapotrzebowanie 

organizmu przy redukcji tkanki tłuszczowe dla osób, które nie uprawiają sportu, a chcą po prostu 

schudnąć. Weźmy osobę, która waży około 50kg. Ten  potrzebuje od 100g do 200g węglowodanów. 

Musi spożywać również do 25g tłuszczy dziennie, natomiast białka od 40g do 60g. Po takim wylicze-

niu bierzemy tabelę wartości odżywczych i  z nią komponujemy 5-6 posiłków, które trzeba zjeść 

przez cały dzień w odstępie do 3h od poprzedniego. Wiedząc, że zapotrzebowanie osoby ważącej 50 

kg wynosi 150g węglowodanów, 50g białka i 25g tłuszczy, wystarczy to rozdzielić na 5 posiłków. 

 Warto zatem prześledzić swój jadłospis i rozważnie dobrać składniki do odpowiednich pro-

porcji i posiłków. 

 

       

    Damian Hennig III a  

„Odchudzanie z głową” 
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„Co zabiera nam opera mydlana?” 

Strona 8   21.12.2011 

A CZAS UCIEKA… 

Przeciętny serial telewizyjny trwa 45 minut. Załóżmy, że oglądamy codziennie jeden odci-

nek ulubionego serialu. W takim razie wychodzi nam  5 godzin  i 15 minut tygodniowo. To pra-

wie ¼ doby! 

23 marca 1987 odbyła się światowa premiera ,,Mody na Sukces’’. Nasi rodzice pamiętają mo-

ment, kiedy ten serial pojawił się w  polskiej, ile  cennych godzin życia ludzi zmarnował. To jednak nie 

jest jedyny serial. Nieskończenie wielka liczba telenowel, które tak chętnie oglądamy zabiera nam 

mnóstwo czasu. Oglądanie telewizji tłumaczymy brakiem rozrywki w życiu codziennym.  Życie Emilki 

z ,,Pierwszej miłości” jest o wiele ciekawsze niż nasze. Ona nie chodzi do szkoły i nie musi odrabiać 

lekcji. Nawet nie istnieje, lecz mimo tego jej losy bardziej nas obchodzą niż nasze własne. Kiedy znu-

dzi się nam ten serial, możemy obejrzeć inny. Jest ich przecież naprawdę bardzo dużo. Bohaterowie 

mają mocno pozmyślane przygody, a  rozwiązania ich są  bardzo nieprawdopodobne. Opery mydlane 

przyciągają naszą uwagę, zawsze mamy na nie czas i chęć. 

Czy naprawdę potrzebujemy takiego rodzaju rozrywki? Zamiast bezsensownego siedzenia 

przed ekranem, umówilibyśmy się lepiej  z przyjaciółmi na spacer, porozmawialibyśmy z rodzicami 

lub rozwijali nasze pasje. Byłoby to chyba bardziej twórcze i rozwojowe niż bezczynne leżenie na ka-

napie przed telewizorem. 

Gabriela Werkowska IIIA 

●     NAPISZCIE DO NAS A   

    WASZ ARTYKUŁ ZNAJ-  

      DZIE SIĘ W NASZEJ  

            GAZETCE!!! 

●            NASZ  E-MAIL:  

  swiatgimnazjalisty@wp.pl 



Jedna z najciekawszych walk bokserskich z udziałem świetnych zawod-

ników. Starcie bez fundamentu natury zawodowej. Wulgarność, siła, wytrzyma-

łość. Całe to ,,zło”, które z łatwością gromadzi przed sobą setki fanów. 

 Boks to wielkie emocje i brutalność. Szybcy, zwinni, idealnie umięśnieni 

bokserzy? Niekoniecznie. Moją uwagę zwrócił na siebie tzw. Del Boy ,,Szeroki męż-

czyzna, który będąc lekko przy tuszy, ma prawie 190 cm wzrostu. Czarnoskóry oby-

watel Zimbabwe (Afryka) był mistrzem do 2011 w wadze ciężkiej. Niewiele razy 

stanął na ringu jako  profesjo-

nalista, bo oficjal- nie stoczył     

18 walk (wygrał 15 w tym         

9 przez nokaut). Mowa              

o Derecku Chiso- ra, z którym    

18 lutego spotkał się niekwestio-

nowany mistrz – Witalij Klicz-

ko. Ukrainiec jest jednym ze star-

szych braci, któ- rzy od 

lat ,,sieją grozę w bokserskim 

świecie. Mimo sporej przewa-

gi wzrostu, wielkiej sławy zawodowego dorobku Kliczki, Chisora nawet nie drgnął. 

Ponadto był na tyle wulgarny, aby napluć w twarz Wladimirowi, który jest młodszym 

bratem Witalija. Nic dziwnego, właśnie przez swój nieokrzesany temperament Derec 

doprowadził do walki w Monachium (Niemcy). W jaki sposób? Podobno na jednej 

konferencji z udziałem obu dżentelmenów nasz bokser spoliczkował swojego prze-

ciwnika. Ot tak, za nic. Ring miał być miejscem wyrównania rachunków. Ostatecznie 

wygrał Ukrainiec. Wynik walki nie jest jednak tak oczywisty. Ukłon w stronę Chiso-

ry, który wytrzymał całe 12 rund. Kliczko planował znokautować Dereck’a do          

8 rund. Nie udało mu się tego dokonać gdyż ten był nieustępliwy,  nie działały na 

niego żadne ciosy i cały czas ,,szedł’’ do przodu. Zdobył już sławę, wiec mam na-

dzieję, że jako świetny bokser, będzie od tej pory reprezentował zachowanie praw-

dziwego sportowca i będzie respektował te zasady nawet wtedy, gdy nie zgodzi się    

z postawą innych osób, jak to było w przypadku Kliczki.   

Iza Brzózka IIIa 

WALKA 

W tym numerze: 

Walka 1 

Upieczmy coś... 2 

Uwaga rolkowcy! 2 

Przebudzenie się 

wiosny 

3 

Herbata 3 

Hobby jako lekar-

stwo 

4 

Co można zrobić? 4 

 

Historia motocy-

kla  WSK 

4 

Internetowe uza-

leżnienia 

5 

8 sposobów na 

chandrę 

5 

Jak się uczyć? 6 

Chcesz posłuchać 

dobrej muzyki? 

6 

Trudne ludzkie 

sprawy 

7 

Jezioro duchów 8 
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Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a nauki mamy coraz więcej z powodu 

zbliżającego się egzaminu gimnazjalnego, możemy więc  w słodki sposób 

umilić sobie czas. Doskonałym na to sposobem jest pyszne ciasto. Aby przy-

rządzić ,,wiosenne” ciasto potrzebujemy: 

*3 szklanki mąki pszennej lub tortowej 

*kostkę margaryny 

*3/4 szklanki cukru 

*3 łyżeczki proszku do pieczenia 

*5 jaj 

*3 opakowania budyniu (najlepiej smakuje czekoladowy lub karmelowy) 

*litr mleka 3,2% 

*szczypta soli 

 Z mąki, niecałej margaryny (potrzebujemy trochę na wysmarowanie bla-

chy i ćwierć na kruszonkę), cukru, proszku do pieczenia, żółtek ( z białek 

ubijamy pianę ze szczyptą soli) wygniatamy ciasto. Uprzednio wysmaro-

waną blachę wykładamy wyrobionym ciastem. W tym czasie gotujemy bu-

dyń (do tego właśnie potrzebujemy mleka). Gotowym (jeszcze ciepłym         

i posłodzonym) budyniem zalewamy ciasto. Na to nakładamy ubitą wcze-

śniej pianę.( budy musi na cieście wysty-

gnąć) 

Kruszonkę robimy z ćwierć kawałka mar-

garyny, ćwierć szklanki cukru i pół szklan-

ki mąki. Gotową posypujemy ciasto. Wkła-

damy je do piekarnika i pieczemy w 180˚ 

przez 45 min. 

Polecam, gdyż jest naprawdę łatwe do zro-

bienia i smaczne. Nauka zaś stanie się 

przyjemnością. 

 

Nareszcie! Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Dni stają się coraz dłuższe        

i cieplejsze. Z wielką radością mogę powiedzieć, ze sezon deskorolkowy zo-

stał otwarty. Marzec jest to miesiąc, w którym wszyscy zmieniają sprzęt na 

nowy i wychodzą śmigać przez cały dzień. Jest to również okres, w którym 

często pada deszcz, więc starajmy się korzystać tylko ze słonecznych dni. 

 

Dawid Bociański IIIa 

UPIECZMY COŚ... 

UWAGA ROLKOWCY! 
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   "Na zielonej 

        trawie" 
Na zielonej trawie 

pasie Kwiecień pa-

wie, a jasne Sło-

neczko pomaga 

łaskawie. 



PRZEBUDZENIE SIĘ  

           WIOSNY 
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W marcu przyroda budzi się do życia. Spod topniejącego śniegu 

wyrastają przebiśniegi i trawa nabiera soczystości. Promyki słońca 

przedostają się przez kłęby szarych chmur. Zwierzęta wychodzą na 

światło dzienne, wybudzają się z zimowego snu. Ptaki zlatują do 

naszego kraju. Temperatura rośnie, a my czujemy zbliżającą się, 

upragnioną wiosnę. 

    

 

     Paulina Szydłowska kl.IIIa 

 Każdy z nas codziennie pije przynajmniej jeden kubek swojej ulubio-

nej herbaty. Najpopularniejsza- tzw. ,,Earl Grey” gości niemal w każdym 

domu. Naszym ulubionym dodatkiem do niej jest  cytryna. 

 Herbata to jeden z najpopularniejszych napoi. Wypijana bez cukru ma    

0 kalorii. Kiedy jesteśmy chorzy, nasze babcie dodają do niej łyżeczkę miodu, 

wierząc w jej cudowne właściwości lecznicze. Istnieje wiele rodzajów herbaty. 

Najpopularniejsze z nich to herbata czarna, zielona, biała, pu-erh (czerwona), 

ulung (niebieska), aromatyzowana i prasowana. Ta pierwsza jest nam chyba naj-

bardziej znana. Po raz pierwszy zetknęli się z nią , w pierwszej połowie XVI 

wieku, Rosjanie. Tam herbatę tradycyjnie nazywa się czajem i przygotowuje się 

w samowarze, bez mleka, za to w postaci bardzo mocnego, intensywnego napa-

ru. Podobno najsmaczniejsza herbata pochodzi z wyspy Cejlon. Tam listki ziół 

zrywa się ręcznie, wybierając tylko młode. Jedną ze znanych cejlońskich herbat 

jest Dilmah.  

 Ten napój uspokaja, pozwala wytchnąć. Rozkoszowanie się smakiem 

prawdziwej herbaty, to raj dla podniebienia. Chwila spędzona na piciu naszej 

ulubionej herbaty jest doskonałą przerwą w pogoni dnia codziennego. 

 

         Gabriela Werkowska IIIa 

HERBATA 



W dzisiejszym świecie coraz więcej ludzi jest leniwych. Zamiast wybrać 

obowiązek, wolą usiąść przed komputerem i marnować swój czas, choć 

jest go tak mało. Uczniowie zamiast samodzielnie odrobić pracę domową, 

spisują ją z Internetu lub od kolegów. Oczywiście czasem można zapo-

mnieć w nawale pracy, ale notoryczne nieodrabianie jest  złe, bo nie utrwa-

lamy sobie zagadnień z lekcji. Definicją lenistwa jest apatyczny stan ducha 

powodujący zaniechanie jakiegoś działania, przedłużający  czas wypo-

czynku. Uważam , że powinniśmy walczyć z tą chorobą każdego dnia, za-

czynając od znalezienia sobie jakiegoś hobby. 

       Przemek Dyjas IIIa 

  HOBBY JAKO 

  LEKARSTWO 

CO MOŻNA ZROBIĆ? 
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       Nazwa i znak firmowy pochodziły wprost od producenta : Wytwórnia Sprzętu 

komunikacyjnego w Świdniku, gdzie dla zaspokojenia potrzeb rynku w 1955 roku 

zlokalizowano dodatkową produkcję motocykli M06. Motocykle WSK M06 do 

1957 roku nie różniły się od tych produkowanych przez WFM jednak w później-

szych latach konstruktorzy WSK zaczęli konkurować z głównym producentem 

pod względem stosowanych rozwiązań i modernizacji i to na tyle skutecznie, że 

zaprezentowany    na Targach Poznańskich wiosną 1964 roku zmodernizowany 

model M06 zachowując tę samą cenę co WFM, miał solidny widelec teleskopowy 

z tłumieniem olejowym, pełno bębnowe hamulce, większy reflektor i wzmocniona 

ramę. Stało się to jednak jedna z przyczyn decyzji o zamknięciu produkcji w war-

szawskiej wytworni. 

          Podstawowy model M06 produkowany był ze zmianami Aż do 1985 roku. 

Ostatni egzemplarz WSK zjechał z taśmy 31 października 1985 roku i był to ostat-

ni motocykl wyprodukowany w Polsce. 

                          Kamil Turek kl. III a 

  "Wiosna" 

Wiosna 

przyszła nocą 

pod nasz dom. 

Malowała na zielono 

brzozę i klon. 

Malowała lipy, 

topole zaspane, 

zostawiła ptakom 

 kartkę 

"Świeżo malowane". 

Marzec rozpoczął się jak na razie dobrą pogodą. Można zacząć jeździć na ro-

werze czy rolkach. Mężczyźni podarują prezenty kobietom na ich święto.    

21 marca zagościła u nas wiosna na dobre a z nią znowu rozbudzi się życie.    

Film „ Nauczyciel muzyki” tak zainteresował  naszego gimnazjum, ż zapo-

mnieliśmy o wagarach.  

               Natalia Kapuścińska kl. IIIa 

   HISTORIA  

 MOTOCYKLA WSK 



Uzależniający Internet całkowicie oddala nas od rzeczywistości. Stając się dla 

nas zagrożeniem strony internetowe, wciągają nas w prosty sposób w chorobę. 

Temu rodzajowi uzależnienia poddajemy się dobrowolnie. Każdy decyduje o swo-

jej przyszłości samodzielnie, jednak nie wszyscy wybierają rozsądnie. Bądźmy 

odpowiedzialni, wykorzystując 50% swojego czasu na rozrywki komputerowe, 

niczego nie osiągniemy. Zmieniając to, uwolnimy ,,codzienność zamkniętą w sieci, 

by puste już place zabaw, boiska, znów zatętniły życiem. Świat obumiera. Istnieje 

obawa, że niedługo każdy z nas będzie miał swoje życie w sieci. Brońmy się przed 

uzależnieniem od Internetu.  

       Joanna Jakubiec IIIa 

  INTERNETOWE   

  UZALEŻNIENIA 

 OSIEM SPOSOBÓW  

 NA CHANDRĘ 
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 Powoli kończy się okres zimowy. Wychodzimy z niego nieco zmęczeni i senni. Z tego powodu możemy złapać 

chandrę. Nic nam się nie chce robić. Jesteśmy naładowani negatywnie i reagujemy gwałtownie na otaczający nas świat. 

Cóż, po prostu takie dni się zdarzają. 

To naturalne, lecz kiedy takich dni jest coraz więcej, warto z nimi powalczyć. Należy powiedzieć chandrze zdecydowane : 

,,NIE!” Oto kilka sposobów, które Ci powinny pomóc w tej walce. 

Idź na spacer. 

Nie ma nic lepszego po całym dniu ciężkiej pracy. Odrobina świeżego powietrza sprawi, że dobre samopoczucie szyb-

ciej do nas powróci. 

Wyśpij się 

Połóż się wcześniej do łóżka i zaśnij. Nie ma nic bardziej kojącego skołatane nerwy, jak długi i głęboki sen. 

 Posłuchaj muzyki. 

Muzyka uspokaja. Usiądź więc wygodnie, załóż słuchawki na uszy i włącz ulubioną płytę. Zapomnij o przytłaczają-

cych Cię problemach. 

Pobiegaj lub pojeździj na rowerze. 

Przestań myśleć o problemach, a zacznij myśleć o swoim ciele. Tak więc ubierz dres wsiądź na rower lub popływaj na 

basenie 

Idź na zakupy. 

Tak, zrób sobie jakąś małą przyjemność. Rusz się z domu i pobiegaj po sklepach. Nie musi to być jakiś drogi prezent. 

Wystarczy mały drobiazg, który spowoduje uśmiech na Twojej twarzy. 

Roześmiej się 

Śmiech to zdrowie. Uśmiechnij się sam/sama do siebie. Roześmiej się. Jeśli nie potrafisz, przypomnij sobie coś śmiesz-

nego. 

Pobazgraj po kartce. 

Weź ołówek  lub kredki oraz kartkę papieru. Rysuj, co ci przyjdzie do głowy. Używaj różnych kolorów- po prostu 

wyżyj się na kartce. 

Wypłacz się. 

Płacz jest bardzo dobrą metodą na pozbycie się negatywnych emocji. Wypłacz się komuś w rękaw lub w poduszkę. 

Kilka minut płacz, a wróci wszystko do normy, a twoje spojrzenie na świat będzie pozytywne. 

 

Możesz spróbować wszystkich z powyższych sposobów i wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Nie daj się 

zjeść stresowi. Spraw, aby Twoje życie znów nabrało kolorów. 

 Klaudia Wołoszyk IIIa 

 



 

1. Rób notatki na lekcjach i w domu, gdy przygotowujesz się na następny 
dzień. 

2. Zapisz słowa kluczowe, rysuj mapę skojarzeń. 

3. Zapisuj w punktach – czarnym, zielonym, niebieskim kolorem 
(niebieskiego używaj tylko do podkreślania). 

4. Używaj skrótów myślowych. 

5. Nie kseruj cudzych notatek. 

6. Sprawdź, czy jesteś wzrokowcem, czy słuchowcem 

Gdy jesteś wzrokowcem: 

- zaopatrz się w kolorowe ołówki, flamastry lub zakreślacie i czy-
tając tekst, podkreślaj kolorowo najważniejsze wiadomości ; 

- rób notatki z podręcznika – nie tylko w zeszycie, z lekcji, ale na 
osobnych kartkach. Też stosuj różne kolory. 

         8. Jeśli jesteś słuchowcem: 

- czytaj na głos wszystko, czego chcesz się nauczyć 

- nagrywaj czytany materiał na dyktafon i odsłuchuj. 

9. Pamiętaj, że twój mózg pracuje najwydajniej w godz. 6-12, między 15 a 
21 też nieźle. W nocy pracuje 6 razy wolniej niż w dzień. 

10. Po 45 minutach rób przerwę na 2-3 minuty i zacznij uczyć się innego 
przedmiotu. 

11. Nie ucz się przy telewizorze ani przy muzyce (pomaga w koncentracji 
jedynie spokojna muzyka klasyczna). 

12. Ucz się, siedząc wygonie, nie w łóżku. 

 
      Monika Pupek klasa IIIA 

  JAK SIĘ UCZYĆ? 

  CHCESZ POSŁUCHAĆ  

   DOBREJ MUZYKI? 
Dnia 31 marca 2012 roku ukaże się nowa płyta Wyższej Szkoły Robienia Hałasu pt. ,,Szkoła 

wyrzutków”. Jest to album na autorskich bitach. Do tej pory wyszły dwa promujące sin-

gle ,,Niżej podpisani” oraz ,,Hitchock” Poznańscy raperzy (Shellerini i Słoń) znają się od 

2002 roku, pierwszą płytę WSRH wydali w lipcu 2007, drugą ,,Unuhman Mixtape” w listo-

padzie 2009. Artyści mają na swoich kontach także solowe projekty m.in. ,,PDG gawrosz” 

oraz  ,,Chore Melodie” 

 

       Bartek Dejnarowicz IIIa 
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Miejsce warte  

zwiedzenia- 

Stańczyki 



TRUDNE LUDZKIE SPRAWY 
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27 lutego 2012 r., deski Teatru Powszechnego w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 13, godzina 20.25. 
Prostą opowieść o przemijającej sławie, ale także potrzebie przyjaźni bez podtekstu bogactwa i celebryty przekazał 
doświadczony reżyser Maciej Englert. Uboga scenografia była zamierzonym zabiegiem Marcina Stajewskiego. 
Ukazywała trudny czas w życiu bohaterów,  których zagrali znani aktorzy. W Verdiera, artystę z ideałami, zapa-
łem do pracy i dużym bagażem życiowym wcielił się Piotr Fronczewski, znany głównie z roli Jacka Kwiatkowskie-
go w serialu „Rodzina Zastępcza”. U jego boku pojawił się Wojciech Pszoniak, który jako jeden z najlepszych pol-
skich aktorów dramatycznych, doskonale oddał charakter Bremont’a- starego aktora nieumiejącego pogodzić się z 
utratą popularności.  „Skarpetki, Opus 124” to adaptacja sztuki francuskiego reżysera Daniel’a Colas’a. Premiera  
w rodzimym wydaniu odbyła się 11 września 2010r. w Paryżu. W Polsce nastąpiło to ok. półtora roku później. Ko-
stiumy przygotowała córka reżysera- Anna Englert. Ważną rolę stanowiła muzyka w wykonaniu orkiestry. Była 
ona elementem łączącym kolejne sceny. Nie można zapomnieć o wdzięcznym saksofonie, który idealnie wpasował 
się w całość widowiska. 

Niesprzyjające warunki pracy w starej i pustej sali teatralnej nie przeszkodziły Verdierowi w poszukiwa-
niu osoby do współpracy. Podstawą jego działania jest marzenie o wyreżyserowaniu poetyckiej sztuki teatralnej z 
muzyką w tle i oryginalnym przedstawieniu ludzkiej natury. Strój klauna miał wyrażać człowieka, która ukrywa 
swoje emocje pod „maską” wkładaną każdego dnia. Pomysłowość naszego bohatera podważa jego przyszły 
współpracownik. Bremont to doświadczony aktor, który poznał smak wielkiej sławy. Zapomniany aktor zdaje so-
bie sprawę, że jego czas minął, jednak nadal stara się być aroganckim i pysznym profesjonalistą. Verdier przez 
dłuższy czas znosi zarozumiałe uwagi kolegi po fachu. Nie miał pieniędzy na wyprodukowanie inscenizacji. 
Wszystko zależało od tego, czy sztuka spodoba się producentowi, na którego aktorzy z niecierpliwością czekali na 
każdej próbie. Obaj borykali się z problemami finansowymi. Liczyli na rychłe zainteresowanie z jego strony, co 
wspomogłoby ich domowy budżet. Zniecierpliwienie Bremont’a jest powodem jego rozkojarzenia. Nie może  się 
skupić, a jego zainteresowanie przykuwają dziurawe skarpetki kolegi, co doprowadza do szeregu kolejnych in-
wektyw. Panowie nie zgadzają się w wielu sprawach. Przykładem jest ich dyskusja, której początkiem byli tzw. 
Gapie. Dla Bremont’a są oni obrzydliwi ze względu na ich niepohamowaną ciekawość. Natomiast Verdier tłuma-
czy to zachowanie jako pozytywne zjawisko poznawania świata i źródło inspiracji dla aktora. Pierwszym krokiem 
do przyjaźni była próba zaakceptowania kreacji aktorskiej przez Bremont’a. 

Drugi akt był uboższy w kłótnie i obelgi. Akacja toczyła się w garderobie. Kolorowy makijaż, za duże fra-
ki, buty klauna. Komizm sytuacji nie był pierwszoplanowy. Przyszli przyjaciele zbliżali się do siebie. Znaleźli w 
sobie bratnie dusze. Docenione zostały nawet nowe skarpetki Verdiera, w których nie było już dziury. Każdy z 
nich czuł się osamotniony. Zbliżało się Boże Narodzenie, które mieli spędzić samotnie. Po wielu sprzeczkach, dłu-
gich dniach niepewności, wzajemnym uprzykrzaniu sobie życia, polubili się. Ich przyjaźń jest najprostszym prze-
kazem, mówiącym o przyciągających się przeciwieństwach. 

Spektakl już wcześniej budził moje zainteresowanie. Nie pomyliłam się. Na deskach polskiego teatru poja-
wił się zgrany duet- Fronczewski i Pszoniak. Wybitni aktorzy potwierdzili, że pozornie banalna historia dotrze do 
serc wielu ludzi. Akcja nie ustawała. Kłótnie, wyzwiska, wulgaryzmy. Tym razem zostało to wykorzystane w pro-
fesjonalny sposób. Nic z tych rzeczy nie było przykre bądź niepotrzebne. Wzmagało to emocje, pomogło w do-
kładnym obnażeniu ludzkiej natury. Wielu widzów przypomniało sobie, że nie jesteśmy przecież idealni, a nic nie 
trwa wiecznie. Pracujemy dla lepszej przyszłości, lecz powinniśmy żyć teraźniejszością. Teatr Telewizji na żywo 
przypomniał o prawdziwych wartościach. Uczciwość, pracowitość, nie zatracanie się w przeszłości, zwalczanie 
nienawiści, a przede wszystkim prawdziwa przyjaźń. W tego typu widowiskach ważna jest autentyczność. Akto-
rzy doskonale sprawdzili się w swoich rolach. Dodatkowym atutem była naturalna reakcja publiczności, która po-
twierdzała wartość przedstawienia. „Skarpetki, opus 124” w polskiej wersji wcale nie jest gorsze od tej francuskiej. 
Scenografia nie mogła być urozmaicona ze względu na trudną sytuację bohaterów, więc wiernie odzwierciedlała 
sens sztuki. Wszystko zostało przedstawione we właściwy sposób. Jestem zachwycona niecodziennym zjawiskiem 
goszczenia teatru bezpośrednio w domach widzów dzięki szklanemu ekranowi. 

 
            Iza Brzózka IIIa 

Teatr TV na żywo 
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KAŻDY Z WAS MA 

MIEJSCE NA WŁA-

SNY ARTYKUŁ W 

TEJ GAZETCE! 

                                Książka pt.: „ Tajemnica Jeziora Duchów” została napisana przez 

wspaniałego reżysera Alfreda Hitchcocka. Jest to krótka powieść z serii 

„Przygody Trzech Detektywów”. Chociaż ma zaledwie kilkadziesiąt stron, nie-

samowicie zaskakuje i trzyma w napięciu do samego końca. Opowiada ona o za-

ginionym skarbie tajemniczego człowieka. Od pokoleń ludzie próbują odnaleźć 

skarb. Pozostawione poszlaki przez przodków okazują się  zbyt zagmatwane  

dla poszukiwaczy,     ale nie dla zdolnych 

i młodych detektywów. Rozwiązanie za-

gadki wiąże się z niebezpieczeństwem        

i strzelaniną zakończoną happy endem. 

Gorąco polecam. 

Karolina Nawrocka kl. III a 

JEZIORO DUCHÓW 



Wasze pociechy właśnie napisały sprawdzian szóstoklasisty. I co dalej? Zastana-

wiacie się Państwo, do którego gimnazjum posłać Wasze dziecko. Chcielibyście, 

by było mu w nowej szkole dobrze i bezpiecznie, by zdobywanie wiedzy spra-

wiało przyjemność, a uczenie się wynikało z chęci poznawania świata, by wresz-

cie trafiło na nauczyciela – mistrza, który rozbudzi w nim ambicje bycia nieprze-

ciętnym. Ważne jest, by młody człowiek już na etapie gimnazjum znalazł drogę 

ku swojej przyszłości, by trafił do ludzi, którzy zaszczepią w nim pasję np. na-

ukową, badawczą, 

poznawczą, artystyczną czy sportową. Właśnie tego możecie się Państwo spo-

dziewać, posyłając swoje dziecko do GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAW-

ŁA II  w Kętrzynie. U nas każdy uczeń znajdzie swoje miejsce w klasach tema-

tycznych lub ogólnych z możliwością rozwijania swoich zainteresowań. Zwłasz-

cza uczniowie szczególnie zdolni mają szansę wybicia się ponad przeciętność w 

AKADEMII MŁODYCH NOBLISTÓW i uczestnicząc w projekcie MAŁY AR-

CHIMEDES.  Ponadto oferujemy liczne koła przedmiotowe przygotowujące 

uczniów do konkursów od szczebla szkolnego po ogólnopolski. Nasi uczniowie 

są laureatami i finalistami licznych olimpiad przedmiotowych. Jest tu miejsce 

dla umysłów ścisłych i typowych humanistów  a także dla tych, którym nauka 

nie przychodzi łatwo. Posyłając dziecko do dobrego gimnazjum publicznego, 

masz pewność, że znajdzie tu nauczyciela – mistrza, przewodnika i przyjaciela, 

który nauczy, wesprze, doradzi i pomoże pokonać trudności. W naszej szkole 

znajdziesz życzliwość i zrozumienie.  

Szanujemy Ciebie i Twoje dziecko. Nie goń za modą, nie ulegaj presji znajo-

mych, stereotypy są niebezpieczne – dobro Twojego dziecka jest najważniejsze! 

Dyrekcja i nauczyciele czekają na Państwa i Wasze dzieci w murach Gim-

nazjum nr 2 im . Jana Pawła II w Kętrzynie przy ulicy 

Wojska Polskiego 9. 
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S t r .  2  Ś w i a t  g i m n a z j a l i s t y  

koła teatralnego ,,PANIKA”  i 

trwam w tym już trzeci rok. 

Dlaczego? Uważam, że warto. 

Angażujemy się w imprezy 

szkolne, organizujemy zabawy 

dla dzieci, bierzemy udział w 

przeglądach artystycznych. W 

tym roku wybieramy się do 

Gimnazjum to czas pierwszych 

samodzielnych wyborów. Gdy 

stanęłam przed wyborem zajęć 

pozalekcyjnych, rozważałam 

wiele z nich. Na niektórych 

pojawiłam się jednokrotnie, do 

innych wracam jeszcze dziś.  

Zapisałam się do szkolnego 

szkoły filmowej. Jednak 

przede wszystkim spędzamy 

razem czas, poznajemy się i 

zawiązujemy przyjaźnie. Teatr 

stał się moją pasją. Poznaję 

j e go  t a j n i k i  i  c o r a z   

bardziej mnie fascynuje. 

                             Iza Brzózka 

Na pewno słyszeliście o na-

szym gimnazjum. Często mo-

gły to być głupie, krążące 

między uczniami plotki, które 

niszczą dobre imię „Dwójki”. 

Nie dajcie się zwieść stereo-

typom. Gimnazjum nr 2 to 

szkoła dająca duże możliwo-

ści. Tu możesz rozwinąć się 

w każdej dziedzinie i stać się 

tym, kim zechcesz. 

W „Dwójce” jest wiele kół 

zainteresowań, chyba najwię-

cej ze wszystkich szkół. Ma-

my tu zajęcia artystyczne tj. 

teatr, koło plastyczne, wokal-

ne, chór; zajęcia sportowe: 

koszykówka, siatkówka, te-

nis stołowy, pływanie, strzel-

nica, taniec sportowy, zapa-

sy, piłka nożna i wiele in-

nych oraz zajęcia przedmio-

towe: matematyczne, che-

miczne, fizyczne, geograficz-

ne, biologiczne, językowe, 

polonistyczne, dziennikar-

skie. Są także organizowane 

różne wyjazdy, np. między-

narodowa wymiana z Niem-

cami, Czechami, naukowe 

wycieczki ( w tym roku do 

Pragi, Monachium i Norym-

bergii) oraz wyjazdy nauko-

we w ramach projektu „Mały 

Archimedes”. Nad całością 

czuwa nasza kadra nauczy-

cielska- jedna z lepszych w 

kętrzyńskich szkołach. To 

oni nam pomagają rozwijać 

swoje umiejętności i zainte-

resowania. 

 

Pamiętaj wybierz mądrze!  

Jest to decyzja, która ma 

wielki wpływ na twoje ży-

cie. 

 

Klaudia Wołoszyk  

Zajęcia chemiczne w naszej szkole. 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II czeka na Ciebie! 

ZAPRASZAMY! 

lają z nóg. Najlepsze jest to, że 

możemy je wykonać sami w 

skali mikro. Każdy uczeń ma 

swój własny zestaw. Dobiera-

my się w pary i .. działamy ! 

Czas na takich zajęciach mija 

niezwykle szybko. Pani w spo-

sób zrozumiały tłumaczy nam 

pozornie trudne zagadnienia. 

Wiem, że tak jest, ponieważ 

sama uczęszczam na takie zaję-

cia. Gorąco polecam! 

Gabriela Werkowska 

Czy chemia może być 

ciekawa? Oczywiście, że tak ! 

Wystarczy znaleźć tylko odpo-

wiedniego nauczyciela 

Zajęcia z chemii w naszej szkole 

są naprawdę bardzo pasjonujące. 

Doświadczenia polegające na 

tworzeniu mydła, spalaniu wo-

doru lub innych substancji zwa-

Koło teatralne 

„Dwójka”– szkoła możliwości. 

O to nasze refleksje: 

Zajęcia plastyczne w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie odbywają się w grupie.  

Każda osoba wybiera, co chce robić. Ciągle toczą się jakieś rozmowy, a atmosfera jest  

naprawdę wspaniała. Często lepimy z gliny. Wykonujemy także przeróżne prace na szkle, maluje-

my farbami, robimy kolczyki i wisiorki. Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Bronakowska, która  

pomaga na rozwinąć talent plastyczny. Zajęcia są bardzo interesujące,  

kształcą umiejętności i uczą wielu ciekawych rzeczy. Gorąco polecam.  

                                                                                                                             Dominika Lewkowicz 



Minęło dziesięć lat XXI wieku. 2011 rok był czasem nowych przygód, wyzwań 
oraz przyjaźni. Oficjalnie rok ten był m.in. Międzynarodowym Rokiem Chemii  
i Rokiem Lasów, Rokiem Czesława Miłosza, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
Marii Skłodowskiej - Curie , Rokiem Wolontariatu. 
W styczniu odbył się już XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wprowadzono nowe święto państwowe, które pierwszy raz obchodziliśmy  
1 marca. Jest to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poświęcony 
żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 10 kwiet-
nia obchodziliśmy pierwszą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Niezwykle waż-
nym wydarzeniem dla chrześcijan a szczególnie dla Polaków była beatyfikacja 
Ojca Świętego Jana Pawła II. 1 lipca Polska objęła prezydencję w UE, którą 
zakończyła 31 grudnia tego samego roku. 9 października odbyły się wybory 
parlamentarne, które wygrała Platforma Obywatelska. Wydarzenia, które  
wzbudziło zainteresowanie mediów z całego świata, stało się awaryjne lądo-
wanie samolotu na warszawskim Okęciu. Kapitan Tadeusz Wrona swoim pro-
fesjonalizmem, który udowodnił całemu światu w dniu 1 listopada, przyczynił 
się do powstania nowego przysłowia: „Lataj jak orzeł, ląduj jak wrona ”. 
 

Iza Brzózka 
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Kolorowe ser-
duszka, pluszowe misie, 

czerwone lizaki-to 
znak, że zbliżają się 
Walentynki. Ludzie 
gorączkowo szukają 
oryginalnych kartek. 
Czy to ma jakikol-
wiek sens? 

Wchodząc do skle-

pu i rozglądając się, widzę , 

jak pary zakochanych go-

rączkowo szukają odpo-

wiednich walentynek dla 

siebie. Następnie wybierają 

jakiegoś tandetnego różo-

wego miśka. Po wyborze 

kierują się w stronę kasy. 

Zastanawiam się dlaczego, 

ten chłopak nie zabrał swo-

jej dziewczyny do kawiarni 

lub nie spędził z nią roman-

tycznego wieczoru przy 

świecach. Jednak miłość 

powinno okazywać się 365 

dni w roku, a nie tylko tego 

jednego dnia. Coraz więcej 

par decyduje się na nieob-

chodzenie tego święta, po-

dając za powód to, że jest 

ono banalne i przesłodzone. 

Myślę, że każdy powinien 

sam zdecydować, czy chce 

je obchodzić czy nie. 

 

Kinga Czyżewska 

kami. Nikomu nie wypada 

odmówić słodkości, co nie-

którzy potrafią zjeść tego 

dnia nawet kilkanaście 

pączków. Prawdziwa burza 

k a l o r i i ! 

C I E K A W O S T K A : 

Alternatywne, ale mniej po-

pularne nazwy święta Tłu-

stego Czwart-

ku to zapusty 

lub Combraby 

Czwartek. 

Monika Pupek 

Tłusty Czwartek wg chrze-

ścijanina to święto obcho-

dzone w czwartek poprze-

dzający Wielki Post. Roz-

poczyna ostatni tydzień 

Karnawału, zakończony 

środą popielcową. Tego 

dnia zwyczajem jest obja-

danie się pączkami i fawor-

Str. 2 Świat Gimnazjalisty 

Tłusty Czwartek  

Odrobina kiczu jeszcze nikomu nie zaszkodziła.  

szyć świadomość na temat 

tego, co jest, a co nie jest 

korupcją. Według mnie jest 

to bardzo dobry pomysł, 

ponieważ niewiele osób wie, 

bądź nie zastanawia się, jak 

bardzo skorumpowane są 

światowe rządy. Na świecie 

zostało bardzo mało uczci-

wych polityków i ludzi            

z powołaniem, takich, którzy 

pełnią swój zawód nie dla 

pieniędzy lecz dla własnej 

satysfakcji i poczucia spełnio-

nego obowiązku. 

Przemek Dyjas 

W lutym oprócz wa-

lentynek są również 

inne święta np.: dzień 

bez łapówki. Jest on 

elementem corocznej 

polskiej akcji „Nie da-

ję, nie biorę łapówek”. 

Stowarzyszenie chce 

kreować pozytywne 

postawy obywateli, zwięk-

Nowe święto  

Z zimowego kalendarza 



Str. 3 2012, nr 5/6 

 
 

„Jest to duży 
błąd, ponieważ 

przez 
głowę ,,ucieka’’ 

70% ciepła z 
naszego ciała!” 

Od wielu lat Fundacja WOŚP 
organizuje zbiórki pieniędzy, 
mające na celu pomoc dzie-
ciom chorym… 
Celem tej Fundacji jest dzia-

łalność w zakresie ochrony 

zdrowia, polegająca na rato-

waniu życia chorych osób,  

a w szczególności dzieci,  

i działanie na rzecz poprawy 

stanu ich zdrowia, jak również 

na propagowaniu profilaktyki 

zdrowotnej. Cel ten jest reali-

zowany poprzez zbiórki finało-

we na zakup sprzętu dla od-

działów szpitalnych w całej 

Polsce. Fundacja Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy 

najczęściej  kojarzy się ze 

styczniową publiczną zbiórką 

pieniędzy. Na ulicę wychodzą 

tysiące wolontariuszy i miliony 

Polaków, by wspólnie zbierać 

pieniądze na medyczny cel.   

W tym roku fundacja zbierała 

na zakup najnowocześniej-

szych urządzeń dla ratowania 

życia wcześniaków oraz pomp 

insulinowych dla kobiet ciężar-

nych z cukrzycą. 

Monika Pupek 

ce? Podczas ferii zimowych 

zebraliśmy zwartą grupę i szu-

kaliśmy suchych miejsc, aby 

pojeździć nawet kilka minut. 

Jednak po dwóch dniach po-

szukiwań nic nie znaleźliśmy, 

ale się nie poddamy. Będziemy 

dalej szukać miejsc do jazdy  

w zimowe dni i czekać na cie-

plejsze. 

Dawid Bociański 

Ostatnimi dniami pogoda pła-

ta nam figle. Temperatura 

spada nawet do -20°. Rzadko 

komu chce się wyjść na spa-

cer, a co z jazdą na deskorol-

Atak silnych mrozów.  

I  ty możesz zostać wolontariuszem...  

ne najpierw, a kończy się to 
jakimś grubym swetrem. Wte-
dy można już śmiało wyruszyć 
do szkoły. Jednak wielu mło-
dych ludzi zapomina o podsta-
wowej części zimowej gardero-
by. Jest nią czapka. Niepraw-
dą jest, że w czapce wygląda 
się niemodnie. Owszem, po 
zdjęciu takiej czapki włosy są 
naelektryzowane, a nasza 
fryzura nie wygląda zbyt ład-
nie. Jednak czapka chroni nas 
doskonale przed odmrożeniem 
uszu. O szaliku nikt zazwyczaj 
nie zapomina. On zabezpiecza 
przed wiatrem naszą szyję. 
Dzięki temu można ustrzec się  
choroby gardła lub zapalenia 
płuc. Rękawiczki z jednym 
palcem są dużo lepsze od tych 
wielopalcowych. Stojąc przed 
lustrem tak ubranym, ma się 

wrażenie, że żaden mróz nas 
nie pokona. Rzadko zauważa-
my odsłonięty nos, policzki  
i usta. Warto o nie zadbać, 
smarując je kremem natłusz-
czającym. Jeśli takiego nie ma 
w domu, dobry jest jakikolwiek, 
tłuszcz, ponieważ każdy da 
nam pewnego rodzaju ochronę 
przed ostrym, zimowym wia-
trem. W szczególny sposób 
powinno się chronić usta (np. 
używając specjalnych pomadek 
lub sztyftów ochronnych).  

Kiedy już się tak ubie-
rzemy, nasza podróż do szkoły 
nie zamieni się w maraton. Sie-
dzenie w klasie stanie się przy-
jemniejsze, a weekendu nie 
przeleżymy w łóżku z paczką 
c h u s t e c z e k . 
 
Gabriela Werkowska 

Wychodząc,  ze 
szkoły ubieramy kurtkę, 
rajstopy lub ciepłe spodnie. 
Oczywiście, że nie nakłada-
my czapki, bo kto teraz ją 
nosi? Jest to duży błąd, 
ponieważ przez gło-
wę ,,ucieka’’ 70% ciepła  
z naszego ciała! 
 Ostatnio pogoda nie 
sprzyja nawet wypadowi na 
sanki. Termometry wskazują 
temperaturę -20°, a czasem 
nawet i więcej. Zima to ciężki 
okres dla naszego organizmu. 
Wychodząc ze szkoły, warto 
zabezpieczyć się przed od-
mrożeniem. Trzeba ciepło się 
ubrać. Ale co to znaczy?  

Najważniejsze to 
nakładanie ubrań na tak zwa-
ną ,,cebulę’’, czyli najcieńsze 
elementy odzieży są wkłada-

My się zimy nie boimy!  

Ach.. Ta zima... 
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„Powta- 

rzanie 

jest 

matką 

wiedzy.”  

Ostatnio w naszej szkole 
uczniowie pisali próbny 
egzamin gimnazjalny. Wie-
dzą już, czego nie umieją  
i muszą koniecznie powtó-
rzyć. Co zrobić, aby  
w stresie nie popełnić już 
tych samych błędów? 
Przede wszystkim należy 
postawić na SYSTEMA-
TYCZNOŚĆ. Trzeba uczyć 
się na bieżąco i odrabiać 
prace domowe. Słowo 
„uczyć się” oznacza przy-
swajanie i zdobywanie umie-
jętność. Krótko mówiąc, sie-
dzimy nad książkami tyle, aż 
będziemy wiedzieć, o co 
chodzi. Tylko wtedy zdamy 
ten egzamin dobrze na mia-
rę swoich możliwości. 
Należy regularnie utrwalać 
zakres wiadomości z po-
przednich lat nauki. Jedna  
z mądrych sentencji łaciń-
skich mówi: repetitio est 
mater studiorum, co ozna-
cza Powtarzanie jest matką 

wiedzy. Jednak robienie tego 
dzień przed samym egzami-
nem jest niewłaściwe. Dener-
wujemy się wtedy niepotrzeb-
nie i utwierdzamy w mylnym 
przekonaniu, że nic nie umie-
my. Powoduje to stres, który 
przeszkadza nam w dobrym 
napisaniu pracy. Dlatego po-
winno się od czasu do czasu 
przejrzeć  stary materiał.  
Istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na nasz wynik, jest 
czytanie ze zrozumieniem. 
Warto przećwiczyć wiele 
próbnych testów oraz przyj-
rzeć się dokładniej pytaniom. 
W testach pytania skonstru-
owane są jasno, ale trzeba je 
dokładn ie j  przeczytać.  
W tego rodzaju testach 
sprawdza się nasze rozumie-
nie. 
 Podczas samego 
egzaminu warto się uspokoić, 
żeby nie robić niczego cha-
otycznie. Najlepiej zacząć od 
przejrzenia całego testu, 

sprawdzenie czy wszytko  
w nim się znajduje oraz od 
zakodowania pracy.  Po kolei 
należy czytać pytania. Jeśli 
jednak  nie znamy odpowie-
dzi,  przechodzimy do następ-
nego, żeby nie tracić czasu. 
Pewne odpowiedzi powinno 
się  przenosić na kartę odpo-
wiedzi. Prace pisemną trzeba 
pisać wyraźnie i starannie. 
Należy pamiętać, aby zajmo-
wała ona większą część 
miejsc do tego przeznaczone-
go. 
 Każdy  z nas ma 
inne zdolności intelektualne, 
przez to nie wszyscy mają 
szansę napisać dobrze egza-
minu, pomimo sowich starań. 
Jednak możemy poprawić 
wynik próbnego egzaminu 
przez naukę i ciężką pracę. 
 

Gabriela Werkowska 

Próbny egzamin  

Uczniowie opatuleni w szali-
ki i płaszcze szukali sposo-
bu, aby się ogrzać. Najlep-
s z y m  r o z w i ą z a n i e m 
(bynajmniej dla uczniów) 
byłoby zamknięcie szkoły 
lub skrócenie lekcji. Nieste-
ty, to chyba marzenie ściętej 
głowy, lecz p. dyrektor zna-
lazł inne rozwiązanie na 
ogrzanie zz iębniętych 
uczniów. Na przerwach roz-
dawana była ciepłą herbat-
ka. Jaka była radość, gdy 

już dzierżyłeś kubek gorące-
go napoju w dłoniach. Potem 
już kolejne lekcje mijały  
w cieplejszej atmosferze. 
Nie ma co się jednak przej-
mować mrozami. Już za mie-
siąc zawita wiosna. Wówczas 
będziemy narzekać, że jest  
z kolei za gorąco. Tak bywa, 
wszystkim nie da się dogo-
dzić.  

 

Klaudia Wołoszyk 

Zima- piękna pora roku. 
Za oknem leży biały puch, 
a na szybie mróz maluje 
zdobne wzorki. Niestety, 
jest także druga strona- 
ostry mróz i chłód. Zawi-
tał on także do naszej 
szkoły. 
Ranek. Wstajemy z ciepłe-
go łóżka. Godzinę potem 
znajdujemy się w zimnej 
szkole. Przez ostatnie dni 
można było dostrzec na 
korytarzach „Eskimosów”. 

Szkolna Arktyka 

Ze świata szkoły  
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To już tradycja. Jak co roku w naszej szkole odbył się tzw. „Tydzień Kolorów”. 

Zazwyczaj w tym czasie nauczyciele nie robią kartkówek i sprawdzianów,  

a uczniowie mogą bezkarnie łamać szkolny regulamin, nakładając kolorowe 

ubrania. Przypomnijmy jednak, jak wyglądał ten „Tydzień Kolorów”. 

Zaczyna się od poniedziałku. Wtedy na korytarzach panowała zieleń. Wtorek 

był dniem czerwonym. W środę królował żółty. W czwartek nasza szkoła zro-

biła się cała niebieska, a piątek minął nam w spokojnej bieli. Na każdy dzień 

przygotowane były także zadania, za które, podobnie jak za ubiór, otrzymy-

wało się punkty. Na klasę, która zebrała ich najwięcej ( w tym roku była to 

klasa 2B), czekała miłą niespodzianka- wyjście do kina. Większość uczniów, 

ale także i nauczycieli, z wielką chęcią brała udział w zabawie. 

Klaudia Wołoszyk 

 

 

Kolorowy zawrót głowy  
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Dziesięć tygodni przed te-

stami zaczyna się ciężka 

praca, mnóstwo nauki, 

przygotowania itd. Jeśli 

znajdziecie trochę czasu 

dla siebie, chwilę relaksu 

zagwarantuje wam pójście 

do kina na film pt: „ Big 

love”. Jest to polski thriller 

i romans w jednym opo-

wiadający o tak wielkiej 

miłości, która zdarza się 

tylko raz w życiu. Bardziej 

leniwi mogą wypożyczyć 

najnowsze filmy w wypoży-

czalni DVD i oglądać je, od-

poczywając w łóżku i popija-

jąc herbatę. Moimi trzema 

propozycjami na „leniwe” 

wieczory są dwa dramaty pt: 

„Wstyd” ( reżyser nomino-

wany do Złotych Globów)  

i „Ponad nami tylko niebo”, 

czyli opowieść o życiu, któ-

rego nie było. Dla miłośni-

ków komedii lub filmów akcji 

polecam „ A więc wojna” 

opowiadający o dwóch taj-

nych agentach zakochanych 

w tej samej kobiecie i rywali-

zujących o jej względy, wy-

powiadają sobie wojnę na 

śmierć i życie.  Miłego oglą-

dania! 

Monika Wojda 

ryczne dotyczące np.: tur-
nieju rycerskiego. Po przy-
godach rycerskich obu ro-
dzinom należał się odpoczy-
nek, ale wujek Ryszard od-
krył, że obrabowano jego 
sejf. Ostrowscy i Gardnero-
wie ruszają tropem legen-
darnego relikwiarza. Czy 
odkryją sekret zaginionego 
skarbu zakonu Krzyżackie-
go? Czy tajemnica Wielkie-
go Mistrza okaże się pułap-

ką? Kto jest zdrajcą? Gdzie 
wyrusza panna Ofelia? 
Wszystkie te pytania i odpo-
wiedzi znajdziecie w tej wła-
śnie książce. 

Karolina Nawrocka 

Książka pt: „Sekret Wiel-
kiego Mistrza” została 
napisana przez polską 
autorkę Agnieszkę Stel-
maszyk. Jest trzecią po-
wieścią w serii ”Kroniki 
archeo ”. 
Akcja toczy się w Polsce,  
w wakacje. Rodzina 
Ostrowskich i Gardnerów 
wybierają się na turniej ry-
cerski. W książce możemy 
zobaczyć przypisy histo-

Sekret Wielkiego Mistrza  

Film na zimowy wieczór  

statkami o alchemicznym 
napędzie, a Imperium Brytyj-
skie zakłada kolonie na in-
nych planetach. W tejże 
książce spotkacie piratów, 
olbrzymie pająki, mieszkań-
ców Jowisza, roboty. 
„Kosmiczny dom Larklight” 

oszałamia bogactwem pomy-
słów i należy do powieści, 
które czyta się jednym tchem 

 

Karolina Nawrocka 

Książka pt.:„ Kosmiczny 
dom Larklight” została napi-
sana przez Prulipa Reeve’-
a. opowiada o wiktoriań-
skim domu, który jest za-
wieszony w przestrzeni nad 
księżycem. W tym świecie 
kosmos wypełniony jest 

Kosmiczny dom Larklight  

Kącik kulturalny 



Kocham 

Kocham dlatego, że w miłość wierzę. 

Kocham, gdy do mnie uśmiechasz 

się szczerze. 

Kocham Cię za to, jak wyglądasz  

z rana. 

Kocham i za to chcę być kochana. 

Joanna Jakubiec 
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Nasza poezja 

bardziej z piosenki „I Will 

A l w a y s  L o v e 

Upu” (soundtrack do filmu 

„Bodyguard”). Whitney to 

jedna z najlepiej sprzedają-

cych się gwiazd, podczas jej 

ponad 25 letniej kariery. 

Głośno mówiło się o jej pro-

blemach z narkotykami. 

Przeszła dwa programy le-

czenia odwykowego. Była 

żoną byłego piosenkarza 

R&B u szczytu swojej sławy. 

W 2006 r. odbył się ich roz-

wód. Houston uzyskała pra-

wa rodzicielskie nad ich jedy-

ną córką – Bobbi. Artystka 

zmarła w sobotę, 11 lutego 

2012 r. w Beverly Hills  

w pokoju hotelowym w wie-

ku    48 lat.  

Iza Brzózka 

Urodzona 9 sierpnia 1963 r. 

amerykańska laureatka 

nagrody Grammy, piosen-

karka pop i R&B , aktorka, 

producentka filmowa, aran-

żerka, autorka piosenek  

i była modelka. Mówi się,    

że jej sukces otworzył drzwi 

innym czarnoskórym kobie-

tom do sukcesu w filmach  

i muzyce pop.  Nazywana  

„The Voive” z powodu po-

tężnego głosu. Znana naj-

Whitney Houston 

Miłość 

Miłość nigdy nie zniknie. 

Uwierz w jej ciepło. 

Bez niej czas wolno płynie,  

Lecz gdy ją utracisz to powsta-
nie piekło. 

Jacek Jurewicz 

Bądź 

Bądź łzą w mym oku i  uśmie-
chem, 

Bądź mym życiem, mym odde-
chem. 

Bądź słodkością, lecz w  ciele 

Powiedz KOCHAM – to tak wiele. 

Joanna Jakubiec  

*** 

Kosmici też ludzie 

Serca duże mają 

Gdy im smutno 

Kobiet szukają 

Damian Hennig (UFO) 



MASZ POMYSŁ NA CIEKAWY AR-
TYKUŁ? NAPISZ DO NAS, NA AD-

RES  
E-MAIL, A JUŻ W PRZYSZŁYM 
MIESIĄCU TWÓJ TEKST MOŻE 

SIĘ UKAZAĆ W „ŚWIECIE  
GIMNAZJALISTY” ! 

 

swiatgimnazjalisty@wp.pl 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie 

Ul. Wojska Polskiego 9 

11-400 Kętrzyn 

tel/fax 897512309 

 

Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Pawła II w Kętrzynie 

E-mail: 

swiatgimnazjalisty@wp.pl 

E-mail: dwojkagim@wp.pl 

Humor 
Zima. Dwa jelenie stoją 
na paśniku i żują ospale 
siano nałożone tu przez 
gajowego. W pewnej 
chwili jeden z jeleni mó-
wi:  
 - Chciałbym, żeby już 
była wiosna.  
 - Tak ci mróz doskwie-
ra?  
 - Nie, tylko już mi obrzy-
dło to stołówkowe jedze-
nie! 

Jasiu zakończył szkołę średnią z najlepszymi wynikami i jemu przypadł zaszczyt przemówienia podczas 
rozdania świadectw. Stanął na podeście i zaczyna: 
 - Chciałbym bardzo podziękować mojej kochanej mamie za ten wspaniały wpływ, jaki na mnie miała. Za 
to że zawsze była przy mnie, cały czas mogłem na nią liczyć i że pomagała mi, kiedy tylko tej pomocy 
potrzebowałem. Kocham ją nad życie i nie wiem, kim bym był, gdyby nie ona.... 
 Nagle Jasio stęknął, zatrzymał się i zaczął z trudnością literować słowo. Jednak przerwał na chwilkę  
i w końcu przemówił: 
 - Przepraszam bardzo za przerwę, ale pismo mojej mamy jest takie niewyraźne! 



Wasze pociechy właśnie napisały sprawdzian szóstoklasisty. I co dalej? Zastana-

wiacie się Państwo, do którego gimnazjum posłać Wasze dziecko. Chcielibyście, 

by było mu w nowej szkole dobrze i bezpiecznie, by zdobywanie wiedzy spra-

wiało przyjemność, a uczenie się wynikało z chęci poznawania świata, by wresz-

cie trafiło na nauczyciela – mistrza, który rozbudzi w nim ambicje bycia nieprze-

ciętnym. Ważne jest, by młody człowiek już na etapie gimnazjum znalazł drogę 

ku swojej przyszłości, by trafił do ludzi, którzy zaszczepią w nim pasję np. na-

ukową, badawczą, 

poznawczą, artystyczną czy sportową. Właśnie tego możecie się Państwo spo-

dziewać, posyłając swoje dziecko do GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAW-

ŁA II  w Kętrzynie. U nas każdy uczeń znajdzie swoje miejsce w klasach tema-

tycznych lub ogólnych z możliwością rozwijania swoich zainteresowań. Zwłasz-

cza uczniowie szczególnie zdolni mają szansę wybicia się ponad przeciętność w 

AKADEMII MŁODYCH NOBLISTÓW i uczestnicząc w projekcie MAŁY AR-

CHIMEDES.  Ponadto oferujemy liczne koła przedmiotowe przygotowujące 

uczniów do konkursów od szczebla szkolnego po ogólnopolski. Nasi uczniowie 

są laureatami i finalistami licznych olimpiad przedmiotowych. Jest tu miejsce 

dla umysłów ścisłych i typowych humanistów  a także dla tych, którym nauka 

nie przychodzi łatwo. Posyłając dziecko do dobrego gimnazjum publicznego, 

masz pewność, że znajdzie tu nauczyciela – mistrza, przewodnika i przyjaciela, 

który nauczy, wesprze, doradzi i pomoże pokonać trudności. W naszej szkole 

znajdziesz życzliwość i zrozumienie.  

Szanujemy Ciebie i Twoje dziecko. Nie goń za modą, nie ulegaj presji znajo-

mych, stereotypy są niebezpieczne – dobro Twojego dziecka jest najważniejsze! 

Dyrekcja i nauczyciele czekają na Państwa i Wasze dzieci w murach Gim-

nazjum nr 2 im . Jana Pawła II w Kętrzynie przy ulicy 

Wojska Polskiego 9. 

Szanowni Rodzice szóstoklasistów! 

         Kwiecień 2013 

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

 Co dalej szóstoklasisto?  

POCZET SZTANDAROWY 

DYREKTOR  

mgr JERZY PRUSZYŃSKI 

 

Z-CA DYREKTORA  

mgr KATARZYNA  

BRONKOWSKA 



S t r .  2  Ś w i a t  g i m n a z j a l i s t y  

koła teatralnego ,,PANIKA”  i 

trwam w tym już trzeci rok. 

Dlaczego? Uważam, że warto. 

Angażujemy się w imprezy 

szkolne, organizujemy zabawy 

dla dzieci, bierzemy udział w 

przeglądach artystycznych. W 

tym roku wybieramy się do 

Gimnazjum to czas pierwszych 

samodzielnych wyborów. Gdy 

stanęłam przed wyborem zajęć 

pozalekcyjnych, rozważałam 

wiele z nich. Na niektórych 

pojawiłam się jednokrotnie, do 

innych wracam jeszcze dziś.  

Zapisałam się do szkolnego 

szkoły filmowej. Jednak 

przede wszystkim spędzamy 

razem czas, poznajemy się i 

zawiązujemy przyjaźnie. Teatr 

stał się moją pasją. Poznaję 

j e go  t a j n i k i  i  c o r a z   

bardziej mnie fascynuje. 

Iza  

Na pewno słyszeliście o na-

szym gimnazjum. Często mo-

gły to być głupie, krążące 

między uczniami plotki, które 

niszczą dobre imię „Dwójki”. 

Nie dajcie się zwieść stereo-

typom. Gimnazjum nr 2 to 

szkoła dająca duże możliwo-

ści. Tu możesz rozwinąć się 

w każdej dziedzinie i stać się 

tym, kim zechcesz. 

W „Dwójce” jest wiele kół 

zainteresowań, chyba najwię-

cej ze wszystkich szkół. Ma-

my tu zajęcia artystyczne tj. 

teatr, koło plastyczne, wokal-

ne, chór; zajęcia sportowe: 

koszykówka, siatkówka, te-

nis stołowy, pływanie, strzel-

nica, taniec sportowy, zapa-

sy, piłka nożna i wiele in-

nych oraz zajęcia przedmio-

towe: matematyczne, che-

miczne, fizyczne, geograficz-

ne, biologiczne, językowe, 

polonistyczne, dziennikar-

skie. Są także organizowane 

różne wyjazdy, np. między-

narodowa wymiana z Niem-

cami, Czechami, naukowe 

wycieczki ( w tym roku do 

Pragi, Monachium i Norym-

bergii) oraz wyjazdy nauko-

we w ramach projektu „Mały 

Archimedes”. Nad całością 

czuwa nasza kadra nauczy-

cielska- jedna z lepszych w 

kętrzyńskich szkołach. To 

oni nam pomagają rozwijać 

swoje umiejętności i zainte-

resowania. 

 

Pamiętaj wybierz mądrze!  

Jest to decyzja, która ma 

wielki wpływ na twoje ży-

cie. 

 

Klaudia 

 

Zajęcia chemiczne w naszej szkole. 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II czeka na Ciebie! 

ZAPRASZAMY! 

lają z nóg. Najlepsze jest to, że 

możemy je wykonać sami w 

skali mikro. Każdy uczeń ma 

swój własny zestaw. Dobiera-

my się w pary i .. działamy ! 

Czas na takich zajęciach mija 

niezwykle szybko. Pani w spo-

sób zrozumiały tłumaczy nam 

pozornie trudne zagadnienia. 

Wiem, że tak jest, ponieważ 

sama uczęszczam na takie zaję-

cia. Gorąco polecam! 

Gabriela 

 

Czy chemia może być 

ciekawa? Oczywiście, że tak ! 

Wystarczy znaleźć tylko odpo-

wiedniego nauczyciela 

Zajęcia z chemii w naszej szkole 

są naprawdę bardzo pasjonujące. 

Doświadczenia polegające na 

tworzeniu mydła, spalaniu wo-

doru lub innych substancji zwa-

Koło teatralne 

„Dwójka”– szkoła możliwości. 

O to nasze refleksje: 

Zajęcia plastyczne w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie odbywają się w grupie.  

Każda osoba wybiera, co chce robić. Ciągle toczą się jakieś rozmowy, a atmosfera jest  

naprawdę wspaniała. Często lepimy z gliny. Wykonujemy także przeróżne prace na szkle, maluje-

my farbami, robimy kolczyki i wisiorki. Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Bronakowska, która  

pomaga nam rozwinąć talent plastyczny. Zajęcia są bardzo interesujące,  

kształcą umiejętności i uczą wielu ciekawych rzeczy. Gorąco polecam.  

                                                                                                                             Dominika 


