
 
 
 
 

 

 
 
   Nr 2 

Kwiecień 2016 

O 
 

 

O NAS... O WAS... O NICH... 
 

 Gimnazjum nr 2  w Grodzisku Mazowieckim 
 
 
 
      
 

 

 

W tym numerze: 

  
 Aktualności 

 Z życia szkoły 

 Rozmowa z …  

 Temat  miesiąca 

 Kartka z kalendarza 

 Nowinki technologiczne 

 Uczniowie piszą… 

 Polecam… 

 Warto zobaczyć 

 Sport 

 To i owo  

 Zdjęcia Zosi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 

 EGZAMIN GIMNAZJALNY  

Przypominamy że w dniach 18-20 kwietnia 2016 uczniowie klas trzecich 

naszego gimnazjum przystąpią do egzaminu .W tym czasie uczniowie 

pozostałych klas mają wolne  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:   

•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka  polskiego 

•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu  matematyki 

•    z języka obcego nowożytnego .  

 

Harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/16 
 

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

 

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany: 

a. w terminie głównym: w kwietniu – 18-19-20 kwietnia 2016 r.  

b. w terminie dodatkowym: w czerwcu – 1-2-3 czerwca 2016 r.  

 

3. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym, ALBO 

b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu 

przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 

terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). 

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor 

OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. 

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest 

uczniem. 

 

4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 

5. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 

 

6. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – 18 kwietnia - humanistyczna, obejmująca wiadomości i 

umiejętności z zakresu: 

a. historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00 – trwa 60 minut. ,dostosowanie 80 minut  

b. języka polskiego godz. 11.00 – trwa 90 minut , dostosowanie 135 minut 

7. Część druga egzaminu gimnazjalnego – 19 kwietnia - matematyczno-przyrodnicza, obejmująca 

wiadomości i umiejętności z zakresu: 

a. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – godz.9.00 trwa 60 minut. , 

dostosowanie 80 minut  
b. matematyki –godz.11.00 trwa 90 minut , dostosowanie 135 minut 

8. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego – 20 kwietnia obejmująca wiadomości i umiejętności z 

zakresu języka obcego nowożytnego: 

a. na poziomie podstawowym – godz.9.00 trwa 60 minut ,dostosowanie 80 minut 

b. na poziomie rozszerzonym – godz.11.00 trwa 60 minut. ,dostosowanie 90 minut 



9. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie 

przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. ( 5minut) 

 

10. Uczeń ma obowiązek samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 

 

11. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

 

12. Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi określa instrukcja umieszczona na pierwszej 

stronie arkusza egzaminacyjnego. 

 

13. Uczniowie z dostosowaniem warunków nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi. 

 

14. Do arkusza egzaminacyjnego z historii i wos , przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na 

poziomie podstawowym dołączona jest karta odpowiedzi , w której uczeń zaznacza wybrane 

odpowiedzi .Po egzaminie karta odpowiedzi jest oddzielana od arkusza i arkusz zadań pozostaje w 

szkole a karta zostaje przekazana do sprawdzenia przez egzaminatora  

 

15. Do arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie 

rozszerzonym dołączona jest karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi zadań 

jednokrotnego wyboru. Po egzaminie karta rozwiązań jest oddzielana i przekazana do egzaminatora 

zewnętrznego a arkusz egzaminacyjny pozostaje w szkole. 

 

16. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej – w ciągu 6 miesięcy od dnia 

wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu po złożeniu wniosku do dyrektora OKE, szczegóły na 

stronie internetowej OKE lub CKE w zakładce procedury  

 

17. Przybory i materiały dozwolone na egzaminie gimnazjalnym – uczniowie nie mogą korzystać z 

kalkulatorów i słowników , konieczny długopis z czarnym wkładem oraz na część matematyczno – 

przyrodniczą linijka , rysunki uczniowie wykonują długopisem. 

 

Marta Skrzypczak 3A 

 

 WYJAZD DO TEATRU WIELKIEGO 
 

Przypominamy że w 15 kwietnia odbędzie się wyjazd do Teatru Wielkiego  na balet pt. ‗‘ Romeo i 

Julia‖  

Premiera: 7.03.2014 

Czas trwania: ok. 2 h 10 min 

Balet w trzech aktach 

 

Romeo, Julia i ciążące nad ich miłością fatum nieustannego konfliktu. Dobrze znamy tę 

wzruszającą historię z dramatu Williama Szekspira i baletu Siergieja Prokofiewa. Krzysztof Pastor 

przenosi jednak akcję w zmieniające się stale realia XX wieku i proponuje jej autorską wizję. Plac 

Werony zamienia na ulice Rzymu, a renesansowych bohaterów ubiera we współczesne kostiumy. Zaś 

miłość Romea i Julii trwa, tragicznie bezradna w obliczu destrukcyjnych zjawisk świata zewnętrznego. 

Choreograf dotyka trudnych i bolesnych tematów: dyktatury, wojny, terroru, w cieniu których Romeo i 

Julia przeżywają swe miłosne uniesienia.  

Dynamika choreografii, efektowna scenografia, oryginalny język tańca i ekspresyjne kreacje 

artystów Polskiego Baletu Narodowego tworzą spektakl na wskroś współczesny, elektryzujący. 

 

Marta Skrzypczak 3A 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 GIMNAZJUM NR 2 – SZKOŁĄ TALENTÓW 

Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego wzięło udział w 

projekcie pt. „Szkoła Talentów‖. Miał on na celu prezentację szkół 

z Grodziska Mazowieckiego. W czwartek 17 marca nadeszła kolej 

na nasze gimnazjum. Późnym popołudniem w Grodziskim Centrum 

Kultury odbyło się przedstawienie w wykonaniu uczniów z naszej 

szkoły. 

Do sali widowiskowej CK przybyło wielu gości, rodziców, 

nauczycieli oraz uczniów, ale z pewnością najważniejszym widzem 

był burmistrz Grzegorz Benedykciński ze swoim zastępcą P. 

Tomaszem Krupskim. Zapełniona była prawie cała widownia, 

publiczność była bardzo liczna, lecz nasi uczniowie poradzili sobie 

znakomicie. 

 

Przedstawienie było bardzo barwne i różnorodne, nie brakowało 

śpiewu, tańców jak i występów akrobatycznych. Szczególnie wielkie 

poruszenie wywołała piosenka rapowana o naszych nauczycielach, 

który bardzo wszystkim się podobała. Przedstawiała on pedagogów z 

gimnazjum w bardzo humorystyczny sposób i nasze codzienne 

szkolne życie. Duży podziw i uznanie wzbudził także występ grupy 

gimnastyki artystycznej. Figury, które 

mogliśmy podziwiać, wymagały na 

pewno wielu treningów, czasu i 

poświęceń. Bez wątpienia nie jest to łatwy sport. Ogromną pracę w 

występ włożyła również grupa taneczna, która zaprazentowała nam tego 

wieczoru wiele różnych rodzajów tańców. 

 

Zaśpiewały dla nas również m.in. Magda Olech, Ania 

Pytlakowska, Wiktoria Mączka, Zosia 

Jędruszczak i Marcin Dwużnik. Zosia wykonała bardzo znaną 

piosenkę ZAZ pt.: „Si jamais j'oublie" w języku francuskim. Na 

gitarze akompaniowała jej Julia Czerwińska. Na gitarze grał także 

Konstanty Zdunek. 

Na ekranie mogliśmy też obejrzeć zdjęcia z życia szkoły, np. z 

wycieczek, szkolnego karnawału, który odbył się niedawno i 

zielonych szkół, na które co roku wyjeżdżamy. 

Prezentowane były również zdjęcia uczniów, nauczycieli, 

pedagogów i pracowników szkoły. 

 

Całe przedstawienie oparte było na rozmowie ucznia gimnazjum nr 2 z kolegą, który chce się uczyć w 

naszej szkole. Rozmowa przerywana była scenkami i występami gimnazjalistów. Wszyscy 

prezentowali swoje talenty, a było ich naprawdę dużo. Każdy ma jakiś talent, coś w czym jest 

naprawdę dobry i właśnie to pokazywali na scenie uczniowie naszej szkoły. Główną rolę w całym 

przedstawieniu zagrał Stanisław Witkowski oraz Adam Malinowski.   

 

Na koniec wszyscy wykonawcy i nauczyciele zaśpiewali na scenie 

finałową piosenkę. Po długich oklaskach publiczności, zabrał głos 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego pan Grzegorz Benedykciński. 

Pochwalił wszystkich i był pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy 

jaką uczniowie i nauczyciele włożyli w to przedstawienie, więc 

ufundował wszystkim kilkudniową wycieczkę.   



Muszę jeszcze dodać, że w foyer kina była także wystawa rysunków i 

grafik, które wykonali uzdolnieni plastycznie uczniowie naszej szkoły. 

Były to rysunki i prace m.in. kolorowych ogrodów, czarno – białych 

postaci znanych osób i rysunki różnych brył, 

wykonanych na zajęciach plastycznych i technicznych w 

gimnazjum. Mogliśmy obejrzeć też kilka zdjęć jednej z 

uczennic. Przed salą było również stoisko z 

przekąskami, które przygotowali uczniowie i po 

przedstawieniu wszyscy mogli się poczęstować pysznościami.   

Wszystkie występy były na naprawdę wysokim poziomie i wszystko 

świetnie się udało. Z pewnością ten wieczór był bardzo udany i wszystkim bardzo 

się podobało.  

 

W Gimnazjum nr 2 bez wątpienia jest wiele talentów i uzdolnionych uczniów, 

poza tym nasza szkoła jest świetnym miejscem, w którym możemy je rozwijać, a co 

najważniejsze, dobrze się w niej czujemy. 

 

Katarzyna Mandes 2D 

  

Nasi wykonawcy: 

 

 Obsada/Śpiew: Marcin Dwużnik, Magdalena Olech, Anna Pajor, Katarzyna Witkowska, 

Zofia Jędruszczak, Adam Malinowski, Julia Niciejewska, Aleksandra Kępińska, Wiktoria 

Mączka, Anna Pytlakowska, Mariusz Dwużnik, Sara Pietrzak, Stanisław Witkowski, Tytus 

Balcerzak, Julia Czerwińska, Konstanty Zdunek, Jakub Zabrzewski 

 Taniec: Justyna Bryłka, Agata Szkop, Zofia Antos, Maria Tuchowska, Jagoda Wojtczak, 

Natalia Łukasik, Paula Szyk, Adam Jabłoński, Jakub Tuchowski, Tadeusz Tworzydło, Patryk 

Rozbicki, Oskar Jankowski, Michał Borychowski 

 Gimnastyka: Weronika Kania, Karolina Sadowska, Joanna Żukowska, Jagoda Wojtczak, 

Maria Tuchowska, Szymon Leszczyński, Hubert Sokołowski 

 Scenariusz: pani Adela Zyskowska 

 Reżyseria: pani Adela Zyskowska oraz pani dyrektor Elżbieta Sado 

 Przygotowanie tańca oraz gimnastyki: pani Edyta Dobrowolska 

 Przygotowanie prac plastycznych: pani Monika Suchecka 

 Opracowanie techniczne: pan Jacek Przybysz 



AKCJA:  ZDROWYM BYĆ  
 

Idziesz do sklepu, między półkami buszujesz. 

Kupujesz, wychodzisz, szczęśliwy "pałaszujesz". 

Spoglądasz ciekawie - sama chemia, niestety. 

Morał jest krótki - czytaj skład i etykiety! 

  

No właśnie... Kto z nas 

chętnie nie sięga po "śmieciowe 

jedzenie", słodkie, gazowane napoje 

itp.? Sami często nie wiemy, jak wiele niezdrowych posiłków 

spożywamy w ciągu dnia i w jaki sposób wpływa to na nasze 

zdrowie i samopoczucie.  

Z pomocą ruszyły nam pani Iwona Chęcmanowska i pani 

Żaneta Michalska, dzięki inicjatywie których, w naszej szkole 

zostanie zorganizowany projekt odnośnie prawidłowego odżywiania 

się. 

 Pod koniec marca wszystkim klasom zostały przydzielone 

konkretne tematy, poruszające najróżniejsze zagadnienia z tym 

związane, m.in. ilość cukrów zawartych w naszych ulubionych 

produktach, zawartość soli w sodzie i jej wpływ na nasz organizm 

czy 10 zasad zdrowego stylu życia.  

Zadaniem uczniów, którzy zgłosili się do tej akcji, jest 

opracować dany wątek i dostarczyć go na czas do wychowawcy. Uczniowie ochoczo zabrali się do 

pracy  Czekamy na rezultaty  

 

Magdalena Pietraszek 2B 

 SZKICE WĘGLEM I NIE TYLKO… 

 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce każdego roku uroczyście obchodzi 

imieniny swego patrona, którym jest wielki malarz Józef Chełmoński. Mieszkał on przez kilkanaście 

lat nieopodal Grodziska Mazowieckiego. 

Na swych obrazach niczym wspaniały fotograf uwiecznił piękno mazowieckiej ziemi. Jego pomnik 

i obrazy możemy podziwiać spacerując po grodziskim deptaku. Warto więc przystanąć i oddać hołd 

Wielkiemu Polakowi, który był skromnym, zwykłym człowiekiem.  

A może korzystając z wiosennej pogody  udać się do stojącego domu malarza gdzie do dziś dnia 

mieszka jego prawnuk z rodziną...  

Z okazji święta patrona szkoła w Kuklówce zorganizowała IX Biennale Sztuki im. J. 

Chełmońskiego. W tym roku odbyły się pod hasłem "Szkice 

węglem i nie tylko. Czyli epopeja o tym co się działo w 

Radziejowicach i okolicy. " Na konkurs wpłynęło 78 prac. 

Mogli w nim brać uczniowie praktycznie z całej Polski. 

Nasze Gimnazjum nr 2 reprezentowałam ja .  

Namalowałam Pałac w Łazienkach Królewskich. 

Udało się  zajęłam I miejsce w kategorii gimnazjum. 

Otrzymałam pamiątkowy dyplom i puchar.  

Nagrodę wręczyli mi aktorzy Barbara Siemion, żona 

Wojciecha Siemiona i Jerzy Janeczek ( Pamiętny Witia z 

komedii pt . „Sami swoi „). To było niesamowite przeżycie.  

 

 

Magdalena Matusiak 2B 

 



  

ROZMOWA Z … 
Wywiad z panią I.Chęcmanowską oraz z panią Ż.Michalską – autorkami projektu ZDROWYM BYĆ 

Dz.: Dzień dobry.  

P. I.Ch: Dzień dobry.  Jest nam niezmiernie miło że zdecydowałyście się przeprowadzić z nami 

wywiad na temat naszego projektu co znaczy, że sam projekt Was zainteresował.  

Dz.: Na czym polega projekt?  
P.I.Ch: Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia. O zdrowym stylu życia w naszym 

kraju jest coraz głośniej, dużo mówi się o zdrowej diecie, aktywności fizycznej. W Polsce pojawia się 

coraz więcej zwolenników zdrowego stylu życia, którzy niestety traktują to pojęcie wybiórczo. Samo 

picie wody mineralnej i wprowadzenie do diety warzyw, owoców czy sporadyczne bieganie jest dalekie 

od zdrowego stylu życia.  Projekt ma na celu uświadomienie młodym ludziom,  że zdrowy styl życia 

opiera się na kilku podstawowych czynnikach czyli: właściwej diecie, aktywności fizycznej, unikaniu 

czynników szkodliwych,  umiejętności odpoczywania i właściwego podejścia do życia.  

Dz.: Czy Pani będąc w naszym wieku przywiązywała szczególną wagę do swojej formy? 
P.Ż.M.: Nie szczególnie . 

Dz.: Co według Pani trzeba zrobić aby utrzymać formę?  

P.I.Ch: To wszystko o czym powiedziałam wcześniej - czyli prowadzić zdrowy styl życia polegający na 

regularnym i zdrowym odżywianiu się tzn.: jedzenie przynajmniej 4 posiłków dziennie,  picie 

przynajmniej półtora litra wody dziennie, odpowiedniej ilości snu od 8 do 9 godziny, regularnej 

aktywności fizycznej przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, unikanie palenia papierów i przebywania w 

towarzystwie osób, które palą oraz innych szkodliwych zachowań.  

Dz.: Często nastolatki głodzą się w przekonaniu, że to pomoże im schudnąć. Co Pani o tym sądzi 

? 
P.Ż.M.: Przede wszystkim chodzi o zaburzoną samoocenę, samoakceptację. W dzisiejszych czasach, to 

co nam prezentują media, pokazują wzorce, jak powinniśmy wyglądać, powoduje, że młodzież chcąc 

temu dorównać, zaczyna sama próbować sobie ustalać swoją formę i do tego dążyć. 

Dz.: Czy Pani zadaniem ten projekt zmieni coś w nawykach żywieniowych uczniów?  
P.I.Ch: Taki mamy cel. Chciałybyśmy bardzo, żeby nasi uczniowie mieli prawidłowe nawyki 

żywieniowe  tzn. od 4 do 5 posiłków dziennie, nie należy jeść rzadziej niż 3 razy w ciągu dnia. Trzeba 

pamiętać, że zbyt długie przerwy między posiłkami negatywnie będą wpływały na metabolizm - spada 

wówczas poziom glukozy we krwi. Natomiast nadmierne spożywanie pokarmu będzie prowadziło do 

gromadzenia tkanki tłuszczowej. 

Dz.: Czy to jak się odżywiamy wpływa na jakość naszej nauki?  

P.I.Ch: Oczywiście.  Dobrze wiemy,  że to jak się odżywiamy wpływa na nasze samopoczucie,  każdy 

tego doświadczył. Także wiele przeprowadzonych badań dowiodło,  że to co jemy na śniadanie, obiad i 

kolacje wpływa również na skuteczność funkcjonowania komórek nerwowych w naszym mózgu.  Przy 

niewłaściwym odżywianiu mózg nie wytwarza dostatecznie szybko i efektywnie neurotransmiterów i 

innych substancji potrzebnych do jego sprawnego działania. W konsekwencji procesy myślowe nie 

przebiegają w sposób optymalny,  mózg jest bardziej złożony i wrażliwy niż reszta organizmu.  Dlatego 

najlepiej i najbezpieczniej jest dbać o zachowanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety.  Produkty 

białkowe zapewniają większą sprawność niż produkty o dużej zawartości węglowodanów.  Dlatego 

jeżeli czeka nas intensywna praca umysłowa, tak jak w szkole to dobrym rozwiązaniem jest zjadanie 

pokarmów białkowych na śniadanie.  Pracuje się wówczas sprawnie i efektywnie przez całe 

przedpołudnie czyli wówczas gdy naturalna wynikająca z rytmu dobowego  sprawność jest największa. 

Poziom cukru we krwi utrzymuje się dłużej jesteśmy wówczas w pogodnej,  pozytywnej  dyspozycji 

mamy wysoką zdolność koncentracji i zapamiętywania.  

Dz.: Jak utrzymać zdrową i szczupłą sylwetkę jedząc to co chcemy ? 

P.Ż.M.: Przede wszystkim jeść 5 razy dziennie, w tym 3 posiłki ciepłe, oraz mieć przynajmniej raz 

dziennie jakąś aktywność fizyczną.  

Dz.:  Dziękujemy że zechciały Panie udzielić nam wywiadu..  

P.I.Ch.: My również dziękujemy. 

Wywiad przeprowadziły: 

Anna Rękas , Julia Szczepańska 2C 



TEMAT MIESIĄCA 
BEZPIECZNY INTERNET 

INTERNET-jest to globalna sieć komputerowa ,łącząca ze sobą miliony komputerów na 

całym świcie, umożliwiając ich użytkownikom wzajemne przesyłanie informacji za pomocą 

sieci telefonicznej .Często słyszymy jaki ten Internet jest wspaniały ,że jest w nim wszystko. 

Internet oprócz wielu pozytywnych i użytecznych aspektów niesie 

ze sobą wiele zagrożeń. 

 

 Korzystanie z komputera i internetu wspaniale wspomaga naszą 

naukę i może być świetną formą rozrywki, pod warunkiem jednak, 

że będziemy korzystać z sieci rozważnie i z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa.  

Bezpieczne korzystanie z sieci polega przede wszystkim na rozsądku i ostrożnym "klikaniu" w sieci. 

Oczywiście rozsądek musi być wsparty przez odpowiednie oprogramowanie. Takie ABC spisałyśmy 

poniżej w kilku zasadach 

7 ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU: 

1. Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujecie, stają się publiczne i widoczne dla 

wszystkich. Nie wstawiajcie informacji lub obrazków, których nie chcecie udostępniać całemu 

światu. Uważajcie – mogą zostać przekazane dalej! 

2. Bądźcie anonimowi. Jeśli nie musisz podawać swoich danych prywatnych — nie rób tego. Im 

mniej informacji o tobie jest w sieci, tym jesteś bezpieczniejszy. Nie dzielcie się prywatnymi 

lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy nie zamieszczajcie lub wysyłajcie czegokolwiek, 

co może posłużyć do zlokalizowania was lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, 

adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu). 

3. Zachowajcie dystans. Nie organizujcie spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci. 

Jeśli już musicie, spotykajcie się wyłącznie w bezpiecznych i publicznych miejscach, 

powiadomcie kogoś o swoich planach i przyprowadźcie ze sobą znajomego. Jeśli nie jesteście 

pełnoletni, poproście rodziców lub opiekunów o pozwolenie i weźcie ich ze sobą. 

4. Bądźcie szczerzy. Możliwe, że kusi was udawanie kogoś, kim nie jesteście. Pamiętajcie, że inni 

ludzie również mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w 

rzeczywistości nie są. 

5. Zachowajcie bezpieczeństwo. Używajcie oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów 

antywirusowych). Upewnijcie się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony 

na wypadek, gdyby e-mail nieumyślnie zainfekował wasz komputer. 

6. Ustaw „silne‖ hasła. Ważne, aby twoje hasła były jak najdłuższe. Miej wiele haseł i czasem je 

zmieniaj. Nigdy nie udostępniajcie haseł lub podpowiedzi do nich.. 

7. Sprawdzaj, czy łączysz się bezpiecznie (przez połączenie https://). Bezpieczne połączenia 

oznacza się za pomocą zielonego zaznaczenia lub kłódeczki koło paska adresu. Czasem 

występuje problem z bezpieczeństwem połączenia i pojawiają się ostrzeżenia o błędach 

certyfikatu. Nie ignoruj ich, zwłaszcza jeśli witryna nie jest godna zaufania lub wcześniej nie 

pojawiał się na niej błąd. 

 

 

Weronika Kania 2C 

Julia Zimny 2C 

 



KARTKA Z KALENDARZA 
 
Prima aprilis– obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, 

obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, 

celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach 

sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w 

wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. 

Prima Aprilis zaczął być popularny w późnym średniowieczu. 

Prawdopodobnie nawiązuje on do dawnych starorzymskich praktyk. 

Przypuszcza się, że ostatecznie prima aprilis zaczęło być obchodzone 1 

kwietnia początkowo we Francji. W 1564 roku król Karol IX, zreformował kalendarz zmieniając 

pierwszy dzień nowego roku z 1 kwietnia, i z innych obowiązujących dat w tym czasie w różnych 

regionach kraju, na 1 stycznia. 

W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazywany „Dniem Głupców‖ (AprilFools‘ Day lub 

AllFools‘ Day). W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobliwe oszukiwanie jest 

uprawiane tylko do południa. W innych krajach germańskojęzycznych dzień ten jest nazywany po 

prostu „1 kwietnia‖, a żart zrobiony tego dnia Aprilscherz lub m.in. Aprilskämt (szw.). We Francji 

Prima aprilis jest określany jako „Dzień kwietniowej ryby‖ a pierwszo kwietniowe żarty nazywane są 

„kwietniowa ryba‖ (Poisson d‘avril). 

W Szkocji znany jest jako „polowanie na głupca‖ (Hunt the gowk Day), na Litwie „Dzień kłamcy‖ 

(Melagiodiena), w Portugalii „Dzień kłamstwa‖ (Dia da mentira). W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę 

„Dzień śmiechu‖.  

Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce nowożytnej w XVI wieku. 

Pierwszego kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych dowcipów i 

naigrawaniu się z naiwnych, bądź nieostrożnych ludzi. Dzień ten uważano za niepoważny i starano się 

nie robić w nim żadnych ważnych rzeczy. Dziś pierwszy kwietnia obchodzimy jako dzień radosny, w 

którym celowo próbuje się wprowadzić innych w błąd. 

 

Aleksandra Zdanowicz 2D 

Aleksandra Marciniak 2D 
 

NOWINKI TECHNOLOGICZNE 
 

PLAYSTATION 4.5 ?! 

Opierając się na aktualnych, niepotwierdzonych przez Sony 

doniesieniach, ulepszone PlayStation 4 będzie za słabe na 

pełne 4K w grach wideo, ale za dobre na standard 1080p. 

Urządzenie znajdzie się między tymi dwoma biegunami. Po 

co Sony taki ruch? 

Moim zdaniem odpowiedzi jest przynajmniej kilka. 

 Po pierwsze – inne treści w 4K. Dzisiaj PS4 radzi sobie z 

jakością 4K w przypadku zdjęć i wideo. 

Po drugie, większa moc obliczeniowa konsoli mogłaby pozytywnie wpłynąć na rozmach 

nadchodzących gier w wirtualnej rzeczywistości. 

 PS VR wyląduje na sklepowych półkach już w tym roku. Ulepszona wersja konsoli pozwoliłaby 

deweloperom na tworzenie bardziej rozbudowanych produkcji. 

 Po trzecie – jeszcze ładniejsze gry. Ruch Sony, ponownie pozycjonujący ich produkt jako ten 

„najpotężniejszy z możliwych‖, pomoże im w zachowaniu opaski lidera. 

Tomasz Brożyński 1C 



UCZNIOWIE PISZĄ… 
 

Wszyscy jesteśmy kłamczuchami 
Powszechnie twierdzi się, że oszukiwanie jest czymś paskudnym, godnym pogardy. Już małe dzieci są 

uczone, że zawsze trzeba mówić prawdę. Jednak wiemy, że kłamstwo jest (niestety) elementem czysto 

rzeczywistym [tzn. istnieje]. Do czego zostało ono stworzone? Czy ma jakiekolwiek znaczenie? 

Każde ,,coś‖ pełni określone funkcje. Możemy się domyślić, że kłamstwo jest czymś, co 

równoważy prawdę. Służy ono do m.in. uatrakcyjnienia nieciekawych faktów oraz otrzymania (w 

sposób nieuczciwy) określonych korzyści. Twierdzi się, że świadome wprowadzenie kogoś w błąd 

grozi m.in. utratą zaufania innych oraz szacunku do samego siebie, złą opinią oraz większymi 

konsekwencjami niż bez oszustwa. Zdania: ,,Kłamstwo to największa nieuczciwość tego świata!‖ oraz 

,,Fałszerzom śmierć!‖ ukazują oszukiwanie jako potworną zbrodnię. Tymczasem istnieją różne rodzaje 

kłamstwa. Wyróżniamy kłamstwa lekkie, średnie i ciężkie. 

Przykład kłamstwa lekkiego: ,,Dzisiaj zjadłam 2 kanapki: jedną z szynką, a drugą z serem 

‖(kiedy osoba wypowiadająca się w rzeczywistości zjadła obydwie kanapki zarówno z serem, jak i z 

szynką). Kłamstwa lekkie nie obciążają sumienia, odbiorca tych nieszkodliwych bzdur 

najprawdopodobniej nie domyśli się, że został oszukany. Kłamstwa lekkie są niegroźne, ale nie mają 

żadnego uzasadnienia praktycznego (to, jakie kanapki zostały zjedzone, nie ma jakiegokolwiek 

znaczenia). Teoretycznie można posługiwać się kłamstwami lekkimi bez obaw, choć nie wiem, po co. 

Przykład kłamstwa średniego: ,,Mam brata, który śmiga po mieście na czarnym motocyklu‖ 

(kiedy osoba wypowiadająca się w rzeczywistości nie ma brata) Kłamstwa średnie zazwyczaj 

związane są z licznymi konsekwencjami. Czasami zmyślaczowi udaje się ich uniknąć (być może 

rodzeństwo odbiorców zajmuje się ciekawszymi rzeczami niż motocykle; wówczas nikt nie będzie 

szczerze zainteresowany – no, chyba że ktoś interesuje się motoryzacją pojazdów dwukołowych), ale 

często dochodzi do ujawnienia fałszu. Kłamca czerwieni się i traci dobrą opinię. Wie już, że nie opłaca 

się oszukiwać. Kłamstwa średnie są o wiele poważniejsze niż kłamstwa lekkie, ale nie grożą tak 

ogromnymi wyrzutami sumienia, jak kłamstwa ciężkie. 

Przykład kłamstwa ciężkiego: ,,Ten facet zabił mojego sąsiada.‖ (kiedy osoba wypowiadająca 

się miała dosyć denerwującego sąsiada perkusisty i chcąc uwolnić się od ciągłego bębnienia sama go 

zabiła).  Kłamstwa ciężkie to najpoważniejsze oszustwa, jakie kiedykolwiek zostały stworzone. 

Zawsze zostają ujawnione, a oszust, który ich użył, spotyka się ze strasznymi konsekwencjami. Często 

dotyczą spraw życia i śmierci. 

Najczęściej mamy do czynienia z kłamstwami średnimi. Zazwyczaj są to złe kłamstwa. Istnieją 

jednak nieliczne sytuacje, gdy okrucieństwem jest powiedzieć prawdę. Przykładem jest pewien 

człowiek, który poświęcił się dla stworzenia wybitnego dzieła, poruszającego tematykę ocenzurowaną 

przez totalitarne państwo, w którym mieszkał. Został złapany i trafił do więzienia. Skazano go na karę 

śmierci, ale spalono wcześniej całą jego pracę. Godzinę przed wykonaniem wyroku przychodzi do 

niego strażnik, który ma mu powiedzieć o zniszczeniu dzieła. Poinformowanie o zniszczeniu cennego 

dzieła byłoby najgorszą rzeczą, jaką strażnik mógłby zrobić. Lepiej byłoby, gdyby strażnik go oszukał 

(tzn. powiedział, że nic nie stało się jego zapiskom), niż uczciwie przyznał, że zostały zniszczone. 

Ciekawy jest fakt, że istnieją zdania, które zawsze są prawdziwe (m.in. ,,To zdanie jest poprawne 

gramatycznie), lub zawsze fałszywe (m.in. ,,To zdanie nie jest poprawne gramatycznie‖). 

Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na zjawisko pożądanego kłamstwa. Polega ono na 

tym, że ludzie chcą, aby ich oszukiwać – i mają tego świadomość. Niektórzy lubią wysłuchiwać 

cudzych bredni, choć wiedzą, że nie ma w nich ani ziarenka prawdy. Realizm staje na głowie, logika 

się wywraca… Ale tak jest! To nasze życie! Sami lubimy oszukiwać i lubimy być oszukiwanymi. 

Oczywiście wtedy, gdy kłamstwa są lekkie, błahe, niepoważne. I choć może zabrzmieć to dziwnie, 

kłamstwa są nam potrzebne. Nie ma przyjaciół, którzy nigdy się nie oszukali. Kłamstwo zawiera w 

sobie pewien element uzależniający, który sprawia, że im więcej fałszu w naszym życiu, tym bardziej 

poszukujemy nowych okazji do oszukiwania.  

Uważam, że zakłamanie jest nieuniknione, ale warto z nim walczyć. A powyższe zdanie nie 

jest kłamstwem. Wiem, że nie ma na to dowodów – ale musicie mi uwierzyć  

Julia Ścisłowska 3D 

http://m.in/
http://m.in/


POLECAM… 
 „ Morderstwo w Orient Expressie” Agata Christie 1934r. 

Gdy chcemy zacząć przygodę z twórczością wybitnego pisarza, często 

trudno zdecydować, od której pozycji zacząć. Nie inaczej jest w przypadku 

mistrzyni kryminału, Agaty Christie. Jest ona autorką wielu książek i 

zbiorów opowiadań, z których ciężko wybrać tę jedną na początek.  

Dobrym wyborem jest ―Morderstwo w Orient Expressie‖. Jest to 

powieść kryminalna, uznawana za jedno z najlepszych dzieł pisarki (obok 

„Dziesięciu małych murzynków‖). W późniejszych książkach Agata 

Christie czasami umieszczała niewielkie nawiązania do sprawy w Orient 

Expressie. Głównym bohaterem jest Herkules Poirot, postać już legendarna, 

mistrz w rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadek za pomocą swoich 

„małych szarych komórek‖.  Belgijski detektyw po rozwikłaniu kolejnej 

sprawy kryminalnej, wraca z Azji do domu. Postanawia podróżować 

słynnym pociągiem Orient Express. Wielogodzinna podróż zwiastuje 

kłopoty – wkrótce dochodzi do morderstwa. Wszystko wskazuje na to, że zabójca przebywa w 

pociągu i nikt oprócz Poirot nie ma pojęcia, jak znaleźć rozwiązanie.  

Sposób, w jaki Agata Christie buduje w swoich powieściach napięcie, zawsze zmusza nas do 

przeczytania kolejnego i kolejnego rozdziału. W przypadku tej książki nie jest inaczej – sposób 

budowania akcji i wprowadzania kolejnych elementów intrygi bardzo pobudza ciekawość.  

Barwny wachlarz postaci ciekawi czytelnika i urozmaica przedstawioną historię. 

Obserwowanie, jak dzielny detektyw posługując się jedynie zeznaniami współpasażerów i swoim 

intelektem, wpada na rozwiązanie jest świetnym sposobem na spędzenie czasu. Jednak i tak 

największą zaletą powieści jest jej zakończenie – dosłownie wbija czytelnika w fotel i sprawia, że 

cofamy się i analizujemy bieg wydarzeń jeszcze raz. 

Książka jest idealna dla nastolatków, dorosłych i tych trochę starszych, pragnących zacząć 

przygodę z klasykiem kryminału. Przeczytanie jej na pewno zachęci do sięgnięcia po kolejne 

pozycje autorstwa Agaty Christie. 

Justyna Bryłka 3A 

 

 

 

 KARABIN Maria Peszek 2016r 

Nowa płyta Marii Peszek zatytułowana KARABIN ukazała  

się 26 lutego 2016 roku nakładem Warner Music Poland. To 

kolejny album artystki. Tym razem to jedenaście piosenek o 

wolności, nienawiści i prawie do bycia innym. Jedenaście 

piosenek na niespokojne czasy. Radykalnie pacyfistyczne 

treści przewrotnie zestawione z tytułem.„Pisząc te piosenki 

kilkanaście miesięcy temu nie zdawałam sobie sprawy, że 

rzeczywistość wyprzedzi to o czym śpiewam i nada tym 

słowom tak dramatyczny kontekst. Każdy artysta prędzej czy później mierzy się z tematem 

wolności, tolerancji, prawa do inności i nierozerwalnie wiążącej się z nimi nienawiści. Ale 

rzeczywistość jest zbyt brutalna a świat bezwzględny żeby iść na czołgi z kwiatami. Można za to 

pisać piosenki. O nienawiści przeciw nienawiści. Bo słowa mogą więcej niż naboje. Karabin to 

pacyfistyczna płyta wyrażona militarnymi środkami. Marzyłabym, żeby te piosenki dodawały siły 

w tych niespokojnych czasach. Żeby dzięki nim ludzie mniej się bali. Bo strach i wolność to 

wykluczające się słowa‖. 

Marta Skrzypczak 3A 



WARTO ZOBACZYĆ 

Deadpool  Tim Miller 2016r. 

De gustibus non  st disputandu, czyli przekładając na polski, o gustach się nie 

dyskutuje. Stare łacińskie powiedzenie idealnie wpisuje się w opisywanie 

dzisiejszego świata.  Pierwszy reżyserski film Tima Millera pokazuje, że czasami 

lepiej w ogóle się nie odzywać i siedzieć cicho, bo dostaniesz po zębach. Fani 

nowego tworu komiksowej wytwórni Marvel gotowi pojedynkować się na szable 

i toczyć honorowe pojedynki (oczywiście tylko w anonimowych grupach, w 

Internecie) jeśli ktoś tylko zająknie się, że Deadpool nie jest najlepszym filmem 

roku.  

Zobaczmy więc o co tyle szumu. Opowieść o najbardziej kontrowersyjnym 

bohaterze komiksów wpisuje się jednocześnie w dwa nurty ekranizacji historyjek 

obrazkowych. Z jednej strony mamy główną serię filmów Marvela, przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży, a z drugiej mroczne obrazy o superbohaterach dla dorosłych, produkowane przez studio 

DC. Jednak zamiast kolorowych pelerynek mamy tutaj krew bryzgającą we wszystkie strony, a 

zamiast poważnych i tragicznych wyborów protagonistów-powstawiane co 5 sekund kwestie naszego 

ulubieńca mające w zamyśle rozbawić odbiorców do łez. 

Więc jeśli macie 14 lat to na to nie idźcie. Jako przeciwniczka tego typu obrazów muszę 

zadeklarować, że mimo całego natłoku wulgarnych czy obraźliwych scen jedno się na pewno 

producentom udało-przebicie czwartej ściany, czyli bezpośredni zwrot czarno-czerwonego do widzów. 

Wyszło to niesamowicie, bohater zwraca się do nas podczas walki w samochodzie czy umilając sobie 

czas pogawędkom z nami przed napadem na tych „złych‖. Oprócz kolejnej porcji niewybrednych 

żartów pozwala nam to zrozumieć pobudki bohatera. Nie powiem, przygotowany mentalnie i 

psychicznie, film wydał mi się świetną rozrywką, na pewno dla gimnazjalistów stworzoną i dla nich 

przeznaczoną. Nie wygrywa jednak pojedynku z sceptycyzmem ludzkiego umysłu, więc daję tylko 2 

kule na 5. Miejmy nadzieję, że kolejna część okaże się dużo lepsza.    

      

Justyna Bryłka 3A 

 

SPORT 
Sezon pogonistów rozpoczęły trzy remisy i jedna przegrana. W pierwszej kolejce, która odbyła 

się w niedzielę 13 marca  wystąpił nowy zawodnik, Kuba Foks, który dołączył w przerwie zimowej z 

Żyrardowianki Żyrardów. Podczas meczu z SF Warszawa pokazał się z naprawdę dobrej strony i 

będzie on dużym wzmocnieniem Pogoni. Mecz GKS Pogoń z SF 

Warszawa zakończył się remisem.  

Bramkę zdobył uczeń naszego Gimnazjum – Kacper Godlewski.  

Drugą kolejkę, która odbyła się również w niedzielę 20 marca nasz 

grodziski klub grał z zespołem z Gostynina. Bramkę zdobył Marcin 

Misiak rzutem karnym. Mecz zakończył się również remisem. 

Trzecia kolejka ligowa odbyła się w sobotę 26 marca z drużyną Wisła 

Płock i niestety nie przyniosła ze sobą szczęścia dla Pogoni. Mecz 

zakończył się porażką. 

Czwartą kolejką Pogoń zdobyła remis. Wynik meczu z Legionovia 

Legionowo to 2-2. Bramkę zdobył m.in. uczeń naszego Gimnzjum –  

Marcin Misiak. 

Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 Michał Lazurek 2C 



TO I OWO 

Wiosenna krzyżówka 

      1     

Symbol 

Walii 
        

              2 

Wraca na wiosnę do Polski, jest dużym drapieżnikiem, 

rozpiętość jego skrzydeł to ok. 1,2m 

  3                 

Inaczej sen 

zimowy 
   

        4   Jaja żab 
        

          5 

Miesiąc, który kończy I 

kwartał 
      

                  6       

Prawdziwa nazwa „dnia 

żartów‖ 

    7         

Kwiecień …...., bo przeplata trochę zimy, 

trochę lata 
  

          8     

Wiosenne, drobne, żółte kwiaty rosnące w 

wilgotnych miejscach 
 

HASŁO: ...................... 

 

Ania Pajor 2C 

Katarzyna Witkowska 2C 

ZDJĘCIA ZOSI     
 

Wiosna! cieplejszy wieje wiatr  

Wiosna! znów nam ubyło lat  

Wiosna, wiosna w koło,  

rozkwitły bzy!  

 

Śpiewa skowronek nad nami  

Drzewa strzeliły pąkami  

Wszystko kwitnie w koło,  

i ja, i Ty. 

 

 
Zofia Jędruszczak 2C 

 

 

 

 TO WŁAŚNIE MY  
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