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W tym numerze: 

  
 Aktualności 

 Z życia szkoły  

 Temat  miesiąca 

 Kartka z kalendarza 

 Uczniowie piszą… 

 Polecam…     WIWAT MAJ !!!  

 Warto zobaczyć    PIĘKNY MAJ !!!  

 Kącik fana 

 Sport     Wakacje, wakacje... Coraz bliżej nas. 

 To i owo    Przed nami ostatnie dwa miesiące ciężkiej pracy, 

 Zdjęcia Zosi   wszystko po to, aby jak najlepiej zakończyć kolejny 

rok  nauki.  A później? Pełen luz   

Zapewne wielu z Was nie może się doczekać 

zakończenia roku. Jednak myślę, że są też osoby, które 

mimo wszystko, nie cieszą się tym tak bardzo  – nasi 

trzecioklasiści, którzy są świeżo po egzaminach.  

Dla nich ten dzień będzie inny, niż dla reszty z 

Was. Będzie to ostatni raz w takiej grupie, w tej szkole. 

No cóż , coś się kończy, coś się zaczyna  

Jak na razie czekamy do czerwca na wyniki 

egzaminu! Oby jak najlepsze! 

Pozdrawiam!  

Alicja Górska 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 

 WYBÓR NOWYCH SZKÓŁ – NA CO SIĘ ZDECYDOWAĆ ??? 
 

Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać - pomyśl:  

1. w jakich dziedzinach jesteś dobry, 

2. co Cię interesuje, 

3. jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości 

Rozważ to i wówczas: 

Urzeczywistniaj swoje marzenia. Konsekwentne dążenie do wyznaczonego 

celu i pokonywanie kolejnych etapów, da Ci pewność siebie i zapobiegnie 

niepowodzeniom. Pozwoli Ci to zaplanować swoją przyszłość, swoją karierę 

zawodową, tzn. ustalić cele i wybrać najodpowiedniejszą drogę do ich realizacji.  Jeśli chcesz 

kierować swoim życiem i karierą zawodową, musisz dokonywać wyborów i brać za nie 

odpowiedzialność. Musisz się do tego przygotować. 

Zbierz informacje: 

1. o sobie: jakie masz zainteresowania, jakie masz zdolności i umiejętności, jakie są Twoje 

możliwości intelektualne, jakimi charakteryzujesz się cechami osobowości, jaki jest Twój stan 

zdrowia  

2. o szkołach: typy szkół, wymagania rekrutacyjne, możliwości dalszej edukacji, zajęcia 

pozalekcyjne, przedmioty nauczane wg programów rozszerzonych w LO,  zawody w ZSZ i 

Technikum, adresy, dojazd 

3. o zawodach: jaki zdobędziesz zawód, jakie zadania zawodowe będziesz wykonywać w 

przyszłej pracy, wymagania zdrowotne, wymagania osobowościowe 

Porównaj zebrane informacje z modelowymi sylwetkami uczniów typów szkół ponadgimnazjalnych. 

Zastanów się, która szkoła da Ci najlepsze szanse rozwoju i będzie optymalną z punktu widzenia 

założonych przez Ciebie celów. 

 

Sylwetki uczniów 
 

Uczeń liceum ogólnokształcącego - jeżeli masz (lub możesz mieć) dobre oceny, wiesz, że nauka nie 

sprawia Ci trudności, jesteś ambitny, rozumiesz i akceptujesz konieczność ciągłego powiększania 

swojej wiedzy, plany na przyszłość wiążesz z ukończeniem studiów wyższych, masz różnorodne 

zainteresowania, jesteś ciekawy świata i otwarty na szybkie zmiany zachodzące w świecie to liceum 

ogólnokształcące jest szkołą odpowiednią dla Ciebie. 

 

Uczeń czteroletniego technikum - jeśli masz dobre oceny, nauka nie sprawia Ci trudności, chcesz 

zdobyć wykształcenie ogólne i nie wiesz jeszcze, czy będziesz studiować, a chciałbyś zdobyć tytuł 

technika w interesującym Cię zawodzie wraz z dobrym przygotowaniem ogólnym to jesteś 

kandydatem do czteroletniego technikum. 

 

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej - jeżeli dzisiaj bardziej wolisz wykonywać konkretną pracę, 

masz zainteresowania i uzdolnienia praktyczne, lubisz i potrafisz wykonywać niektóre czynności 

związane z interesującym Cię zawodem (np. majsterkowanie, gotowanie) lub chcesz szybko 

zakończyć naukę i usamodzielnić się, możesz wybrać zasadniczą szkołę zawodową. 

 

Pamiętaj o tym, że Twoje dzisiejsze preferencje mogą w przyszłości się zmienić, mogą 

rozwinąć się inne zainteresowania i pojawić się chęć ich zgłębiania. Zawsze wtedy możesz 

kontynuować naukę w szkołach wyższego szczebla lub przez inne formy np. kursy. 

 

Marta Skrzypczak 3A 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 PODSUMOWANIE PROJEKTU – „ZDROWYM BYĆ” 
 

Pod koniec marca wszystkim klasom zostały przydzielone 

konkretne tematy, poruszające najróżniejsze zagadnienia związane 

ze zdrowym stylem życia, 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, było opracowanie danego zagadnienia 

i prezentacja na forum szkoły. 

 

Celem projektu było 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. 

Pod koniec kwietnia mogliśmy obejrzeć prezentacje wyników pracy każdej z klas  

Na zdjęciach widać jeden z tematów: dni kolorów, które możemy obejrzeć na korytarzu na drugim 

piętrze.  

Aleksandra Marciniak 2D 

Aleksandra Zdanowicz 2D 

 

 AKADEMIA FINANSÓW  
 

Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 2 

uczestniczyli w projekcie Akademia Finansów 

organizowanym przez Bank PEKAO SA oddział w 

Grodzisku Mazowieckim. 5 maja w związku z tym 

projektem do banku wybrała się klasa 3B pod opieką 

pani Alicji Górskiej.  

Przywitani zostaliśmy w punkcie obsługi klienta 

przez panią dyrektor Halinę Olszewską. Po krótkim 

wprowadzeniu zapoznano nas ze sposobami wpłacania 

wypłacania pieniędzy. Następnie trafiliśmy do sali, w 

której przedstawiona została nam prezentacja dotycząca historii banków oraz bezpieczeństwa w 

internecie. Rozmawialiśmy o tym, czym jest internet, do czego służy, jak chronić w nim swoją 

tożsamość. 

Poruszyliśmy także kwestię przestępstw w sieci, wirusów komputerowych i ich symptomów. 

Przedstawione zostały nam również najpopularniejsze hasła (nie należy ich stosować ) 

Co więcej, pani dyrektor wraz z dwiema pracownicami banku przestrzegała nas przed 

nierozsądnym korzystaniem z bankowości on-line, a także podsunęła propozycję założenia własnych 

kont. Po zakończonym spotkaniu wróciliśmy do szkoły. 

Spotkanie, którego byliśmy uczestnikami zdecydowanie można uznać za pożyteczne i ciekawe. 

Zwrócono nam uwagę na ważne kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci, dlatego uważam, że 

warto było odwiedzić to miejsce. 

Katarzyna Marszałek 3B 



TEMAT MIESIĄCA 
 

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było 

na udzielenie pomocy bliźniemu” - tak mówił 

Mikołaj Gogol, rosyjski dramaturg i powieściopisarz. 

Na pewno miał w tym wiele racji, ale czy wszyscy 

rozumiemy, o co chodzi? 

O wolontariacie słyszał zapewne każdy z nas. Być 

może miałeś kiedykolwiek styczność z tym pojęciem 

albo po prostu znasz osoby, które w ten sposób 

dokładają od siebie jakaś „cegiełkę” dla innych. 

Słowo „wolontariusz” pochodzi od łacińskiego 

voluntarius – dobrowolny. Taka jest też praca w 

wolontariacie. Bezinteresowna, z własnej woli i, 

wbrew pozorom, wcale nie ciężka ani trudna. W 

końcu pomoc i okazanie dobra to chyba najlepsze, co można ofiarować komuś innemu. Wolontariat 

obejmuje wiele sfer, od domów dziecka, przez najróżniejsze pawilony kultury czy świetlice 

środowiskowe, po hospicja i szpitale. Czasem nie trzeba wiele, wystarczy przynajmniej wykazać 

odrobinę zainteresowania drugiej osobie. 

Co powinien wiedzieć wolontariusz? 

Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych 

umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze 

przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować 

się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. 

Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej 

mieć czy bardziej być. 

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią placówki opiekuńczo-

wychowawcze, często ukończenie 18 lat jest wymagane w szpitalach), wykształcenie, status 

materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą 

satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens. 

Wiele organizacji i instytucji stosuje własne kryteria naboru wolontariuszy. Są one często zależne od 

aktualnie realizowanych programów. Choć wolontariat jest bezpłatny, to nie zwalnia to nikogo z 

odpowiedzialnej pracy. Warto pamiętać, że wolontariusze wykonują bardzo ważne zadania, od których 

zależy działalność całej organizacji. 

Być może niektórzy z Was mają swoje propozycje 

na wolontariat. Możecie nam je zaprezentować. 

Najciekawsze i najbardziej oryginalne opublikujemy 

i być może w przyszłym roku zrealizujemy. 

Pamiętajcie, że WARTO POMAGAĆ!!! 

      

 

 

 

Magdalena Matusiak 2B 

Magdalena Pietraszek 2B  

 



KARTKA Z KALENDARZA 
 

 KONSTYTUCJA 3 MAJA 
W tym roku mija 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

– pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej, po amerykańskiej na 

świecie spisanej ustawy zasadniczej. 

Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 roku.  Za jej 

autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, 

wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. 

Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. 

Uchwalona konstytucja czerpała inspirację z europejskiego Oświecenia oraz amerykańskiej 

konstytucji z 1787 roku. Twórcy polskiej ustawy zasadniczej uznawali, że rząd musi służyć dobru 

całego narodu. Na dokument składało się 11 artykułów. Pierwszy z nich określał religię 

rzymskokatolicką jako dominującą, zapewniając jednocześnie wolność wyznania i praktyk 

wyznawcom innych religii. Z kolei artykuł V Konstytucji, dzielił władzę na ustawodawczą, 

wykonawczą i sądowniczą. Dwuizbowy Sejm uchwalał prawa, władza wykonawcza pozostawała w 

rękach króla i Straży Praw, sądownicza zaś była w ręku niezawisłych sądów. 

  Konstytucja 3 Maja była odbiciem polskiego ducha, który 

umożliwił polskiemu narodowi przetrwanie 123 lat rozbiorów, a 

następnie długich lat represji komunizmu. 3 maja był świętem 

państwowym aż do 1939 roku. Do końca II wojny światowej oraz w 

czasach Polski Ludowej obchodzenie Dnia Konstytucji było 

zabronione, jednakże rocznica ta co roku stawała się pretekstem do 

masowych manifestacji antykomunistycznych.  

Obecnie Konstytucja 3 Maja traktowana jest przez Polaków 

jako jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń historycznych w 

dziejach Polski. 

Redakcja 

 

 ROCZNICA WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ 
Większość krajów świata obchodzi w dniu 1 maja Święto Pracy, 

lecz w Polsce w tym dniu świętujemy także rocznicę wejścia naszego 

kraju do Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej 

od 1 maja 2004, więc w tym roku obchodzimy 12 rocznicę tego 

wydarzenia.  

Polska przystąpiła do UE równocześnie z Cyprem, Czechami, 

Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Było to 

największe rozszerzenie wspólnoty europejskiej w jej całej historii. Od tamtej chwili Rzeczpospolita 

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy. Wejście 

Polski do struktur europejskich poprzedzone było jednak wieloma negocjacjami. Przeprowadzone było 

między innymi referendum, w którym Polacy odpowiadali czy chcą aby nasz kraj przystąpił do EU – 

aż 77 % z nich odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie. To nie władze, a naród zdecydował 

o uczynieniu tego kroku. Nie da się ukryć, że Polska jest jedynym z największych i najludniejszych 

krajów wspólnoty. 

Przez te 12 lat wiele zmieniło się w naszym kraju. Dzięki dotacjom z UE rozbudowane zostały 

sieci dróg i autostrad, wyraźnie poprawiła się gospodarka. Polacy w ramach funduszy europejskich 

wykorzystali ponad 342 mld zł na budowę autostrad, stadionów i innych obiektów użyteczności 

publicznej. W naszym kraju obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, co związane jest 

między innymi z otwarciem dla Polaków unijnych rynków. Umożliwiło to nie tylko swobodny 

przepływ towarów, zarówno importowanych jak i eksportowanych, ale również dało możliwość 

wyjazdu w celach zarobkowych dla wielu naszych rodaków. 



 Unia Europejska dała szansę również na rozwój w kraju, dzięki 

przeznaczaniu funduszy unijnych na otwieranie nowych firm, 

zakup pojazdów, remonty dróg oraz budowę różnorodnych 

obiektów. Polska wiele zyskała, odkąd staliśmy się państwem 

członkowskim wspólnoty. 

Ciekawostki.... 

 Walutą Unii Eurpejskiej jest Euro. Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon 

przecięta dwiema równoległymi liniami (€). Symbolizuje ona korzenie cywilizacji 

europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.  

 Oda do radości – finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Unii 

Europejskiej. 

 Flaga – unijna flaga przedstawia 12 złotych gwiazd na niebieskim tle. Ich liczba jest stała, bez 

względu na liczbę państw członkowskich. Gwiazdy ułożone są w okręgu, co symbolizuje 

równość i jedność wszystkich obywateli. Liczba 12 w starożytności oznaczała perfekcję. 

 Syriusz (nazwa najjaśniejszej gwiazdy) – to maskotka Unii Europejskiej, mająca postać 

uśmiechniętej niebieskiej stonogi. W każdym kraju członkowskim ubierana jest w elementy 

narodowe. 

 Święto Europy – na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Roberta Schumana od 1986 r. 

obchodzony jest Dzień Europy. W krajach UE przypada on 9 maja, zaś kraje europejskie, które 

są członkami Rady Europy, ale nie należą do Unii, obchodzą ten dzień 5 maja. 

Katarzyna Mandes 2D 

 26 V – DZIEŃ MATKI 
 

Dzień Matki obchodzony jest w wielu krajach świata, w Polsce 

świętujemy go od 1914 roku. 

W różnych kulturach na przestrzeni wieków istniały święta 

poświęcone zarówno macierzyństwu, jak i płodności. Starożytne 

kultury miały własne święta ku czci matek, często 

reprezentowanych przez boginie-matki, symbole płodności i 

urodzaju. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod 

nazwą „Niedziela u matki”. Początkowo, co roku w 3-4 niedzielę 

postu, odprawiano modły w najbliższej katedrze. Dzień, w którym 

obchodzono święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało 

składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w 

zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go 

obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. 

Inna, współczesna forma święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1914 r. Kongres 

USA uczynił je świętem narodowym. Początkowo miało ono na celu szczególne uszanowanie matki, 

docenienie jej wysiłków włożonych w wychowanie dzieci, jednak szybko uległo zmianie w postaci 

wysyłania kartek z życzeniami, kupowania kwiatów, czy prezentów. 

Słowo "mama" w róznych językach:  
- jęz. angielski - mom, mum, mother, 

- jęz. niemiecki - Mutter,  

- jęz. francuski - maman, mère, 

- jęz. hiszpański - mamá, madre,  

- jęz. portugalski - mãe, madre, 

- jęz. holenderski -moeder, 

- jęz. ukraiński -мати, 

- jęz. rosyjski - мама, мать, 

- jęz. czeski - matka, máma, maminka, mamka 

Anna Rękas 2C 

Julia Szczepańska 2C 



UCZNIOWIE PISZĄ… 
 ZAGADKA 

Kilka słówek wstępu 
Nie ma masy – nie jest więc ciałem. Zasady i prawa święte dla materii w jego 

świecie zostały dawno zapomniane. Dawno zapomniane?! Czy on kiedykolwiek o nich 

pamiętał? Zresztą, nasze ,,dawno” lub ,,kiedykolwiek” są dla niego ,,zawsze” lub ,,nigdy”. 

Ale o tym za moment. Wypadałoby przedstawić naszego bohatera.. 

Darujmy sobie jego wygląd: nikt go nigdy nie widział i nikt go nigdy nie zobaczy. 

Zastanawiające, tym bardziej, że wszyscy go znają. No, ale skoro na samym początku; już 

w pierwszym zdaniu ustalono, że nie ma ciała, można uznać, że on najzwyczajniej w świecie ,,nie 

wygląda”. Czy jest duchem? Niekoniecznie, choć śledzi nas w każdej chwili. Dosłownie. 

Jego charakter? Przykro mi, nie potrafię udzielić jednoznacznej informacji. Mogę natomiast 

stwierdzić, że jeżeli go posada, musi być bardzo złożony. Zagadki, którymi ta postać fascynuje, 

jednocześnie dręczy każdego człowieka, są niezwykle skomplikowane i do dziś większość z nich nie 

uzyskała odpowiedzi. Jeżeli czytasz ten tekst wiele lat po utworzeniu go, nie zrażaj się poprzednim 

zdaniem, gdyż ono nigdy nie utraci swojej aktualności.   

 

Co robi we Wszechświecie 
Może opowiem o jego pracy. Polega ona na istnieniu. Raczej ,,być po to, żeby być” samo w 

sobie nie jest zasługą, jednak jego byt wprowadza porządek w naszym świecie. Ktoś 

mógłby mi zarzucić, że powyższe stwierdzenie dotyczy Boga (w niektórych wyznaniach 

bogów), a on, bez względu na to, kim naprawdę jest, nigdy nie będzie równie wspaniały jak 

Bóg. Ja nie przejęłabym się tą krytyką. Przecież porównywanie jego oraz Boga prowadzi 

donikąd. I tak wg Biblii Bóg stworzył wszystko, więc także jego.  

Co mówią na jego temat inne źródła? Filozofowie w większości milczą. Natomiast w 

naukowych kręgach jest on sprawcą przemiany przyczyny w skutek. Brzmi jak magia? Jeżeli tak, mam 

nadzieję, że ten przykład to wytłumaczy. Ktoś był spragniony – to przyczyna, dla której sięgnął po 

wodę. Skutkiem napicia się jest lepsza praca organizmu.  

Przeczy wszystkiemu i wszystkim. Łamie wszelkie zasady . Nie potrzebuje energii do 

istnienia. Ale musi istnieć! 
Wiadomo, że wszystko musiało mieć jakąś przyczynę. A więc ten, który jest strzałką w reakcji: 

,,przemiana  skutek” towarzyszy wszystkim i wszystkiemu od samego początku. Nie sądzę, żeby 

mógł się wyczerpać; dla niego koniec chyba nie istnieje. 

Zatem nie ma momentu, w którym zrobiłby sobie przerwę od pracy, czyli przestał istnieć. 

Oznacza to, że… Straszna prawda.  

On nas obserwuje wtedy, kiedy byśmy tego nie chcieli, np. podczas krępujących sytuacji. Mało 

tego! Jeżeli zrobiłby sobie wolne tuż przed nieprzyjemnym dla nas zdarzeniem, najprawdopodobniej 

nigdy byśmy go nie doświadczyli! 

Nie trzeba wpadać w pułapkę pesymizmu, gdyż, z drugiej strony dzięki niemu pamiętamy 

drobne, miłe dla nas szczegóły życia, takie jak np. lektura strony internetowej poświęconej 

Matematyce
1
(jeżeli ktoś nie podziela mojej pasji matematycznej, niech wstawi powyżej dowolną, 

przyjazną dla niego czynność). 

 

Nasz przyjaciel czy wróg?? 

Trzeba by rozpatrzyć pewna kwestię: on jest naszym przyjacielem, czy nie? 

Przyznam szczerze, że osobiście widzę w nim zarówno przyjaciela, jak i wroga.  

Nie wolno zapomnieć, że on jest jednym z napędów naszego świata. Jego działanie 

jest niezbyt znane – naprawdę pewnym faktem, któremu nic nie zaprzeczy, jest jego 

istnienie, a istnieć musi każde ,,coś”; ludzka wyobraźnia na jego temat jest bardzo uboga. Lecz ja 

wiem jeszcze jedną rzecz – on swoim istnieniem nam służy i choćby dlatego jest tak ważny. 

                                                 
1
 Ponieważ jestem niesłychanie uparta, a znaczenie Nauk jest moim zdaniem ważniejsze od znaczenia wielu nazw 

pisanych wielkimi literami, w historiach twórczych/opisach (np. opis, który właśnie czytasz)/opowiadaniach/innych 
pracach nieformalnych spisanych przeze mnie nazwy Nauk zawsze zaczynają się wielkimi literami.   



Ale często zdarza się, że bardzo ważne osoby staczają się na złą drogę. Nie inaczej w tym 

przypadku – nasz magiczny VIP Wszechświata uznał, że jego elitarność pozwala mu na: 

1. Nie bycie materią (łamanie praw Chemii) 

2. Nie bycie grzeczną materią posłuszną Fizyce (łamanie praw Fizyki; Praw Wszechrzeczy!) 

3. W ogóle nie bycie materią (łamanie praw Fizyki i Chemii) 

4. Niszczenie gwiazd, planet, czarnych dziur i ogółu Kosmosu (wywołanie gniewu 

Astronomii) 

5. Degradację środowiska przyrodniczego (i każdego innego) Ziemi (gniew Geografii) 

6. Śmierć organizmów żywych (gniew Biologii)  

Brak stałości w bycie materialnym i niszczenie wszystkiego, co znajdziemy w bardziej lub 

mniej odległej przestrzeni to poważne przestępstwo. Ale on nic złego nie czyni w stosunku do 

Królowej Nauk – Matematyki. Szanuje Liczby i Prawo Logiki. 

Zdawałoby się, że jest on przeciwnikiem materii. Jednak proszę pamiętać – na początku 

materia była dramatycznie gorąca, miała tak wysoką temperaturę, że cząstki elementarne nie mogły się 

nawet połączyć w atomy wodoru, ponieważ były za szybkie (im szybsze cząstki, tym wyższa 

temperatura). A ponieważ, jak już wspomniałam wcześniej, jest on sprawcą przemiany w skutek, 

dzięki niemu cząstki zwolniły na tyle, by mogły powstać pierwsze atomy. 

Wróg materii nieoczekiwanie zmienia rolę i staje się jej przyjacielem. Nic dziwnego – tzw. 

Wszechrównowaga dominuje wszędzie i istnieje od zawsze – w Matematyce istnieją liczby dodatnie i 

ujemne, jest ich tyle samo; w Fizyce – siły akcji i reakcji oraz te siły, które się równoważą; w Chemii  

 
Jego tajemnice 

– prawo gwarantujące tę samą ilość atomów pierwiastków po obu stronach 

równania; w filozofii – pogląd, że dobra i zła jest tyle samo. 

Największą zagadką jest, skąd on bierze energię do pracy, czyli do istnienia. Bo tak 

naprawdę on jej nie potrzebuje. Nie potrzebuje?! Jakim prawem?! Energia napędza nie 

tylko materię – np. wyczerpany umysł gorzej kojarzy. Każde ,,coś” potrzebuje energii.  Wniosek: On 

nie jest ,,czymś”. A ,,coś” to to, co istnieje. Czyli on nie istnieje?!  Istnieje, np. w moich myślach. 

Umiem go sobie wyobrazić. Ale go nie widać i nie czuć. Jedynym śladem obecności jest przemiana 

przyczyny w skutek.  Jejku, coś tu zdecydowanie jest nie tak, jak być powinno. Najlepiej raz na 

zawsze rozważyć ciężkie, choć intrygujące pytanie: Istnieje naprawdę czy jest tylko fikcyjną postacią 

kreowaną przez wyobraźnię ludzką? 

 

Kwestia (nie)istnienia 

Nawet jeżeli logicznie nie istnieje, to z mojego osobistego doświadczenia wiem, że 

on musi istnieć. Inaczej nie mógłby gwałtownie wytwarzać swoich kopii w naszych 

myślach. Bez niego na pewno nie powstałoby zjawisko tzw. rzeczywistości postrzelonej. 

Polega ono na zapamiętywaniu przeszłości innej od tej, jaka wydarzyła się naprawdę. W 

połączeniu z tworzeniem innych światów lub wersji naszego świata (użycie słowa 

,,gdyby”), otrzymujemy nieograniczoną ilość światów. A we wszystkich to właśnie on jest głównym 

bohaterem. Gdyby porzucono materię, energię i wszystko, dosłownie wszystko, on, niczym wiecznie 

trwała magia pozostałby. Ale istniałby wtedy bardzo samotnie. Wg Matematyki istniałyby również 

Liczby, wg filozofii istniałyby również dobre i złe ,,potencjały mocy”, wg religii dobrym potencjałem 

mocy byłby Bóg. Jednak nie byłoby materii, z którą jest on bardzo związany. On na nią wpływa. Kto 

wie, być może ją jednocześnie kocha i nienawidzi? Przecież on też ma prawo do uczuć. 

No tak! Kiedy on wpływa na materię, materia wpływa na niego! Można go zmienić poprzez 

wzrost energii kinetycznej ciała. To energia występująca, gdy ciało się porusza. Jest większa, kiedy 

ciało ma większą masę lub porusza się szybciej. Podobny efekt uzyskamy poprzez zwiększenie masy 

ciała w spoczynku. 

UWAGA: Jego można zmieniać tylko w taki sposób, jak on sobie tego zażyczy. Wynika to z 

faktu, że upatrzył on sobie pewien cel, dla którego pracuje, czyli istnieje. Ale on sam z siebie bez 

przerwy się zmienia. A działanie wbrew jemu jest niezgodne z naturą.  

Dlaczego on musi istnieć? Pytanie to, tak śmiało postawione, jest zastanawiające, to fakt. Nie 

wydaje mi się, żeby przemiana przyczyny w skutek była jego jedyną zasługą. Przecież to on sprawia, 



że pamiętamy. Co pamiętamy? Właściwie wszystko. Gdyby jego nie było, my nie bylibyśmy w stanie 

zapamiętać czegokolwiek. A co z materią? Ona go potrzebuje do normalnego funkcjonowania. 

Nienormalnie – nie mogłaby funkcjonować. Wszystko to, co zwykłe i niezwykłe, jest z nim związane. 

Nic nie mogłoby stać się bez niego. 

 

Podsumowanie 

Wszyscy go znają, ale nikt nie wie, jaki on jest. Wprowadza nas we wspaniałe stany 

ducha, takie jak np. szczęście, ale jednocześnie prześladuje. Najwyższa podstawa – prawo 

Logiki mówi, że go nie ma, ale doświadczenia, czyli ,,potwierdzenie” Logiki wykazują jego 

istnienie oraz umiejętność tworzenia różnych wersji samego siebie. Pracuje, nie zużywając 

energii, której potrzebuje wszystko (w Fizyce energia jest liczbowo równa pracy; zauważmy – ktoś, 

kto tylko istnieje i się nie przemieszcza, w Fizyce jest bezrobotny). To nasz przyjaciel i wróg. Niszczy 

materię, ale napędza świat do liczbowej harmonii egzystencji.  

Musi istnieć, ale jest sprzeczny! Sprzeczny z samym sobą! Nic takiego nie może powstać, lecz 

on musi istnieć.  Ten niesamowity, samopogłębiający się paradoks tworzący wszystkie pozostałe 

paradoksy ma wiele imion – różne ludy różnie go nazywają. 

U nas, w Polsce, nosi tytuł krótki, ale godny szlachetnego niszczyciela materii i konserwatora 

uczuć. A kim on jest? Czytelniku, odpowiedzi na tę zagadkę szukaj we własnych myślach. 

 

Julia Ścisłowska 3D 

POLECAM… 

Po książkę „Poradnik pozytywnego myślenia” autorstwa Matthew 

Quicka sięgnęłam po obejrzeniu filmu nakręconego na jej podstawie. Samym 

filmem byłam zachwycona. Podobała mi się przedstawiona historia, jak i gra 

aktorska. Pomyliłam się myśląc, że może pierwowzór dorówna w jakiś sposób 

adaptacji. Powieść okazała się o wiele lepsza. 

Główny bohater, Pat, uważa, że jego życie to tak naprawdę film z happy 

endem. Właśnie wyszedł z zakładu psychiatrycznego (który nazywa „złym 

miejscem”). Nie do końca pamięta, dlaczego tam trafił, ma mgliste 

wspomnienia, a jego rodzina nie chce mu o tym przypominać. W wyniku tych 

przeszłych wydarzeń, od Pata odeszła jego żona, Nikki. Mimo to, bohater 

wierzy, że gdy zmieni siebie, jego ukochana wróci do niego i będą żyli długo i szczęśliwie. Naiwnie 

wierzy, że wykonanie pewnych zadań, które sam sobie przeznaczył (zrobienie określonej ilości 

brzuszków, czytanie książek które swoim uczniom zadawała była żona i przede wszystkim bycie 

miłym) diametralnie zmieni jego życie. Na jego drodze do szczęśliwego zakończenia stoją pewne 

przeszkody – zmiany, które zaszły w życiu jego bliskich (problemy małżeńskie rodziców, ślub brata). 

Ale Pat nie przestaje wierzyć, nadal ma nadzieję. Chodzi do terapeuty, razem z bratem udaje się na 

mecze swojej ulubionej drużyny – Orłów. Wszystko się jednak komplikuje, gdy poznaje Tiffany – 

wdowę, równie szaloną co Pat. Ich relacja z początku nie układa się najlepiej, ale z każdym rozdziałem 

coś zmienia się zarówno w niej, jak i w nim. 

Największym plusem powieści jest to, że jej się nie da przeczytać w długim czasie. Czytelnik po 

porostu pochłania stronę za stroną, rozdział za rozdziałem. Jest to zasługa głównie specyficznego 

sposoby narracji Pata – po dziecinnemu naiwnego, budzącego uśmiech, chociaż czasami także 

irytującego. Ale jest to w końcu opowieść o chorym człowieku, który chce wrócić do normalności. 

Mocną stroną książki są także postaci drugoplanowe, wyraziste, bardzo ciekawie skonstruowane, 

między innymi ojciec i matka głównego bohatera. „Poradnik” to tylko z pozoru powieść banalna, 

ciepła i przyjemna. Dotyka jednak dość poważnego tematu, zapada w pamięć i skłania do własnych 

przemyśleń.  

 

Justyna Bryłka 3A 



 

WARTO ZOBACZYĆ 

Temat Holokaustu to jeden z najtrudniejszych tematów, jaki może podjąć twórca 

filmu czy książki. Zwłaszcza, gdy powstające dzieło nosi cechy komedii. 

Kontrowersyjny film o tytule „Życie jest piękne” porusza temat Holokaustu w 

specyficzny sposób. Jest to bowiem komedia. Reżyserem i autorem scenariusza 

jest Roberto Benigni 

Film jest jakby podzielony na dwie części. Pierwsza opowiada historię prostego, 

nieco błaznowatego Żyda Guido.  

Guido Orefice (w tej roli bezbłędny Roberto Benigni) pochodzi ze wsi, ma swoje 

marzenia (prowadzenie własnej księgarni), pracuje w hotelu u wuja, zakochuje 

się. Swoją wybrankę poznaje podczas jednej z podróży samochodem. Okazuje się, 

że Dora (bo takie jest jej imię) jest nauczycielką z arystokratycznej rodziny, w dodatku narzeczoną 

wysoko postawionego urzędnika. Nasz bohater w zabawny sposób nie doprowadza do zaślubin. Po 

kilku latach para jest małżeństwem, doczekała się uroczego synka Giosue. Wybucha wojna i rodzina 

trafia do obozu koncentracyjnego. Tu zaczyna się druga część filmu – przedstawiająca rzeczywistość 

obozową. Guido robi wszystko, aby oszczędzić swojemu małemu synkowi cierpień. Wmawia mu, że 

wszystko dookoła to tylko taka gra dla dorosłych. Główną nagrodą ma być czołg, ulubiona zabawka 

Giosue.  

Według mnie, film nie ma żadnego słabego punktu. Benigni opowiedział tragiczną historię w sposób 

komediowy – czyli tak, jak żył jej bohater, zawsze uśmiechnięty, obracający wszystko w żart. 

Uwidoczniona jest skala poświęcenia ojca dla syna, pokazująca jak wiele człowiek jest w stanie zrobić 

żeby chronić najbliższych. W filmie nie widzimy scen przemocy – wszystkiego możemy jedynie 

domyślać się z rozmów bohaterów. Bardzo dobra gra odpowiednio dobranych aktorów i idealnie 

dobrana muzyka dodają filmowi dużo realizmu. Dlatego warto obejrzeć ten film, nawet parokrotnie, 

zwłaszcza że porusza on temat który do dziś budzi wielkie emocje. 

 

Justyna Bryłka 3A 

Kącik fana 
 
 DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki 

To grupa biegowa założona w połowie 2014 r. przez kilkoro zapaleńców biegania, oraz skupiająca w 

swoich szeregach kilkadziesiąt osób w różnym wieku i płci, w większości z powiatu grodziskiego. 

 

Celami grupy są :  

- aktywne spędzanie wolnego czasu 

biegając; 

- organizowanie wspólnych spotkań 

biegowych; 

- wyjazdy na organizowane biegi na 

Mazowszu i w całej Polsce; 

- inne inicjatywy  

Chętni spotykają się trzy razy w 

tygodniu , przemierzając ulice Grodziska i 

okolic. 

 Organizowane są spotkania dla początkujących i bardziej zaawansowanych .Dogoń często uczestniczy 

w biegach i maratonach oraz angażuje się w akcje charytatywne.   

Każdy w Dogoni może zacząć swoją przygodę z bieganiem    

                                                                                                                           Tomasz Brożyński 1C 

 



SPORT 
Dartom Bogoria: 04 maja o godzinie 18:00 odbył się mecz 

Grodziskiej Bogorii z GMKS Strzelec Frysztak. Nasz skład 

wyglądał następująco: Daniel Górak, Jakub Kosowski, Sang 

Eun Oh .  

Grodzisk po 20 kolejkach zajmuje 5 miejsce w tabeli z 40 

punktami, 1 miejsce zajmuje ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 

z 50 punktami. 

W Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym 

Juniorów, w rywalizacji chłopców 5 był Artur Michalczyk – uczeń Gimnazjum nr 2, u dziewczyn 

na 7 pozycji uplasowała się Martyna Lis – uczennica klasy sportowej Gimnazjum nr 2.  

Najlepszych zawodników na Mazowszu po raz kolejny gościła hala w Wyszogrodzie. Klub w 

zawodach reprezentowali m.in. Martyna Lis i Artur Michalczyk, którzy są jeszcze kadetami  w stawce 

tenisistów Młodej Bogorii. Najlepiej spośród podopiecznych Dariusza Budzicha zaprezentował Artur, 

który w pojedynku o awans do ćwierćfinału zawodów pokonał przeciwnika 3:0, niestety później 

musiał uznać wyższość innego finalisty zawodów i ostatecznie zakończył zawody na miejscu 5-8. Z 

kolei nasze dziewczyny rywalizujące ze starszymi zawodniczkami, również pokazały ducha walki. 

Martyna w całym turnieju wygrała 3 gry ze starszymi juniorkami i zakończyła rywalizację na miejscu 

7-8.   

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy !! 

 

Michał Lazurek 2C 

 
TO I OWO 

W dzisiejszym numerze kącik biologiczno-chemiczny  

 

1. Pytanie numeru: Jak mamy być spokojni jeśli komórki naszego mózgu są nerwowe? 

2. W co nie wierzy chemik?  

   W trwałe związki. 

3. Nie wiesz jak zagadać do dziewczyny? Nic prostszego:  

  „Lubisz wodę? Czyli lubisz już 72% mnie.” 

4. Z życia ameb: 

-Przestań się ze mną kłócić, bo cię zaraz kopnę!  

-A niby czym? 

-A nibynóżką. 

5. Co powiedział chemik, gdy znalazł dwa izotopy 

helu? 

   HeHe. 

6. Maria Skłodowska-Curie do swojego męża: 

 -Piotrek, za to odkrycie będzie Nobel. 

 -Jestem rad. 

 Jej mąż do niej: 

 -Kochanie, promieniejesz dziś od rana. 

 -Tak, jestem dziś wyjątkowo uRADowana! 

7. Pani Mario, zna pani jakiś żart? 

  -Znam, ale obawiam się reakcji. 



8. Co boli chemika, gdy nawdycha się ozonu? 

   -O3. 

9. Chemik nie umiera. Po prostu przestaje reagować. 

10. Przychodzi argon do baru i mówi: 

  -Poproszę wodę. 

  -Przykro mi, ale nie obsługujemy gazów szlachetnych. 

  Co zrobił argon? Nie zareagował. 

Ania Pajor 2C 

Katarzyna Witkowska 2C 

ZDJĘCIA ZOSI     
 

Wiatr dźwięki niesie 

zachód słońca tak piękny 

woła nas kolorowa wiosna 

 

ptaków śpiew , liści szelest 

zaprasza do tańca 

 

łąka nam sceną 

kwiaty widownią 

chwila tak piękna 

 

zapomnij się uwolnij fantazję 

tyle piękna wokół 

 muzyka płynie z serca 

 

wiec tańcz 

uśmiechaj się 

to wiosna.. 
 

SPROSTOWANIE 
W poprzednim numerze gazetki wkradł się błąd . W artykule „dwójka na szóstkę” napisaliśmy, że 

piosenkę w języku francuskim wykonała Zosia Jędruszczak podczas gdy piosenkę tą zaśpiewały 

wspólnie Julia Czerwińska oraz Zosia Jędruszczak. Za pomyłkę przepraszamy. 
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