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O NAS... O WAS... O NICH... 
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W tym numerze: 

  
 Aktualności 

 Z życia szkoły  

 Rozmowa z … 
 Temat  miesiąca 

 Kartka z kalendarza 

 Polecam…   

 Warto zobaczyć   

 Kącik fana 

 Sport     

 To i owo     

 Zdjęcia Zosi     

Lato, lato, lato czeka 
Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 
A tu ciągle nie ma nas 

 
Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień  
 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3490&w=czekaj&s=1000


AKTUALNOŚCI 
 

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się : 

 Dla klas trzecich – 23 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w hali sportowej 

 Dla klas pierwszych i drugich – 24 czerwca 2016 roku o godzinie 8.30 w hali sportowej 

 

Marta Skrzypczak 3A 

 

 

 LONDYN 2017 
Serdecznie zapraszam na kolejny wyjazd do Londynu   

Planowany termin wyjazdu to maj 2017 (tuż po egzaminie gimnazjalnym).Zebranie w sprawie 

wyjazdu odbędzie się wrześniu 2016. Naprawdę warto   

 

1 DZIEŃ :  

Zbiórka, wyjazd  przejazd przez Niemcy w kierunku 

Wielkiej Brytanii 

2 DZIEŃ LONDYN : 

 Przeprawa promowa Calais (Francja) - Dover(W. 

Brytania)  

LONDYN: przejazd kolejką linową nad Tamizą 

(Emirates Air Line), przejazd słynną kolejką DLR, 

spacer obok Tower of London i Tower Bridge;  

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej 

3 DZIEŃ HARRY POTTER STUDIO, LONDYN :  

Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu; Wycieczka do WARNER BROS. STUDIO , w 

którym powstawały filmy o przygodach HARRY'EGO POTTERA, LONDYN: Wizyta w Muzeum 

Historii Naturalnej; obiadokolacja, nocleg 

4 DZIEŃ LONDYN :  

Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu 

LONDYN: zwiedzanie The Sherlock Holmes Museum, następnie zwiedzanie muzeum na stadionie 

Emirates, zakupy w Centrum Handlowym Westfiled Stradford;  obiadokolacja, nocleg 

5 DZIEŃ LONDYN:  

Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu 

LONDYN: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, 

Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, The London Dungeon, London Eye, rejs 

statekiem po Tamizie do Greenwich; uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji 

miejskiej; wyjazd z Londynu około godziny 16.00; przeprawa promowa Dover (W. Brytania) - 

Calais (Francja) 

6 DZIEŃ:  Przyjazd do Polski;  

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Kamila Dominiak 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 LONDYN 2016 

W dniach 25 – 30.04.2016 grupa  uczniów z naszej szkoły wraz z 

dwójką nauczycieli i grupą z Bydgoszczy byli na drugich już 

warsztatach językowych "Londyn i miasta Anglii". Mieliśmy tam 

okazję poznać wielką metropolię jaką jest Londyn, a także odwiedzić 

inne miasta oraz wiele znajdujących się w nich ciekawych miejsc i 

rozwijać nasze umiejętności języka angielskiego dzięki ćwiczeniu go w 

codziennych sytuacjach. 

Nasze zwiedzanie rozpoczęło się od katedry Św. Pawła. Następnie 

spacerem wzdłuż Tamizy przeszliśmy obok Tower of London, czyli 

budowli ochronnej, kiedyś więzienia, z którego nie dało się uciec. 

Weszliśmy także na Tower Bridge. Następnie, zmęczeni podróżą, 

udaliśmy się do miejsca zbiórek, skąd odebrały nas rodziny brytyjskie, 

u których później mieszkaliśmy. Następnego dnia wybraliśmy się do Canterbury, jednego z 

najstarszych miast Anglii. Zwiedziliśmy tam Katedrę Canterbury. Później odwiedziliśmy Leeds Castle 

wraz z przepięknym parkiem i ptaszarnią. Po powrocie do Londynu, przeszliśmy spacerem koło Big 

Bena i pałacu Buckingham. Następnego dnia wybraliśmy się do Cambridge. Przechodziliśmy obok 

King's College. Mieliśmy tam też trochę czasu wolnego by kupić pamiątki (lub słodycze :) ) Po 

powrocie do Londynu, odwiedziliśmy muzeum figur woskowych Madame Tussauds oraz Baker Street. 

Kolejnego dnia mieliśmy okazję podziwiać panoramę Londynu z Londyńskiego Oka (London Eye). 

Następnie rejsem po Tamizie udaliśmy się do Greenwich, gdzie znajduje się południk "0". Po tylu 

atrakcjach udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. 

Wszyscy wróciliśmy bardzo zadowoleni z wycieczki. Już w autokarze 

dobrze się bawiliśmy, a co dopiero na miejscu. Nasi gospodarze  byli bardzo 

mili, a jedzenie u nich smaczne. Dzięki rozmowie z nimi nie tylko 

wzbogacaliśmy język i przełamywaliśmy barierę językową, ale także mieliśmy 

okazję dowiedzieć się sporo na temat ich zwyczajów, różnic kulturowych. 

Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych, atrakcyjnych miejsc oraz porobić ciekawe 

zdjęcia, w szczególności z perspektywy London Eye. Zadowoleni również 

wyszliśmy z Madame Tussauds, gdzie można było sfotografować się z wieloma osobistościami. 

Oczywiście nie tylko te 2 miejsca przyciągnęły naszą uwagę, bo plan wycieczki był niesamowicie 

bogaty i atrakcyjny, a miasta które widzieliśmy miały cudowną architekturę i kulturę. Wyjazd ten był 

także okazją do nawiązania nowych znajomości, dzięki temu, że jechała z nami grupa osób ze szkoły z 

Bydgoszczy. Nasi opiekunowie byli bardzo odpowiedzialni i mieliśmy z nimi dobry kontakt. Podczas 

czasu wolnego mogliśmy kupić wiele pamiątek: pocztówki, magnesy, kubki, angielską herbatę, 

breloczki, mnóstwo słodyczy których nie można dostać w Polsce, mogliśmy też zjeść tradycyjne 

brytyjskie "fish & chips". Droga powrotna (tak samo jak droga do Londynu) była bardzo wygodna 

dzięki profesjonalnym kierowcom i wygodnemu autokarowi dostosowanemu do naszych potrzeb (były 

gniazdka i wi-fi). 

Podsumowując, taka wycieczka to znakomita okazja do rozwinięcia swoich umiejętności 

angielskiego, poznania nowych ludzi, zapoznania się z kulturą oraz miłego spędzenia czasu przez 

zwiedzenie wielu ciekawych miejsc. Ta wycieczka na pewno zapadła wszystkim głęboko w pamięć!  

 

Julia Czerwińska 3D 

 

 

 



 TARDA  25 – 29.04.16  

W dniach 25-29.04.16 klasy 1b oraz 1d pod opieką pani  Ż. 

Michalskiej,  A. Zyskowskiej oraz pana A. Kowalczyka i M. Starusa 

udały się na zieloną szkołę do Tardy. 

Tarda to miejscowość położona nad jeziorem Bartężek niedaleko 

Miłomłyna. Uczniowie realizowali program sportowy uczestnicząc w 

wielu atrakcyjnych zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych 

instruktorów. W programie znalazły się zajęcia na wodzie takie jak 

kajaki bezburtowe, kajaki turystyczne, wiosłówki czy canoe. 

Uzupełnieniem dyscyplin wodnych były zajęcia z łucznictwa, w małpim 

gaju, wycieczki rowerowe,  gry zespołowe, 

bezpieczna woda, przyroda oraz wykłady z 

żeglarstwa. Zobaczcie jak się bawiliśmy – zdjęcia 

znajdują się na stronie internetowej naszego 

Gimnazjum  

  

Klasa 1B 

 SUWALSZCZYZNA 2016 – 3C ORAZ 3D 

W dniach 16 - 20 maja 2016 klasy 3C oraz 3D  pod opieką pani J. 

Jabłońskiej,  pana J. Przybysza, A. Kowalczyka oraz J. Szachnowskiego 

były na zielonej szkole na Suwalszczyźnie.  

Naszą bazą wypadową był Augustów, skąd codziennie 

wyjeżdżaliśmy na różne zajęcia turystyczne lub sportowe. Pierwszego 

dnia zwiedzaliśmy Biebrzański Park Narodowy, razem z przewodnikiem 

oglądaliśmy Rezerwat Czerwone Bagno (udało się nam zobaczyć łosia 

). Drugi dzień to rejs statkiem po Kanale Augustowskim, a po 

południu Zwariowana Olimpiada. Trzeci dzień to Suwalski Park 

Krajobrazowy, spacer na Górę Cisową, podziwianie Jeziora Hańcza 

czy też oglądanie Klasztoru Pokameduskiego w Wigrach. Czwartego 

dnia wyruszyliśmy na spływ kajakowy Czarną Hańczą.  Piąty dzień  

był pod znakiem wycieczki rowerowej po Augustowie i okolicach 

(przejechaliśmy ok. 24 km  ). Wieczorami potykaliśmy się przy 

ognisku, na dyskotece czy przy karaoke. 

Wycieczka bardzo nam się podobała i na długo zostanie w naszej pamięci   

 Klasa 3D 

 

 TYDZIEŃ W SERWACH, CZYLI ZIELONA SZKOŁA KLAS DRUGICH   

W dniach 30.05-03.06.16 uczniowie klas 2c oraz 2d pod opieką pani 

A. Górskiej, I. Bielskiej, M. Jarzyny oraz K. Bochen udali się na 

zieloną szkołę do miejscowości Serwy. 

  Ośrodek Serwy, prowadzony przez firmę Chris położony jest 

wśród lasów i jezior Puszczy Augustowskiej w gminie Płaska. Jest to 

najmniej zaludnioną gmina w Polsce. Jest też jedną z najbardziej 

zalesionych gmin naszego kraju, a przeważająca jej część to obszary 

chronionego krajobrazu.  Stanowi to o niebywałej ciszy i spokoju tego 

miejsca. W okolicy ośrodka Serwy przebiega malowniczy kanał 

Augustowski znany wszystkim miłośnikom turystyki kajakowej. Rokrocznie rozbudowywana 

infrastruktura dostosowana jest do potrzeb dzieci i młodzieży tak, aby w pełni wykorzystać 

kilkudniowy pobyt na Serwach. 

 W poniedziałek 30 maja, około godziny 7 wyjechaliśmy spod 

szkoły. Podróż w autokarze bardzo nam się dłużyła, bo w jak najszybciej 

chcieliśmy dojechać na miejsce. Około godziny 12.20 dojechaliśmy do 



ośrodka Chris, położonego w Serwach. Zostaliśmy zakwaterowani 

pawilonie i już pierwszego dnia mieliśmy zapewnione zajęcia. O 15 

wszyscy zebraliśmy się na głównym placu, gdzie zostaliśmy 

podzieleni na grupy. Każda z grup otrzymała grafik zajęć na 5 dni: 

były to kajaki, wiosłówki, canoe, lekcja przyrody, wycieczka 

rowerowa, gry świata czy małpi gaj. Każdego dnia po kolacji czekało 

nas sporo wysiłku (gra terenowa) jak i fajnej zabawy (ognisko, 

dyskoteka). Muszę dodać, że jedzenie było przepyszne – nikt nie 

chodził głodny   

 Ostatniego dnia, po rannych zajęciach przyszedł czas na dopakowanie 

się i spędzenie ostatnich wolnych chwil w ośrodku. Na pożegnanie kucharki 

przygotowały na obiad paluszki rybne oraz różne zestawy surówek. Najedzeni, 

wzięliśmy nasze walizki oraz torby i spakowaliśmy je do autokaru. Przed 

wyjazdem czekała na nas grupa wspaniałych instruktorów, którzy pożegnali nas 

bardzo serdecznie. 

 Zielona szkoła była super  

Klasa 2C  

 

 BAL GIMNAZJALNY 2016 

Nasz pierwszy bal, 

A w sercu młodość i ochota, 

Nasz pierwszy bal, 

A w sercu melodie, 

A w oczach ten tłum roztańczony… 

Jej pierwszy bal, W. Szlengel 

 

Niezliczone godziny spędzone na ćwiczeniu kroków 

poloneza, przygotowywaniu dekoracji, przymiarkach pierwszych w życiu garniturów i wieczorowych 

sukni, układaniu menu… I wreszcie nadszedł ten wielki dzień! 10 czerwca 2016 spotkaliśmy się w 

Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim na uroczystym balu 

gimnazjalnym. Część oficjalna rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości - głos zabrała pani 

dyrektor Katarzyna Jezierska. Zgodnie z tradycją kolejnym 

punktem programu było wykonanie przez trzecioklasistów 

dostojnego staropolskiego tańca poloneza – to chyba na ten 

moment z największą niecierpliwością czekali stremowani 

wykonawcy oraz ich nie mniej przejęci rodzice. Niejednej z 

obecnych na sali osób zakręciła się w oku łza wzruszenia, 

podczas oglądania przygotowanej przez uczniów prezentacji. 

Choreografię do tańca przygotowała pani Edyta Dobrowolska. 

Jeszcze tylko pozowanie do pamiątkowych zdjęć i 

wszyscy mogli odetchnąć, rozluźnić się i zająć miejsce za 

stołami lub na parkiecie. 

Bal gimnazjalny to dla trzecioklasistów moment równie radosny, jak i sentymentalny – 

przypomina, że dzisiejszy dzień jest początkiem końca pewnego etapu – już za kilkanaście dni 

opuszczą mury tej szkoły, rozpoczną swój lot ku dorosłości. 

Ten jedyny w swoim rodzaju wieczór z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Za 

rok to my będziemy tak tańczyć…  

Weronika Kania 2C 

Julia Zimny 2C 



ROZMOWA Z … 
 
 

Wywiad z panią Edytą Dobrowolską – nauczycielką tanecznych zajęć artystycznych 

 

 

Dziennikarka:  Dzień dobry. 

Pani E. Dobrowolska: Dzień dobry. 

Dz.: Jest początek czerwca, końcówka roku 

szkolnego, a co za tym idzie - bal gimnazjalny. Jak 

trzecim klasom idą przygotowania do niego? 

P.E.D.: Nie jest łatwo, ale dokładamy wszelkich 

starań, by układ taneczny był ciekawy i zatańczony 

perfekcyjnie. 

Dz.: Jak wyglądają próby poloneza? Czy trudno 

jest nauczyć tańca około stu trzecioklasistów? 

P.E.D.: Na pewno nie jest łatwo, ale z  każdym 

dniem jest lepiej. Uczniowie robią postępy dzięki 

temu układ staje się coraz bardziej dopracowany. 

Dz.: Przed balem uczniowie mieli styczność z tańcem na zajęciach artystycznych. Jakich tańców 

się uczyli?  

P.E.D.: Przede wszystkim uczyli się tańców latynoamerykańskich, takich jak samba, salsa, jive (czyt. 

dżajw), cha-cha. Tańczyli również tańce standardowe, czyli na przykład walca angielskiego. Polonez 

jest jedynym przykładem polskiego tańca ludowego , którego się uczą. 

Dz.: Skąd pomysł na zajęcia artystyczne w formie tańca? 

P.E.D.: Zajęcia artystyczne w gimnazjum są przedmiotem obowiązkowym. Mogą być realizowane np. 

w formie edukacji tanecznej tak jak w naszym gimnazjum. 

Dz.: Pamięta pani swojego poloneza na balu maturalnym lub studniówce? 

P.E.D.: Tak, bardzo dobrze pamiętam. Przypominam sobie, że akompaniował nam na fortepianie pan 

od muzyki z naszego liceum. Tańczyło nas dużo, bo aż cztery klasy. Sam polonez był dość 

skomplikowany, miał wiele ciekawych i trudnych figur. 

Dz.: Dziękujemy pani bardzo. 

P.E.D.:  Ja również dziękuję. 

Dz.: Do widzenia. 

P.E.D.: Do widzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Marciniak 2D 

Aleksandra Zdanowicz 2D 



TEMAT MIESIĄCA 
 

 BEZPIECZNI NA WAKACJACH 

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak 

wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to 

czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie 

zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi 

zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, 

aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. 

 Wakacje w górach 

Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na temat tego, jak robić 

to bezpiecznie, nie oznacza to wcale, że taki sposób spędzania wolnego czasu ograniczony jest do 

niewielkiej i wąskiej grupki osób. 

 Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie. 

 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. 

 Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może 

utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei 

słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych. 

 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi 

szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR. 

 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu. 

 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, 

nawet jeśli jest lato. 

 Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo wyrusz w 

grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami. 

 Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką  

 Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. 

 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice.  

 Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń 

ratownika. 

 Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni). 

 Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

 Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i 

nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu. 

 Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że 

występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach 

dobrze Ci znanych. 

 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć 

śmiercią lub kalectwem. 

 Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś 

może potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu 

pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie 

będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić 

do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo 

poważne konsekwencje. 

 Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie 

po zachodzie słońca jest niebezpieczne. 

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu 

 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 



 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne. Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest 

szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza 

oka wnika więcej promieni UV. 

 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. 

 Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 

 Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.  

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze 

 Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 

 W czasie jazdy używaj kasku. 

 Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. 

 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 

 Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 

 W czasie jazdy zawsze uważaj! 

Wakacje w domu 

Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw. Pamiętaj 

jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach. Są to: 

1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch, 

2) prąd elektryczny – może Cię porazić, 

3) ogień – możesz spowodować pożar, 

4) woda – możesz zalać mieszkanie, 

5) ostre przedmioty – grożą zranieniem, 

6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 

Obcy puka do Twoich drzwi  
 Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub 

spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!!  

 Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie 

potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów! 

Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza, 

możliwość stania się ofiarą. 

Życzymy Wam cudownych, niezapomnianych, pełnych wrażeń i nowych doświadczeń, a przede 

wszystkim bezpiecznych wakacji! 

Anna Rękas 2C 

Julia Szczepańska 2C 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 16 CZERWCA – OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO WOLNYCH KSIĄŻEK  

Bookcrossing – jest to idea nieodpłatnego przekazywania 

książek poprzez pozostawianie ich w  miejscach 

publicznych, jak również w miejscach specjalnie 

utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, 

regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i 

przekazać dalej. To nowoczesna forma popularyzowania 

książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - 

bez stałej siedziby, regałów czy kart bibliotecznych. 

Bookcrosserzy, czyli ludzie zajmujący się bookcrossingiem, 

tłumaczą swoją ideę tym, że książki nie lubią być więzione w domu na półkach, wolą krążyć z rąk do 

rąk i być czytane... 

Idea bookcrossingu w Polsce pojawiła się w październiku 2003 roku, a narodziła się w Stanach 

Zjednoczonych w 2001 roku. Jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker. Swój 

pomysł nazwał bookcrossingiem (po polsku: wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży). 



W marcu 2001 r. założył stronę internetową, a w 2013 r. zarejestrowano na stronie ponad 2 mln 

użytkowników i 10 mln książek z 132 krajów. 

Od roku 2004 bookcrosserzy w Polsce obchodzą Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, organizując 

marsze i happeningi. Pierwsze Święto Wolnych Książek odbyło się 6 kwietnia 2004 roku, w dniu 

urodzin jednego z inicjatorów bookcrossingu w Polsce. W późniejszych latach data ta została 

zmieniona i teraz odbywa się w czerwcu. 

Jak uwolnić książkę? 
 Sposoby są dwa. Pierwszy, spontaniczny, to zostawienie jej gdziekolwiek. Może to być autobus, 

pociąg, galeria, ławka w parku, parapet w księgarni czy turystyczny szlak. Można też skorzystać z 

wyznaczonych do tego miejsc, takich jak półki lub gabloty bookcrossingowe. Powstają w kawiarniach, 

szkołach, nawet w szpitalach, noclegowniach czy 

sanatoriach. Każdy może postawić własną i w ten sposób 

dołączyć do globalnej, czytelniczej wioski. Oprócz książek 

coraz częściej uwalniamy filmy, płyty czy czasopisma. Jest 

też druga, bardziej profesjonalna metoda. Polega na 

zarejestrowaniu się na stronie www.bookcrossing.pl i 

dodaniu tomu do bazy. Książka otrzymuje wówczas swój 

numer identyfikacyjny /BIP/, który umieszczamy w książce 

(etykieta) w widocznym miejscu. Dzięki temu można 

prześledzić drogę, losy konkretnego tytułu – gdzie, kiedy i 

przez kogo został znaleziony, a także jest możliwość 

zapoznania się z recenzjami czytelników. 

Według mnie jest to bardzo ciekawa akcja, choć mało rozpowszechniona w Polsce. Pozwala 

dzielić się książkami, daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej, a 

także rozpowszechnia czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.  

Cele są proste: przekonanie innych, że dzielenie się jest lepsze od posiadania oraz poszerzanie 

kręgu miłośników literatury  

Katarzyna Mandes 2D 

POLECAM… 

Ponieważ za klika dni rozpocznie się Euro 2016 i wszyscy oszaleli na temat piłki nożnej, chciałabym 

polecić wam (zwłaszcza fanom tego sportu) książkę pt.:  Krzysztofa Stanowskiego „Stan futbolu”. 

W wieku 14 lat Krzysztof Stanowski napisał pierwszy artykuł do 

„Przeglądu Sportowego”. Od tamtej pory przez blisko 20 lat 

konsekwentnie budował swoją pozycję w dziennikarstwie sportowym. 

Zobaczył wszystko i poznał wszystkich. Napisał trzy bestsellerowe 

książki: „Kowal – prawdziwa historia”, „Spalony” oraz „Szamo – 

wszystko co wiedziałbyś o piłce, gdyby Cię nie oszukiwano”. 

Teraz nadszedł czas na kolejną pozycję – Stanowski oprowadza 

czytelników po nieznanych rejonach naszego futbolu, z 

charakterystyczną dla siebie bezwzględnością opisuje decydujących o 

obliczu naszej piłki ludzi. Mnóstwo faktów, jeszcze więcej anegdot. I 

przede wszystkim – zero mydlenia oczu.  

Usiadłam i przeczytałam książkę – 400 stron za jednym razem. 

Świadczy to tylko o tym jak ta książka wciąga, jak dobrze i  lekko jest 

napisana. Stanowski z tego słynie – ma wiedzę i kontakty. To naprawdę  

fajne zrozumieć  kulisy pewnych spraw, o których się nie miało pojęcia, 

poznać ciekawostki od tzw. kuchni . Do tego można się po prostu 

pośmiać.  

 

Obowiązkowa pozycja dla ludzi zainteresowanych piłką nożną! 

Alicja Górska 

 



WARTO ZOBACZYĆ 

 

Epicka opowieść fantasy oparta na popularnej grze wideo firmy 

Blizzard Entertainment - "World of Warcraft". Akcja, pełna symboli, magii i 

mitologii, rozgrywa się w fantastycznym świecie zamieszkiwanym przez ludzi 

jak również przedstawicieli orków, elfów i innych magicznych stworzeń. 

Fabuła filmu opowiada o wydarzeniach rozgrywających się na rok przed 

początkiem akcji gry i jest pokazana z punktu widzenia zarówno Przymierza 

jak i Hordy. 

Reżyser tworzy prostą krainę, bez dziwnych zasad, patologicznych 

przepowiedni czy niedorzecznych zachowań. Siła jego filmu tkwi w niuansach. 

Orkowie to nie tylko bezmyślni zabijacy, lecz honorowi wojownicy, ojcowie 

rodzin i refleksyjni wodzowie, którzy mimo odmiennej fizjonomii mają z 

ludźmi więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. 

Film Duncana Jonesa proponuje powrót do korzeni gatunku, prostą opowieść o wojnie ludzi z 

orkami. Nie wiem, czy istnieje bardziej elementarny koncept - do pokojowego świata zamieszkanego 

przez naszą rasę magicznym portalem wdzierają się żądne krwi bestie zwane orkami. Koniec pokoju, 

czas ruszać do walki, tyle. Absolutna prostota pomysłu, na którym swoją serię budują twórcy 

"Warcrafta" sprawia, że wszystko łatwo zrozumieć, nawet jeśli z grami nie miało się żadnej 

styczności. 

Zobaczcie sami – ja jestem pod wrażeniem  

Alicja Górska 

 

KĄCIK FANA 
 LANA DEL REY   

 

To obecnie jedna z najpopularniejszych światowych wokalistek. 

Prawdziwa ikona stylu. Gwiazda. Trochę w stylu retro, co doskonale 

koresponduje z jej uwielbieniem dla popkultury lat 50-tych i 60-

tych. Na scenie muzycznej pojawiła się dekadę temu, ale to za 

sprawą intrygującego singla „Video Games” i towarzyszącego mu 

teledysku o Lanie stało się głośno. Kolejne single: „Born To Die” 

czy „Blue Jeans” tylko potwierdziły gwiazdorski status młodej 

wokalistki. 

 Jej debiut, „Born To Die”, ukazał się na początku 2012 roku i 

był jedną z najważniejszych i najlepiej sprzedających się płyt tego roku na świecie. W Polsce 

niezwykłą popularnością cieszył się melancholijny singiel „Summertime Sadness”. W muzyce Lany 

najważniejszy jest klimat. Lana Del Rey na „Born To Die” stała się poniekąd definicją amerykańskiej 

dziewczyny, zakochanej w przeszłości, ale świetnie rozumiejącej teraźniejszość.  

 

Lana Del Rey na Orange Warsaw Festival 2016 wystąpiła 3 czerwca. Wokalistka przyleciała do 

Warszawy dzień wcześniej i przed hotelem została zaskoczona przez fanów, z którymi chętnie robiła 

sobie zdjęcia. Teraz wszyscy czekają na koncert i zastanawiają się, które z utworów wokalistka 

zaprezentuje na OWF 2016. Na pewno jej występ zapamiętamy na długo. 

   

 

 

Magdalena Pietraszek 2B 

Magdalena Matusiak 2B 

http://www.filmweb.pl/person/Duncan+Jones-692100
http://www.filmweb.pl/film/Warcraft%3A+Pocz%C4%85tek-2016-334999
http://warszawa.eska.pl/


SPORT 
 

EURO 2016  
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 

2016 ( Championnat d’Europe UEFA de football 

2016), oficjalnie UEFA Euro 2016 – XV edycja 

turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw 

Europy, organizowanego przez UEFA – od 10 

czerwca do 10 lipca – we Francji.  

W imprezie po raz pierwszy biorą udział 

aż 24 reprezentacje, bowiem propozycję 

rywalizacji z 24 uczestnikami jednomyślnie 

zaaprobowały wszystkie 53 krajowe związki 

piłkarskie w Europie.  

Trener Adam Nawałka podał skład 23 

zawodników. W bramce zgodnie z oczekiwaniami stanie Wojciech Szczęsny. W pierwszym składzie 

zabraknie jednak kontuzjowanego Kamila Grosickiego. 

Polacy grają pierwszy mecz z Irlandią Północną w niedzielę 12 czerwca 2016. Zdaniem 

rzecznika PZPN czeka nas ciężki mecz z Irlandczykami, którzy skupią się przede wszystkim na grze 

obronnej. 

Trzymamy kciuki za naszych !! 
Redakcja 

 

TO I OWO 

TRUSKAWKI RZĄDZĄ!! 

Ciasto z truskawkami na zimno 

 

Oto przepis na ciasto z truskawkami przy którym nikt na pewno 

się nie napracuje, z wyjątkiem miksera . 

 Ciasto z truskawkami i serkami homogenizowanymi nie należy 

do zbyt wyrafinowanych, ale większość osób przepada za nim. 

Deser ten bardzo dobrze się sprawdzi na grillu, podwieczorku ze 

znajomymi lub po prostu w ciepłe letnie popołudnie.  

 

 

Składniki: 

•2 paczki biszkoptów, najlepiej dość miękkich i okrągłych  

•4 serki homogenizowane waniliowe 

•1 szklanka mleka 

•1 galaretka truskawkowa 

•50 dag zmiksowanych truskawek 

•30 szt. truskawek 

•2 galaretki truskawkowe 

Sposób przygotowania: 

1.Na blaszkę lub tortownicę układamy bardzo gęsto biszkopty. 

2.Do dość wysokiego naczynia wkładamy serki 

homogenizowane i wlewamy mleko oraz wsypujemy suchą galaretkę w proszku. Wszystkie składniki 

dokładnie miksujemy. Na koniec dodajemy zmiksowane w blenderze truskawki. Gotową masę 

truskawkową wykładamy na biszkopty. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/UEFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://natemat.pl/t/213,pzpn


3.Do masy wkładamy truskawki i wylewamy na wierzch wcześniej rozpuszczone i tężejące już 

galaretki truskawkowe. 

4.Ciasto z truskawkami wkładamy do lodówki, najlepiej na 1-2 godziny i po tym czasie mamy gotowe 

ciasto. 

 

Smacznego!  

Ania Pajor 2C 

Katarzyna Witkowska 2C 

 

ZDJĘCIA ZOSI     
 

 

Kajak, morze, las i łódka 

Do wakacji jeszcze minutka. 

Słoneczny powiew, ciepły wiatr 

Niesie się znad polskich Tatr 
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