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W tym numerze: 

  
 Aktualności 

 Z życia szkoły  

 Temat  miesiąca 

 Rozmowa z.. 

 Kartka z kalendarza 

 Polecam… 

 Warto zobaczyć   

 Nowinki technologiczne 

 Kasia i jej przepisy   

 To i owo  

 Zdjęcia Zosi 

 

Nasze Gim2 w Grodzisku  

To najlepsza z wszystkich szkół.  

Każdy z uczniów to dziś powie.  

To nie wymysł mój.  

Uczą nas wspaniali ludzie.  

Od nich wiedzę zdobywamy.  

Nikt nie żyje tutaj w nudzie.  

Zawsze coś nowego mamy.  

Raz nauka, raz zabawa.  

Raz klasówka a raz test.  

Raz jest w klasie wielka wrzawa.  

Ale zawsze super jest !!! 



AKTUALNOŚCI 
 ZARZĄDZENIE NR 1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU DYREKTORA 

GIMNAZJUM NR 2 

 
01 września 2016 - Początek roku szkolnego 

14 września 2016 - Zebranie rodziców klas I - III, Zebranie Rady Rodziców 

26 października 2016 - Zebranie rodziców, dzień otwarty 

30 listopada 2016 - Zebranie rodziców klas I - III 

16 grudnia 2016 - Pisemne poinformowanie ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 

lub nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu oraz zachowania. 

23 - 31 grudnia 2016 - Zimowa przerwa świąteczna 

16 stycznia 2017 - Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i poinformowanie uczniów 

Do 18 stycznia 2017 - Składanie podań do dyrektora w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych 

19 - 20 stycznia 2017 -  Egzaminy klasyfikacyjne 

23 stycznia 2017 - Posiedzenie komisji klasyfikacyjnej 

25 stycznia 2017 - Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej, zatwierdzające wyniki klasyfikacji. 

Analiza pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 

25 stycznia 2017 - Zebranie rodziców po I semestrze 2016/2017 

27 stycznia 2017 - Zakończenie I semestru 

13 - 26 lutego 2017 - FERIE ZIMOWE 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: 31 października 2016r., 02 stycznia 2017 r. 

 

Ubezpieczenie szkolne w wysokości 44 zł. Można je wpłacać do wychowawcy klasy od 14.09.16   
 

 

 

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WYPOŻYCZANIA I 

KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW 

EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 2 
 

1. Do bezpłatnego wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w 

roku szkolnym 2015/2016 i później. 

2. Ćwiczenia udostępniane są przez szkołę bez obowiązku ich zwrotu. 

3. Wypożyczenie podręczników odbywa się po podpisaniu przez rodzica oświadczenia, że zapoznał się 

z regulaminem oraz dokumentu potwierdzającego wypożyczenie podręczników. Dokumenty te 

przyjmuje wychowawca klasy. 

4.. Uczeń zmieniający w trakcie roku szkolnego szkołę, zobowiązany jest zwrócić podręczniki 

najpóźniej ostatniego dnia pobytu w szkole. 



5. Uczeń zgłasza niezwłocznie zauważone w podręcznikach uszkodzenia. 

6. Uczeń chroni podręczniki przed zniszczeniem (np. okładając okładką, którą można łatwo zdjąć nie 

niszcząc książki) lub zgubieniem. 

7. Zabrania się pisania w podręcznikach, a także wyrywania, sklejania i przecinania kartek. 

8. W terminie zwrotu uczeń powinien oddać podręczniki do biblioteki szkolnej w należytym porządku. 

9. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręczników rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu 

kosztu ich zakupu. 

 

Anna Rękas 3C 

 
Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
 KILKA SŁÓW DO „PIERWSZAKÓW”  

 

O naszym gimnazjum można opowiedzieć bardzo dużo. Jednak my nie będziemy się rozpisywać i 

przedstawimy Wam je w paru zdaniach. Myślę, że zdążyliście poznać już wszystkich nauczycieli. Nie 

dawajcie zwieźć się pozorom! Nasi nauczyciele to naprawdę fajni ludzie  Oto krótkie 

charakterystyki paru z nich:  

Pani Iwona Bielska, organizuje dla nas wiele wieczornych wyjazdów do warszawskich teatrów w 

ciągu roku szkolnego. Jeździmy na interesujące oraz naprawdę ciekawe spektakle. Są to nie tylko 

sztuki dramatyczne ale również wszelkie komedie czy np. balety w Teatrze Wielkim.  

Pani Agnieszka Kucińska opiekuje się kołem teatralnym, razem z nim wystawia wiele 

przedstawień w naszej szkole. Każdy znajdzie coś dla siebie, można śpiewać, tańczyć i oczywiście 

pokazać swoje umiejętności aktorskie. Może trochę im brakuje do poziomu artystów w teatrach , ale 

z każdym spektaklem są coraz lepsi! 

Pani Kamila Dominiak wraz z innymi nauczycielami co roku organizuje wyjazdy do Londynu. Ta 

wycieczka przyciąga dużo chętnych, niekoniecznie „orłów” z języka angielskiego. Zwiedzają 

najciekawsze oraz bardzo znane miejsca w Londynie i nie tylko. Poznają kulturę i angielską tradycję, a 

przy okazji przełamują barierę językową i doskonalą swój angielski. Tej tygodniowej wycieczki nikt 

na pewno nie zapomni! 

Pani Monika Suchecka prowadzi dla Nas zajęcia filmowe w ramach Gimnazjalnego Klubu 

Filmowego. Wszyscy, którzy interesują się kinem, filmem i sztuką na pewno nie pożałują, że przyszli 

na zajęcia! Można porozmawiać o aktualnych filmach, wymienić swoje opinie, obejrzeć wspólnie 

bardzo ciekawe i mądre, a zarazem śmieszne produkcje. W weekendy członkowie klubu jeżdżą 

również do Warszawy do kina obejrzeć razem najnowsze filmy  

Jeżeli chcielibyście z kimś porozmawiać możecie „walić jak w dym” do naszej pani psycholog i pani 

pedagog – nigdy nie odmówią pomocy. 



Nasza „dwójka” słynie również z tego, że my, jako uczniowie mamy super kontakt z wychowawcą 

klasy – do niego zawsze można się zwrócić zarówno z błahostką jak i duuuużym problemem.  

W naszym gimnazjum odbywają się również dyskoteki, organizowane przez samorząd szkolny, z 

których wszyscy bardzo się cieszą!  

Organizujemy wiele akcji jak np. pomoc kombatantom, pomoc domom dziecka, pomoc schroniskom 

zbierając wspólnie dla nich paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami. 

Pochwalić się też możemy wieloma uzdolnionymi uczniami, którzy wygrywają wiele konkursów – 

matematycznych, polonistycznych, plastycznych czy turniejów sportowych np. w tenisa stołowego. 

Co roku większość klas jeździ również na parodniowe zielone szkoły, na których wszyscy się 

wspaniale bawią i wspominają ten czas spędzony razem jeszcze bardzo długo. Są to wyjazdy, na 

których odpoczywamy po całym roku nauki i wszyscy z niecierpliwością na nie czekają już od 1 

września 

Nie brakuje również wycieczek do kina, Warszawy, muzeum i parków rozrywki. Jedną z ciekawszych 

wyjazdów jest wycieczka śladami patrona naszego gimnazjum, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, na 

którą jadą do Warszawy wszyscy uczniowie pierwszych klas.  

Niestety dla nas  w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny, który powoduje, że każdy rodzic wie 

wszystko . Nie warto więc uciekać z lekcji, spóźniać się na nie czy zadzierać z innymi – każdy nasz 

występek jest natychmiast odnotowany w dzienniku. 

Mamy nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy wam życie naszej „dwójki” oraz, że te trzy 

lata przeżyjecie w zgodzie ze wszystkimi nauczycielami. Nauka jest ważna, jednak pamiętajcie, że 

szkoła to również miejsce zawierania nowych przyjaźni :) 

 

Katarzyna Mandes i Aleksandra Marciniak 3D 

 

TEMAT MIESIĄCA 
 

 

 1 WRZEŚNIA 1939 

 

Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik 

szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 

terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. 

Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona 

powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.  

Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego:  



.„Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz 

rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam 

wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich 

obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie 

swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza 

Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się 

już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród 

polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, 

zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego 

zwycięstwa” (Odezwa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 

1939 r.).  

 

„Rano 1 września 1939 r. obudził mnie huk samolotów. W chwilę potem usłyszałem 

przeraźliwy świst i wybuch bomby na terenie ogrodu szpitalnego. Była to pierwsza bomba, która w 

ogóle padła na Wieluń. Po wybuchu bomby część budynku, w którym ja mieszkałem, a mieszkałem na 

terenie szpitala w budynku gospodarczym, zaczęła się walić. [...] Przed budynkiem zastałem kilka 

płaczących sióstr szpitalnych. Kazałem im biec do ogrodu i kłaść się na ziemię, sam zaś chciałem się 

udać do szpitala. Zobaczyłem jednak nawracające samoloty i również pobiegłem do sióstr do ogrodu i 

położyłem się na ziemi. Słyszałem w tym czasie krzyki i jęki z zawalonego budynku gospodarczego, 

gdzie zostały przywalone gruzem pracownice kuchni, które od wczesnych godzin rannych 

przygotowywały śniadanie. Nawracające samoloty powtórnie zrzuciły bomby na szpital. [...] Gdy 

minął pierwszy nalot [...] udałem się do płonącego szpitala. Na schodach przed wejściem leżał zabity 

człowiek. Nie był to jednak chory, lecz ktoś, kto przybiegł tu z miasta. Na chodniku przed szpitalem 

również leżeli zabici. [...] W zawalonym szpitalu jakakolwiek pomoc z naszej strony była bezskuteczna. 

Drugi budynek szpitalny, gdzie było położnictwo, miał całkowicie zerwany od podmuchu eksplodującej 

bomby dach”(zeznania świadka Zygmunta Patryna, 1974 r., archiwum IPN). 

 

 

.„[1 września 1939 r.] o godzinie 13.30 przeżyliśmy najgroźniejszy i dla 

nas zabójczy nalot samolotów wroga [...]. Zobaczyłem odrywającą się 

bombę. Wydawało się, że leci wprost na mnie. [...] gruchnęła w molo, 

mniej więcej między pierwszym a drugim działem [...] przez zerwane 

poszycie wdarła się woda i okręt zrywając cumy, poszedł na dno, jak 

siekiera [...]. Patrzę na por. [Jacentego] Dehnela, bojowego oficera. 

Strzela bez przerwy z Vickersa, zdaje on sobie doskonale sprawę, że 



okręt idzie na dno, mimo to brodząc po kolana w wodzie strzela dalej” (relacje o bombardowaniu 

portu Oksywie i ostatniej walce torpedowca ORP „Mazur”, za J. Pertek, Mała flota wielka duchem, 

Poznań 1989, s. 13–17). 

Julia Zimny 3C 

 
ROZMOWA Z… 
 

Wywiad z Panem Adrianem Kowalczykiem, nauczycielem historii, wosu i edb w naszej szkole. 

 

Redakcja: Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej, czy mogłybyśmy zadać panu parę pytań? 

Pan A. Kowalczyk: Oczywiście. 

R: Uczy pan historii, wosu i edb w naszej szkole, od kiedy pana interesują te przedmioty? 

p.A.K.: Zainteresowałem się historią już w szkole 

podstawowej, ponieważ pochodzę z rodziny 

patriotycznej. Mój pradziad walczył w legionach 

Józefa Piłsudzkiego, brat mojej babci walczył w 

lotnictwie polskim w Wielkiej Brytanii, brat mojego 

dziadka poległ na Westerplatte, dziadek mój walczył 

w Powstaniu Warszawskim. Tak naprawdę znać 

historię własnego narodu to bardzo ważna rzecz –  

moim obowiązkiem jest poznać tą historię jak 

najlepiej. Od podstawówki zacząłem zagłębiać się w 

wiedzę historyczną, poznawać historię Polski i Świata 

i ją wykorzystywać. 

R: Co pan sądzi o historii Polski? 

p.A.K.: Historia Polski jest dość trudną, skomplikowaną historią, pod tym względem, że jest wiele 

ciekawych wydarzeń i kontrowersji na jej temat.  Historia naszego kraju jest równie ciekawa jak 

historia świata, a ponieważ żyjemy w tym kraju to trzeba ją znać. Pod każdym względem – znać dobre 

i złe strony, patriotów, zdrajców i umieć ich rozróżniać. Polska wpłynęła pod pewnymi względami na 

losy świata – na przykład słynna Bitwa Warszawska, która ocaliła Europę przed najazdem 

Bolszewików w 1920 roku. 

R: Ostatnio obchodziliśmy rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, czy obchodził pan to święto? 

p.A.K.: Zawsze obchodzę to święto, ale wiecie rzecz polega na tym, że 1 września 1939 roku tak 

naprawdę nie rozpoczęła się druga wojna światowa, tak naprawdę jej początek był 3 września, 

wszyscy mylą te daty, ponieważ 1 września rozpoczyna się Kampania Wrześniowa, a ona dotyczy 

dwóch państw – Trzeciej Rzeszy i Państwa Polskiego. Dopiero 3 września w momencie, kiedy Anglia 

i Francja wypowiadają Niemcom wojnę. Zawsze upamiętniam to wydarzenie odwiedzając po prostu 

cmentarz, na którym spoczywają moi pradziadkowie, ponieważ walczyli na różnych frontach.  

R: Czy ma pan swój ulubiony dział w historii? 

p.A.K.: Oczywiście. Pierwszym z nich jest przede wszystkim druga wojna światowa na Pacyfiku 

między Cesarską Marynarką Wojenną a US Navy. A drugim działem mogę powiedzieć, że jest historia 

starożytna Cesarstwa Rzymskiego. Lubię też inne tematy, ale to są dwa moje ulubione. 

R: Na koniec, czy dobrze się Panu pracuje z uczniami? 

p.A.K.: Tak, lubię pracować z młodzieżą. To już jest mój jedenasty rok przy tablicy, na początku 

uczyłem w policealnej szkole zawodowej dla dorosłych, pracowałem w liceum policyjnym, 



technikum, a ósmy rok przekazuję swoją wiedzę gimnazjalistom. Praca z młodzieżą jest jednym z 

moich ulubionych zajęć. Niby wydaje się, że ta wiedza jest wiedzą nie potrzebną w późniejszym życiu, 

że wiele tych rzeczy których dowiadujecie się na historii może wam się nie przydać, ale każdy Polak 

powinien znać własną historię.  

R: Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

p.A.K.: Proszę bardzo. 

 

Aleksandra Zdanowicz i Natalia Kuta  3D 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 
Na początek roku szkolnego warto zapoznać się z informacjami, które przydadzą się każdemu 

gimnazjaliście  

 

1 
Wybuch II wojny 

światowej

 

2 
Dzień 

pozytywnego 

myślenia  

3 
 

4 
 

5 
Dzień 

Spóżnialskich 

6 
Dzień 

Czytania 

Książek

 

7 
 

8 
Dzień Dobrych 

Wiadomości

 

9 
Międzynarodowy 

Dzień 

Urody  

10 
Światowy 

Dzień Drzewa 

11 
 

12 
Światowy 

Dzień 

Pierwszej 

Pomocy

 

13 
Dzień 

Programisty 

14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
Dzień 

Geologa  

19 
Dzień Dzikich 

Roślin i Zwierząt 

20 
 

21 

Międzynarodowy 

Dzień 

Pokoju  

22 
Międzynarodowy 

Dzień Bez 

Samochodu

 

23 
Pierwszy 

Dzień 

Jesieni

 

24 
 

25 
Dzień 

Budowlańca  

26 
Światowy 

Dzień 

Królika  

27 
Światowy Dzień 

Turystyki  

28 
Światowy 

Dzień 

Morza  

29 
 

30 
Dzień 

chłopaka

 
 

Weronika Kania 3C 



POLECAM… 

Przez te wakacje, przeczytałam wiele ciekawych i barwnych książek o różnej tematyce, należy 

do nich między innymi „Magonia” z wydawnictwa Galeria Książki, Marii Dahvany Headley.  

Jest to pierwsza książka napisana przez tą autorkę, którą przeczytałam. 

Jak mam być szczera sięgnęłam po nią z niepewnością. Czemu? Bo nie podobała 

mi się okładka. Ale „nie oceniaj książki po okładce” mówią . Na szczęście nie 

oceniłam i z dozgonną przyjemnością ją zrecenzuję. 

  Główną postacią jest Aza Ray, która od dzieciństwa cierpi na tajemniczą 

chorobę płuc, przez którą ciężko jej oddychać, mówić, żyć – można powiedzieć, 

że topi się w powietrzu. Pewnego razu Aza zauważa statek na niebie, niestety 

nikt jej nie wierzy. Rodzina, lekarze tłumaczą jej widzenia poprzez skutki 

uboczne zażywanych lekarstw. Ona jednak nie uważa tego za halucynacje, 

zwłaszcza że słyszy ze statku wołający ją głos. Tylko jej przyjaciel Jason jej 

słucha. Jason, jej najlepszy przyjaciel, do którego chyba coś czuje. Niestety 

zanim zdąży się nad tym zastanowić, umiera. I odchodzi do innego świata, 

Magoni. W Magoni Aza nie jest już tą słabą dziewczyną, staje się kimś naprawdę 

ważnym.  

Kim? Dowiesz się jak przeczytasz książkę. 

 Moim zdaniem powieść ta jest warta przeczytania, ponieważ jest to świat inny niż ten który 

nas otacza oraz jest w niej pełno zwrotów akcji i niebanalnych sytuacji.  

Magonia jest to przepiękną powieścią przepełnioną tajemniczą magią , uczuciem i wiarą w 

zjawiska nie z tej ziemi. 

 Polecam ją każdemu kto ma ochotę przenieść się do innego świata , którym jest Magonia. Z 

przyjemnością sięgnę po inne książki tej autorki. 

Aleksandra Olszewska 3C 

 

 

WARTO ZOBACZYĆ 

Legion samobójców 

"Zawsze gdy ją zakładam, ktoś umiera" - ostrzega Floyd Lawton (Will Smith), trzymając w dłoniach 

maskę arcyłotra na zlecenie o ksywce Deadshot. I choć chwilę później 

zasłania nią twarz, chwyta za karabin i rusza w tango, to właśnie ten 

niepozorny moment odsłania przed nami bijące serce "Legionu 

samobójców".  

Sama świadomość, że znów na ekranach pojawią się znane twarze 

(takie jak Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Cara Delevingne), 

przekonywała do tego aby obejrzeć produkcję. Film reżyserii Davida 

Ayera dotarł z pewnością do każdego miłośnika superbohaterów czy też ich przeciwieństw.  

Osobiście uważam iż film ten jest warty obejrzenia. Być może został wykreowany na 

standardowy film hollywoodzki, ale można się na nim naprawdę uśmiać. Sama fabuła ma bardzo duży 

potencjał  

Ten film jest raczej dla osób, które oglądają aby obejrzeć i nie zastanawiają się czy aby 

napewno wszystko jest dopięte na ostatni guzik.  

Źródło: filmweb.pl 

Angelika Jodłowska  3B 



 
NOWINKI TECHNOLOGICZNE 
 

iPhone 7  

W mediach ostatnio głośno o premierze nowego produktu 

firmy Aplle. Mowa oczywiście o nowym iPhone 7. 

Z wyglądu przypomina wersje swoich poprzedników, lecz 

nowością w nich jest odporność na wodę i kurz. Niestety 

odbyło się to kosztem braku wejścia na słuchawki, dlatego 

trzeba będzie używać słuchawek bezprzewodowych. 

Aparat ma matrycę o rozdzielczości 12 mega pikseli. 

Kolejną nowością jest wyświetlacz, który jest o 25 % 

jaśniejszy od poprzednika. Rozmiar i rozdzielczość ekranu 

została taka sama czyli 4,7 cala i 750 x 1334 pikseli (326 

ppi) .  

Cena nowego iPhone’a 7 wynosi 3349zł. 

Moim zdaniem iPhone ten jest po prostu ulepszoną wersją poprzedniego telefonu tej marki. Cena jest 

wysoka ale jakość jaką oferuje firma Aplle zasługuje na pochwałę .Jedyną wadą jak wspomniałem jest 

brak wejścia na słuchawki   

 

 

 

                                                                                                                           Tomasz Brożyński 2C 

 
KĄCIK FANA 

 

 RIHANNA W POLSCE 
  

Sierpniowy koncert Rihanny na Stadionie Narodowym był 

zdecydowanie jednym z największych wydarzeń muzycznych 

tego roku. Artystka pojawiała się u nas wcześniej aż 

czterokrotnie, ale za każdym razem występy te nie były zbyt 

fortunne ani dla gwiazdy, ani dla jej wiernych fanów. Podczas 

jednego z nich była kontuzjowana, po jeszcze innym 

stwierdziła, że czuła się jak „zwierzę w klatce”. Oczekiwania 

co do tegorocznego eventu były więc duże. 

Sam początek pozostawiał wiele do życzenia. Na dzień 

przed koncertem tłumy przybyły pod Hotel Bristol, w samym sercu Warszawy, aby przywitać swoją 

idolkę. Ta jednak zdawała się nie podzielać ich ogólnego entuzjazmu i zamiast rozdania autografów i 

wspólnego pozowania do zdjęć, zbyła polskich fanów machnięciem ręki, co udokumentowano na 

krótkim filmiku. Potem, na szczęście, było już tylko lepiej. 

Równo o godzinie 18 na scenie zawitał Mo Beatz, który świetnie rozgrzał publiczność remiksami 

popularnych utworów.Następnie o 20 na scenie zawitał Big Sean. Fani oszaleli podczas jego występu.  

W końcu nadeszła godzina "0"! Światła gasną, cały stadion zaczyna piszczeć - wiadomo, co się dzieje, 

zaraz na scenie pojawi się Rihanna. Wszyscy fani rozglądają się, z której strony artystka wejdzie na 

scenę. Rozbrzmiewa muzyka, a za nią głos Rihanny. Podczas przejścia na scenę Rihanna podpisała 

fanom płyty.( szczęściarze!). Piosenkarka pojawia się na podeście i koncert zaczyna się na dobre.  



Gwiazda dała prawie półtoragodzinny koncert, podczas którego zaprezentowała swoje największe hity. 

Całości dopełniały skąpe stylizacje i wyjątkowe choreografie, które z pewnością nie umknęły nawet 

tym mniej spostrzegawczym. Wielu zdziwiło samo rozpoczęcie koncertu, gdyż na wstępie oczekiwano 

raczej jakiegoś tanecznego utworu. Artystka postanowiła jednak zaskoczyć nas balladą –  wykonała 

utwór Stay, którym podbiła serca publiczności. Oprócz piosenek z najnowszego krążka, ku uciesze 

publiczności, pojawiły się również kawałki z tych wcześniejszych. 

Podsumowując – Rihanna przeszła najśmielsze 

oczekiwania, nie tylko pod względem kunsztu 

muzycznego, którym, jak wszyscy wiemy, zdecydowanie 

odznacza się na tle reszty artystów pop, ale także swoim 

zachowaniem. Myślimy, że podziękowania, które 

zamieściła na Instagramie w pełni wynagrodziły jej 

wcześniejsze, niezbyt udane wystąpienia i fani 

zapamiętają dzień 5-ego sierpnia jako jeden z tych, które 

nigdy więcej nie będą miały szansy się powtórzyć. 

Koncert w Warszawie udowodnił, że choć Rihannie 

daleko do doskonałości, to nie ma na rynku zbyt wielu piosenkarek, które swoją osobowością i 

repertuarem byłyby w stanie przyciągnąć tak zróżnicowaną publikę.  

 

Magdalena Pietraszek 3B 

Magdalena Matusiak 3B 

KASIA GOTUJE  
 

Zupa dyniowa krem              

Wraz z rozpoczynającą się jesienią, chciałabym podzielić się z Wami przepisem na pyszną, pożywną, 

rozgrzewającą zupę krem z dymi. 

Potrzebne składniki: 

1 kg dyni 

2 cebule 

3 marchewki 

2 cm świeżego imbiru lub pół łyżeczki imbiru suszonego 

Mleko kokosowe w puszce 400 ml 

Woda i sól 

Sposób przygotowania: 

Warzywa obrać, pokroić w kostkę i usmażyć na niewielkiej 

ilości oleju na patelni. Przełożyć do garnka, zalać trzema 

litrami wody, gotować do miękkości. Kiedy warzywa będą 

miękkie, rozdrobnić wszystko blenderem, doprawić do smaku 

solą i imbirem, na koniec dodać mleka kokosowego. Zupa 

powinna być konsystencji  kremu, jeżeli będzie za gęsta dolać 

wody. 

Życzę smacznego! 

 

Katarzyna Witkowska 3C 

 



TO I OWO 
 

Kącik suchych żartów – czyli nasze ulubione   
 Student wraca z wakacji i mówi do kolegi: 

- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 

 Wakacje nad morzem. 

Pyta Alex swojej mamy: 

- Mogę popływać? 

Mama: 

- Dobrze tylko się nie zamocz.  

 
 Co łowią matematycy w jeziorze? 

Sumy. 
 

 Dzień dobry, kupiłem tutaj wczoraj u państwa tego żółwia stepowego i chciałbym go wymienić na 

innego... 

- A czemu? 

- Ten nie chce stepować... 

 

 Co mówi na powitanie nauczycielka od geografii? 

- Witam Państwa… 

 

 Max chwali się koledze : Popatrz dostałem zegarek na urodziny : 

-taki mały a idzie łeb w łeb z tym wielkim na Ratuszu! 

 

 Jasiu, podejdź do tablicy. Odpowiesz na kilka pytań dotyczących zadania. 

- Proszę pani, mój adwokat zabronił mi odpowiadać na pytania, 

jeśli odpowiedzi mogłyby zostać wykorzystane przeciwko mnie. 

- Co takiego ?! Jasiu, czyś ty zwariował ?! 

- W tej sprawie proszę kontaktować się z moim psychoanalitykiem. 

 

 Na lekcji biologii nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

 

 Co mówi matematyk do przyjaciela?? 

- Liczę na Ciebie 

Powiedzonka naszych nauczycieli   
 Usiądź jak Bóg przykazał a nie jak rozdeptana meduza 

 Masz fryzurę jakby piorun w rabarbar strzelił 

 

Jeżeli słyszeliście jakieś fajne powiedzonka naszych nauczycieli – prosimy o kontakt  

 

Julia Szczepańska 3C 

 

 



ZDJĘCIA ZOSI     
 
 
 
 
 
 
 

 
Zachód słońca 

 

Wieczór zaczął wkładać ciemną pelerynę,  

budząc w gwiezdnych oczach pozłacane błyski.  

Ugasił horyzont pokryty karminem,  

chociaż tak daleki, dla mnie bywa wszystkim.  

 

Bo cóż piękniejszego od zachodów słońca,  

które snem opada, wciąż niżej i niżej.  

Od świtów na łące, kiedy rosa drżąca,  

przecież w życiu piękne tylko krótkie chwile.  

 

Spójrz jaki bogaty jesteś widokami,  

gdy czerwona łuna płomiennym rubinem  

lasy obejmuje, zamienia w aksamit  

noc, z którą w spokojny sen zaraz odpłyniesz.  
 

-A.G./19.01.11/Paris 
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