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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 

 Polecam…   

 Warto zobaczyć   

 Kącik fana 

 Tajemnicze opowieści 

 Kasia i jej przepisy  

 To i owo    

 Zdjęcia Zosi   

  

 

 

 

 

 
 

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa  

hojnie skarby swoje nam rozdaje 

Jesień jesień, jesień kolorowa  

płynie ponad krajem  
 

Na bocianich skrzydłach odfrunęło lato 

przyszła do nas jesień strojna i bogata.  

W sadach dojrzewają soczyste owoce 

Skropione deszczykiem malowane 

słońcem. 
 

Lasy się ubrały w płomienne kolory 

Zimne są już ranki i chłodne wieczory 

W parkach złote liście leżą jak dywany 

Wśród nich połyskują brązowe kasztany 
 



POWRÓT DO SZKOŁY 
Wakacje dobiegły końca, pożegnaliśmy codzienne leniuchowanie, spanie do południa, 

wycieczki i szaleństwa. Nadszedł czas wytężonej pracy. Zastanówcie się – może to też 

ma swoje plusy??  

Spotykamy się ze znajomymi – przecież gdyby nie oni szkoła byłaby taka pusta! 

Na pewno istnieje również taka lekcja, na którą chętnie uczęszczacie  Jedni lubią 

uczyć się historii, drudzy biologii, inni matematyki czy języka angielskiego… Fajnie 

jest dowiadywać się ciekawych rzeczy na zajęciach  

Szkoła jest ważnym etapem w naszym życiu – uczy systematyczności, 

obowiązkowości, uczy jak rozmawiać z drugą osobą – te rzeczy przydadzą się w 

późniejszym życiu. 

To tutaj zawieramy przyjaźnie – czasem na całe życie. Tu rozwiązujemy konflikty, 

uczymy się radzić sobie z problemami. Czasem to właśnie tu się zakochujemy  
 

ŻYCZĘ WAM POMYŚLNEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
Alicja Górska 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

 

 WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Niedawno w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci 

przygotowywali w tym celu plakaty, poprzez które zachęcali do głosowania na siebie i przedstawiali 

pomysły, które chcieli wprowadzić w życie po wygraniu demokratycznych wyborów. 

 Oto wyniki:  

1. Przewodniczącym szkoły został Mateusz Staniak z klasy 2b 

2. Zastępcą –  Olga Obłękowska z 3d 

3. Drugim zastępcą – Dominik Jurczak z 3d 

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

 AKCJE CHARYTATYWNE W NASZYM GIMNAZJUM 

„Paczka dla zwierzaka” 

Nasza szkoła będzie zbierała: karmę, smycze, koce oraz inne akcesoria dla schroniska w Milanówku. 

Przyniesione prezenty dla zwierzaków należy dostarczyć do pani psycholog Izabeli Bieleckiej. 

Organizatorem jest klasa 2C.  

Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy za okazaną pomoc. 

 

 KONKURS LITERACKI 

Drodzy uczniowie, 

Zbliżają się dni deszczowe, chłodne i długie jesienne wieczory. Kto w takich chwilach nie marzy o 

gorącej herbacie i ciepłych kapciach … By wszystkim było ciepło, proszę o napisanie „Bajki o cieple”. 

Wasze prace nie mogą być krótsze niż 1 strona A4. Bajki piszemy do dnia 30 X 2016 i oddajemy do p. 

Agnieszki Kucińskiej. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!!! 

 

 

 



 WOLONTARIAT  

W grudniu odbędzie się wolontariat w Przedszkolu nr 7 pt: „Gwiazdka Betlejemska”. Proszę o 

zgłaszanie się uczniów, którzy chcą wziąć udział w koncercie dla Przedszkolaków. Zapraszam osoby, 

które grają na instrumentach lub pięknie śpiewają. Więcej informacji u p. Agnieszki Kucińskiej. 

 

  W styczniu odbędzie się szkolny konkurs recytatorski - zapraszam zainteresowane osoby. 

Więcej informacji u p. Agnieszki Kucińskiej. 

 

 

Opracowała : Anna Rękas 3C 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
Rodzinny Piknik Historyczny „W szwedzkim ogniu” 
 WYCIECZKA DO SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 W dniach 26-29 września 2016 uczniowie naszego Gimnazjum 

wybrali się  na zieloną szkołę. W wycieczce uczestniczyli 

uczniowie klas 3B, 3E, 2A, 2D oraz 1A. Pierwszego dnia 

odwiedzili kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, a wieczorem 

bawili się na dyskotece. Drugi dzień to wspinaczka na wyżyny 

swoich możliwości i zdobywanie szczytu Mosorny Groń. 

Schodząc ze szczytu uczniowie mieli okazję podziwiać wodospad 

na potoku Mosornym. Wielką frajdę sprawiły uczestnikom 

wycieczki odwiedziny w Parku Czarnego Daniela, gdzie 

uczniowie mogli głaskać oraz karmić daniele, sarny, kozy, lamy. 

Było dużo śmiechu i radości  Trzeci dzień przyniósł zwiedzanie  Wieliczki. W czasie 

popołudniowego spaceru uczniowie odkrywali uroki Suchej Beskidzkiej z jej pięknym zamkiem 

hrabiego Tarczyńskiego z roku 1708 oraz cudownymi widokami okolicy.  

Czwarty i ostatni dzień stał pod hasłem wielkiej rozrywki w Zatorze, czyli w Energylandii. 

Redakcja 

 

 II PIKNIK HISTORYCZNY „W SZWEDZKIM OGNIU” 
W sobotę 17 września 2016 roku uczniowie naszego Gimnazjum po raz kolejny  uczestniczyli w II 

Rodzinnym Pikniku Historycznym „W szwedzkim ogniu”. 

 Zachowane ślady średniowiecznego grodziska 

nazywane Szwedzkimi Górami stały się inspiracją dla 

przygotowanych tego dnia atrakcji. O tym bardzo 

interesującym miejscu uczniowie, nauczyciele i rodzice  

mogli się dowiedzieć z filmu wyświetlonego na dużym 

ekranie w Centrum Kultury. 

Grodziski Rodzinny Piknik Historyczny to cykliczne 

wydarzenie edukacyjne zainicjowane przez 

pracowników Galerii Etnograficznej Willa 

Radogoszcz. Przygotowane przez nich pokazy są żywą i atrakcyjną lekcją historii i tradycji. 

Jak co roku uczniowie grodziskich szkół przeszli w paradzie ulicami miasta, ukazując wybraną epokę 

historyczną. Tym razem można było zobaczyć m.in. bóstwa słowiańskie czy dwór Mieszka I  - jednym 

słowem świat Słowian. 

Około godz. 13 wszyscy dotarli do łąki u wylotu ul. Ordona. Uczniowie zaprezentowali się na scenie, 

a po historycznym wstępie – wystrzałem z armaty nastąpiło  otwarcie II Rodzinnego Pikniku 

Rodzinnego. Było naprawdę wesoło!!! 

Weronika Kania 3C 



 

 WYCIECZKA KLASY 3B W RAMACH AKCJI AKADEMIA FINANSÓW 

Kontynuując współpracę z bankiem PEKAO S.A. 23 września 2016 

klasa 3B pod opieką p. A. Górskiej wyruszyła na lekcję 

bankowości. 

Już na początku naszej wizyty przywitani zostaliśmy przez panią 

dyrektor Halinę Olszewską. Dowiedzieliśmy się trochę o 

bankowości i o tym jak się zmieniała wraz z rozwojem nowych 

technologii. Obejrzeliśmy szaty graficzne kart płatniczych oraz 

prezentację multimedialną dotyczącą historii banku. Zostaliśmy zachęceni do założenia własnych kont. 

 Zapoznani zostaliśmy również z 7 zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, 

które są bardzo ważne i na pewno przydadzą się nam w przyszłości. Na końcu oprowadzono nas po 

wnętrzu banku i zobaczyliśmy „na żywo” jak wypłaca się pieniądze z bankomatu za pomocą zarówno 

karty płatniczej, jak i telefonu. 

Wycieczka była bardzo ciekawa, zwrócono nam uwagę na ważne kwestie związane z 

bezpieczeństwem w sieci. Uważam, że warto było odwiedzić to miejsce. 

Katarzyna Majewska  3B 

 

 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W NASZYM GIMNAZJUM 

W dniach 28 oraz 30 września odbył się pierwszy turniej tenisa 

stołowego w roku szkolnym 2016/2017. Popołudniową porą w 

środę na hali sportowej zjawiło się aż 14 zawodników z 

różnych klas naszego Gimnazjum. Turniej został rozegrany w 

systemie do dwóch przegranych (zawodnik, który przegrał 

pierwszy pojedynek mógł zdobyć nawet 2 miejsce). 

Pierwszego dnia został rozegrany etap wstępny, natomiast w 

piątek turniej wkroczył w fazę zasadniczą. Tego dnia zawody 

zostały rozszerzone o turniej dziewcząt, do którego zgłosiły się 

3 zawodniczki. Grze przy pingpongowym stole towarzyszyło wiele emocji jak i niesamowita 

rywalizacja o nagrody dla trzech pierwszych osób w każdej kategorii, które ufundował Klub Sportowy 

Bogoria Grodzisk Mazowiecki . 

Najlepszymi tenisistami stołowymi w szkole okazali się Agata Suska oraz Damian Skwarek !!! 

Redakcja 

 DZIEŃ EMPATII 
 Trzeciego października 2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień Empatii, nawiązujący do 

Międzynarodowego Dnia Empatii obchodzonego 2 października. Już po wejściu do szkoły można było 

wziąć udział w jednej z atrakcji. Na parterze przygotowane było powitalne stoisko z kółkami w 

kolorach emocji. Były to: radość (żółty), smutek (niebieski), strach (fioletowy), złość (czerwony) oraz 

inne (biały). Każdy, kto wszedł do szkoły, mógł wybrać kartkę symbolizującą jego aktualną emocję. 

Osoby biorące udział w zabawie przyczepiały wybraną kartkę do tablicy, co w rezultacie stworzyło 

obraz, który składał się z 30% kółek żółtych (radość), 27% kółek białych (inne emocje), 19% 

czerwonych (złość), 15% niebieskich (smutek) i 9% fioletowych (strach). 

 Tego dnia na drugim piętrze można było obejrzeć plakaty na temat empatii. Dodatkowo na 

każdych drzwiach w szkole zamieszczono wiele ciekawych cytatów nawiązujących do empatii. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez uczniów. Organizatorem tego dnia była klasa 1D. 

Wierzę, że o empatii będziemy pamiętać nie tylko od święta, lecz także na co dzień. 

Joanna Gorajewska 1D 

 



 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

„Wobec Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców, Kolegów – przyrzekam uroczyście: 

o Dbać o własny, wszechstronny rozwój 

o Uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie 

o Szanować dobro wspólne oraz pracę innych 

o Strzec piękna mowy ojczystej 

o Wyrabiać w sobie koleżeńskość odwagę i prawdomówność 

o Szanować wolność i prawa innych 

o Dążyć do tego, aby stać się wartościowym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej 

o Dbać o dobre imię społeczności Gimnazjum nr 2 im. K.K. Baczyńskiego” 

 

Wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami 

społeczności uczniowskiej. 

  W dniu 13 października 2016 roku w Gimnazjum nr 2 odbyła się uroczystość ślubowania uczniów 

klas pierwszych. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i starsi 

koledzy.        

 Uroczystość rozpoczął krótki występ artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum przygotowany 

panią Beatę Tycińską. Następnie głos zabrała pani dyrektor Katarzyn Jezierska, która wyraziła 

nadzieję, że swoją postawą młodzież przyniesie chlubę rodzicom i szkole. Przypomniała, że 

obowiązkiem uczniów jest nauka i poszukiwanie właściwej drogi życia, a wszystkim 

pierwszoklasistom życzyła sukcesów i spełnienia marzeń.  

Weronika Kania i Julia Zimny 3C 

 ANKIETA  
W naszej szkole została przeprowadzona ankieta pt.: „Z CZYM KOJARZY CI SIĘ JESIEŃ?”.W 

naszej ankiecie udział wzięło 249 uczniów. Wśród piętnastu skojarzeń dotyczących jesieni można było 

zaznaczyć od 4 do 6 odpowiedzi. Oto wyniki tej ankiety: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Zimny 3C 



ROZMOWA Z … 
 
 WYWIAD Z PANIĄ KAMILĄ DOMINIAK NAUCZYCIELKĄ J. ANGIELSKIEGO 

 

Redakcja: Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej „Byle do dzwonka”. Czy mogłybyśmy zadać Pani 

parę pytań? 

Pani Kamila Dominiak: Tak, oczywiście. 

R: Uczy Pani języka angielskiego w naszej szkole. Jak zaczęła się 

Pani przygoda z tym językiem? Kiedy zaczął Panią on 

interesować?  

P. KD: Myślę, że interesował od zawsze, a szczególnie od liceum. 

R: Dlaczego akurat język angielski, co w nim Pani najbardziej 

lubi? 

P.KD: Trudne pytania dziewczyny zadajecie (śmiech). Najbardziej lubię komunikowanie się z innymi 

ludźmi na świecie i to, że jest to język uniwersalny. 

R: Anglia wiąże się z charakterystyczną kulturą, historią – czy interesuje Panią to, co aktualnie dzieje 

się w Wielkiej Brytanii? 

P.KD: Tak, jak najbardziej, dowiaduję się o wszystkim na bieżąco. 

R: Dba Pani o to, żebyśmy zgłębiali bardziej ten język i organizuje 

pani wycieczki do Londynu. Skąd się wziął na nie pomysł?  

P.KD: Myślę, że z powodu tego że do dzieci docierają bardziej 

niestandardowe sposoby nauczania, chcemy otworzyć umysły na 

nową kulturę, świat, żeby naprawdę zobaczyły do czego ten język 

im może być potrzebny. 

R: Na koniec – czy dobrze się pani pracuje w naszej szkole? 

P.KD: Bardzo dobrze, zarówno z uczniami jak i z gronem pedagogicznym. 

R: Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

Natalia Kuta 3D 

Aleksandra Zdanowicz 3D 

 

W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny kierujemy do państwa propozycję wyjazdu dla uczniów 

naszej szkoły do Londynu. Tegoroczny termin to 8-13 maja 2017. Cena, program oraz wszystkie 

niezbędne informacje u pani Kamili Dominiak. 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów z klas I-III z naszego gimnazjum, niezależnie od poziomu 

językowego! 



TEMAT MIESIĄCA 

„Nauczyciel to przyjaciel, który od najmłodszych 

lat prowadzi nas za rękę w dorosły świat. 

Mozolnie pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki 

niemu nieobce są nam tajemnice tego świata.”   

 

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone jest co roku 

przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców 14 

października.  

W tym roku nauczyciele (oraz pracownicy oświaty) świętują w piątek. Ten dzień ustanowiony 

został w 1972 roku. Data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej z 1773 

roku. Powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą, zwłaszcza w 

szkołach.  

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Tego dnia nie ma 

normalnych lekcji, odbywają się za to różnego rodzaju apele, imprezy integracyjne, wyjścia poza teren 

szkoły (np. do kina) itp. Jest to okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników, tego 

dnia Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

Święto nauczycieli obchodzone jest w większości państw na 

świecie, w różne dni. Są oni jedną z najliczniejszych grup zawodowych na 

świecie. Ich status w Polsce postrzegany jest bardzo różnie. Podczas gdy 

część opinii publicznej uważa, że nauczyciele są zbyt uprzywilejowani, 

jednak mało kto bierze pod uwagę jak duży trud, zaangażowanie i 

poświęcenie nauczyciele wkładają w swoją prace.  

„Nauczyciel to nie zawód to wielkie powołanie”. 
cytat.pl , wierszykolandia.pl  

 

Magdalena Matusiak 3B 
Magdalena Pietraszek 3B 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy wszystkim nauczycielom takich myśli i marzeń 

które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 

które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wytrwałości, 

aby służba dzieciom  

tym starszym i tym młodszym 

zrodziła wiele szlachetnych owoców.  

Zespół gazetki szkolnej 

http://cytat.pl/


KARTKA Z KALENDARZA 
 

Dzień Papieski – 9 października 

 

„Tam, gdzie panuje nienawiść,  

gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka,  

potrzeba miłosierdzia,  

aby wszelka niesprawiedliwość na świecie  

znalazła kres w blasku prawdy” 

 Jan Paweł II 

 

  Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał 

Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 

455 latach biskup Rzymu, niebędący Włochem, został wybrany na papieża 

i przybrał imię Jan Paweł II. 

By uczcić ten dzień, od 2001 roku w każdą niedzielę poprzedzającą 

rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża obchodzimy Dzień Papieski. Tegoroczny, już XVI Dzień 

Papieski przypada 9 października. Obchody tego dnia przebiegają w czterech wymiarach: 

intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Dzień ten jest obchodzony równolegle z 

ustanowionym przez sejm Dniem Papieża Jana Pawła II 16 października. 

Dzień Papieski, to dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem 

Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Koordynatorem 

przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia 

Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z 

niezamożnych i ubogich rodzin. 

W tym roku Dzień Papieski jest uznawany za kontynuację i dopełnienie Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie. Tegorocznym hasłem wydarzenia są słowa „Jan Paweł II – Bądźcie 

świadkami miłosierdzia”. W Roku Miłosierdzia polscy biskupi zachęcają za Papieżem Polakiem do 

wcielania w życie wyobraźni, a nawet fantazji miłosierdzia. Przypominają przeżycia Światowych Dni 

Młodzieży i towarzyszące im słowa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, 

które towarzyszyły spotkaniom z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

Jednym z istotnych znaków miłosierdzia okazywanego potrzebującym będzie jak zawsze 

zbiórka środków na stypendia edukacyjne, na „żywy pomnik” św. Jana Pawła II, czyniona przy 

Kościołach i w przestrzeni publicznej. Modlitwa o miłosierdzie dla każdego człowieka  i całego świata 

będzie stanowiła osnowę duchową tego dnia. Wydarzenia kulturalne i naukowe pomogą zrozumieć 

głębię „niewypowiedzianej” tajemnicy Bożego miłosierdzia. 
espiskopat.pl, ekai.pl, archiczest.pl 

 

Anna Pajor 3C 

POLECAM… 

 Na rozpoczęcie zimnych wieczorów przy gorącej herbacie i ciasteczku 

wybrałam książkę pt „Tajemny ogień” autorów: C.J Daugherty oraz C. 

Rozenfeld.  

C.J Daugherty możemy znać z przecudownej i mojej ulubionej sagi „ Wybrani” 

ale nie o tych książkach będę pisać. Po tę tajemną książkę sięgałam z wielkim 

entuzjazmem, wiedząc iż autorka ma ogromny potencjał. Wybrałam się więc do 

księgarni i nawet nie czytając o czym jest książka – kupiłam ją.  

Sama książka jest opowiadana przez dwóch bohaterów : Taylor z Anglii oraz 

Sach’ę z Francji. Nie znają się lecz łączy ich jeden cel – złamać klątwę. Jak 

opisują książkę autorki: „Taylor – Pewnego dnia wybuch złości Taylor powoduje, że przedmioty 

wokół niej zmieniają swoje położenie, a silne emocje zakłócają przepływ elektryczności. Dziewczyna 

poznaje szokującą prawdę o swoim pochodzeniu. Sacha – Setki lat temu na stosie spłonęła 



alchemiczka, która rzuciła klątwę na trzynaście pokoleń pierworodnych synów z rodu jej zabójców. 

Sacha jest trzynasty – za osiem tygodni ma umrzeć. Na świecie jest tylko jedna osoba, która może mu 

pomóc”.  

Mimo, że autorki przedstawiły książkę jako pełną magii książkę o nastolatkach, którzy 

prawdopodobnie się w sobie zakochają ( jak to zazwyczaj bywa ), to moim zdaniem opis książki 

odbiega od treści. Ku mojemu zdziwieniu książka nie jest typowo monotonną książką o czarowaniu i 

miłości nastolatków gdzie chłopak ma problem i nagle pojawia się dziewczyna, która zmienia go  na 

lepsze. Ta książka jest typowo „ życiowa” oczywiście z domieszką magii.  

Muszę przyznać – trudno było przejść przez pięćdziesiąt stron i kusiło mnie by odłożyć ją na półkę, ale 

ciekawiło również jak ona się skończy. Na szczęście wytrwałam i nie zawiodłam się . Z czystym 

sumieniem mogę powiedzieć, że będę czekać na kolejną część o ile powstanie .  

Polecam ją każdemu, kto chce przeżyć wiele emocji oraz chce przerwać jesienną rutynę związaną z 

ciągłymi opadami deszczu i niską temperaturą.  

Aleksandra Olszewska 3C 

 

WARTO ZOBACZYĆ 

Film pt. „Boska Florence” w reżyserii Stephena Ferasa jest komedią biograficzną. 

Jego główna bohaterka – Florence Foster Jenkins żyła naprawdę na przełomie 

XIX i XX wieku. Podczas swojego życia zasłynęła głównie z dwóch powodów: 

pokaźnego majątku oraz miana najgorszej śpiewaczki świata.  

Podobnie w produkcji filmowej. Florence jest nam przedstawiana jako urocza i na 

wskroś dobroduszna pani w średnim wieku. Ludzie z jej otoczenia cały czas stoją 

na pograniczu empatii i litości. Dzieje się tak, ponieważ główna bohaterka mimo 

najszczerszych chęci, po prostu nie umie śpiewać! A wszyscy dookoła, nie chcą 

narazić się wpływowej osobie.  

Połączenie tej zarówno zabawnej jak i tragicznej historii, wspaniałej gry aktorskiej Meryl Streep, 

Hugha Granta i Simona Helberga oraz genialnego scenariusza autorstwa Nicholasa Martina czyni ten 

film niesamowitym dziełem.  

Serdecznie polecam obejrzenie go wszystkim miłośnikom śpiewu, sceny czy kina.  

Aleksandra Marciniak 3D  

 

Są takie filmy, które motywują nas do działania albo chociażby zmuszają do 

myślenia. Powodują, że po ich obejrzeniu mamy ochotę zmienić coś w naszym 

życiu, dostajemy porządny zastrzyk pozytywnej energii. „Wszystko za życie” - 

bo tak brzmi tytuł filmu po polsku, z pewnością jest jednym z nich. Jest to 

świetny amerykański film w reżyserii Seanna Penna. Powstał na podstawie 

książki „Wszystko za życie” autorstwa Jona Krakauera.  

Gdy zaczynamy dostrzegać nudę w naszym życiu, nie wystarcza nam już 

codzienna rzeczywistość, a życie według schematów zaczyna nam przezkadzać – decydujemy się na 

trochę szaleństwa. Film opowiada historię głównego bohatera Chrisa McCandlessa (Emile Hirsch), 

który po ukończeniu nauki na studiach postanawia odmienić swoje życie.  

Jeśli nie dla fabuły, która oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, to warto zwrócić uwagę na ten 

film ze względu na wspaniałe krajobrazy oraz muzykę. Zdjęcia zrobione na Alasce zachwycają i nic 

dziwnego, bo jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Poza tym, film ten, został 

nominowany do Oscara (w roku 2008 ) oraz Złotego Globa (2007) – zresztą, hmmm.... nie bez 

powodu :)  

Twórcy filmu dają nam aż 148 minut na zastanowienie się nad naszą przyszłością - i nie chodzi tutaj 

o to, że powinniśmy już dzisiaj zacząć planować podróż życia gdzieś na kraniec świata, z dala od 



wszystkiego, ale że zawsze trzeba walczyć o marzenia i żyć w zgodzie z samym sobą. Życie jest 

piękne, tylko trzeba umieć z niego korzystać i odszukać swoje szczęście.  

„Wszystko za życie” to propozycja, której z pewnością lepiej nie przegapić. 

Katarzyna Mandes 3D 

 

KĄCIK FANA 
 

Najbardziej lubiani przez młodzież aktorzy XXI wieku. 

Jak przedstawia się ranking najbardziej znanych i lubianych aktorów? Żeby odpowiedzieć na to 

pytanie, przeprowadziłam ankietę wśród uczniów naszej szkoły i moich przyjaciół. Wielokrotnie 

trudno było im podać tylko jedno nazwisko.  

A jednak nie jest prawdą, że tylko gramy na komputerach – wciąż również oglądamy filmy Każdy z 

nas ma jednak swój odmienny gust filmowy, stąd pojawiła się znaczna rozbieżność w nominacjach. 

Oto nasi ulubiency: 

1. Daniel Radcliffe i Emma Watson czyli filmowi Harry Potter i 

Hermiona Granger. Oglądając kolejne filmy z sagi Harrego Pottera 

możemy zauważyć metamorfozę tych aktorów oraz być świadkami ich 

dorastania. Przyznaję, że była to jedna z najlepiej zekranizowanych 

książek, jakie oglądałam i nie dziwię się, że wciąż jest tak bardzo lubiana, a na punkcie jej bohaterów 

szaleją miliony fanów, nie tylko w naszej szkole 

2. Johnny Deep: postać tak barwna, że trudno skojarzyć go tylko z jednym z filmów. 

Słynie z częstych zmian wizerunku, Czy ktoś wie, jak wygląda dzisiaj? Wszyscy 

kojarzymy go jednak z takich filmów jak: „Piraci z Karaibów”, „Alicja w krainie 

czarów”,  „Charlie i fabryka czekolady”, czy „Edward nożycoręki” 

3. Jennifer Aniston to doświadczona aktorka,  która zadebiutowała w serialu 

„Przyjaciele”. Zagrała w ponad 30 filmach. Jest znana głównie z komedii 

romantycznych. Jak widać z rankingu… my też je lubimy..  

 

4. Mario Casas - przystojny aktor z Hiszpanii, który podbił serca fanek rolą w filmie „3 

metry nad niebem”, który był udaną ekranizacją bestselerowej trylogii napisanej przez 

Federico Moccia. Polecam ją przeczytać!  

5. Robert Pattinson –aktor, którego kojarzy się z postacią Edwarda Callena z sagi 

„Zmierzch”. Moim zdaniem, idealnie wcielił się w rolę wampira.  

 

6. Julia Roberts. Czy ktoś nie zna tej aktorki? – jest  jedną z najlepiej 

zarabiających aktorek Hollywood. Nie jest już młoda, ale w każdym kolejnym 

filmie zaskakuje świeżością, nawet, kiedy jest to film reklamujący rajstopy  

Większość filmów nie należy do najnowszych produkcji, ale niemal wszystkie 

zaliczamy do klasyków kina… np. „Pretty Woman” czy „Uciekająca panna młoda”.  

Myślę że w powyższym rankingu znaleźliście swoich ulubieńców, a może w najbliższy weekend 

wybierzecie się na film z jednym z nich.  

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu prezentowanego rankingu. 

Julia Szymańska 2D 

 



TAJEMNICZE OPOWIEŚCI 
 

Trzy wyjaśnienia zagadki Trójkąta Bermudzkiego 

 

1.Załamanie czasoprzestrzeni 

Każdy z nas spotkał się z teorią portali, które miały by przenosić ludzi i przedmioty w inny 

wymiar czasoprzestrzeni. Teorię te odnosi się także do Trójkąta Bermudzkiego, no bo jak 

inaczej wytłumaczyć zniknięcie ponad 1000 ludzi, 50 statków i 20 samolotów na 

przestrzeni ostatnich 500 lat! 

2.Kosmici 

Wszystko zaczęło się w 1967 roku, kiedy to czasopismo „National Geographic” 

opublikowało artykuł o serii dziwnych i niewytłumaczalnych zjawisk zachodzących w 

tym regionie. Takie oto reportaże mimo, iż są mało wiarygodne i bezpodstawne ,dają 

dużo do myślenia i podstawę do tworzenia kolejnych teorii.  

3.Metan 

Podobnież w rejonie Trójkąta Bermudzkiego znajdują się pod wodą ogromne pokłady 

tego związku. Naukowcy potwierdzają tezę, że wyjątkowo duży pęcherz 

wydobywającego się gazu jest w stanie  zatopić nawet statek, ponieważ związek ten 

zmniejsza gęstość wody. 
Źródło:  joemonster.org 

 

Tomasz Brożyński 2C 

 

KASIA I JEJ PRZEPISY 
 

Babeczki na osłodę po niezbyt udanej lekcji  

W związku z deszczową pogodą oraz tym, że szkoła zaczęła się już na dobre, chciałabym przedstawić 

przepis na babeczki. 

Potrzebne składniki: 

14 łyżek mąki 

3 łyżki cukru pudru 

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

3 dag drożdży 

⅓ szklanki mleka 

1 cukier waniliowy 

1 margaryna (np. Kasia) 

 

Nadzienie: 

Dżem (najlepiej kwaśny - wiśniowy, z czarnej lub czerwonej porzeczki, albo z jeżyn) lub nutella, lub 

budyń (ugotowany w 250ml mleka) 

Do wypieku będą potrzebne metalowe foremki do babeczek. Porcja 25 sztuk 

Sposób przygotowania: 

Margarynę z mąką posiekać, drożdże rozpuścić w letnim mleku, razem wszystko zagnieść. 

Z zagniecionego ciasta zrobić 50 kawałków ciasta (1 kawałek do wyłożenia foremki, drugi do zakrycia 

nadzienia). Foremki dokładnie wysmarować margaryną. 1 kawałek ciasta ładnie włożyć na spód 

foremki, następnie wybrane nadzienie, przykryć drugim kawałkiem ciasta i szczelnie zakleić.  

Piec w temperaturze 200 stopni, na złoty kolor (około 20 minut) 

Po wyjęciu z piekarnika babeczki odwrócić do góry dnem. Po ostygnięciu wedle uznania posypać 

cukrem pudrem, polać czekoladą lub lukrem.  

Katarzyna Witkowska 3C 

 

 



TO I OWO 

 

 Anegdotki z lekcji języka polskiego :) 

*Moim zdaniem długie dzieła sztuki, są lepsze niż te krótkie. 

*Przy dużej ilości wątków, trzeba być czujnym. 

*Śpiewakor- człowiek, który śpiewa. 

*Człowiek, który czyta- czytnik. 

*Sztukę, można nazwać za obraz ludzkiej wyobraźni, która jest tematem wszechmogącym. 

*Dzieła sztuki mogą przekazywać nam coś więcej niż tylko kawałek płótna. 

*Eliza Orzeszkowa miała w swoim życiu trzy okresy. 

*Płaskorzeźa jak sama o sobie mówi jest płaska  

  

Pewnie znasz wiele kawałów o szkole - prosimy podziel się z nami ☺☺ 

Najśmieszniejsze  zostaną opublikowanie w następnym numerze gazetki szkolnej.  

Julia Szczepańska 3C 

 

 

ZDJĘCIA ZOSI     
 

 

"Od gorąca twych płomieni zapłonęły liście 

drzew  

Od zieleni do czerwieni krążył lata senny lew  

Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony 

smak  

Pociemniało, poszarzało - jesień, jak to tak? 

Jesień, jesień, jak to tak?" 
Marek Grechuta "Wiosna" 
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