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Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

 
ks. Jan Twardowski 

 



WSPOMNIENIE 
Są dni pełne radości i szczęścia. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku.  

I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, modlimy 

się, wspominamy i ... odchodzimy. Życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co 

ocalimy i o czym będziemy pamiętać... 
Siedząc wieczorem w fotelu przy kubku gorącej herbaty uśmiechnęłam się do swoich wspomnień, o 

tych, co już odeszli a byli związani z naszą szkołą. 

Wspomniałam panią Elżbietę Wojtasik – poprzednią dyrektor naszego Gimnazjum. Kobietę 

zorganizowaną, konkretną (w końcu nauczyciela chemii ) zawsze uśmiechniętą. Pani Wojtasik 

cieszyła się wśród uczniów dużym autorytetem. Każdy darzył ją szacunkiem – nawet największe 

„łobuzy”  przy pani dyrektor stawały się barankami. Niestety choroba zabrała ją od nas… 

Wspomniałam pana Jacka Wojtasika – nauczyciela wf – u. To był taki nauczyciel, z którym zajęcia 

chciał mieć każdy gimnazjalista . Uśmiechnięty witał wszystkich na lekcji – nikomu nie odmówił 

pomocy. Sport był jego pasją. Nie ma go już wśród nas… 

Wspomniałam panią Małgorzatę Sitarską – nauczycielkę biologii, moją przyjaciółkę. Pani Sitarska 

uwielbiała uczyć. Jej lekcje były ciekawe (czasem śmiesznie, czasem poważnie – jak sam przedmiot, 

którego uczyła). Miała w sobie „to coś” co powodowało, że na przerwach można było zobaczyć 

„wianuszek” uczniów, którzy mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie  tematu. Możecie mi 

wierzyć – nie było gimnazjalisty, co nie lubiłby przedmiotu, jakim jest biologia , a już na pewno nie 

było ucznia, który nie lubiłby pani Sitarskiej. Niestety choroba nie wybiera… 

Wspomniałam Patrycję – z klasy pana Starusa. Pamiętam ją w klasie 1 – nieśmiała, cichutka, zawsze 

uśmiechnięta. Lubiła matematykę i była bardzo dobra (wiecie, że dla mnie to ważne ). Uczyłam ją 

… do końca… W klasie 3 przegrała walkę z chorobą… Był to bardzo ciężki czas zarówno dla nas 

nauczycieli jak i dla uczniów zwłaszcza jej koleżanek. 

Wspomniałam Kamila – byłam jego wychowawcą. Klasa, do której uczęszczał była moją pierwszą 

klasą jako wychowawcy. Pamiętam na początku klasy 1: cichy spokojny chłopak (lubiący matematykę 

), choć jak każdy chłopak (tak myślę!) potrafiący narozrabiać .  W dzień wigilii klasowych 22 

grudnia… już go nie było. To był wielki cios dla mnie osobiście jak i całej klasy. 

Usiądźcie na chwilę…  

Odłóżcie telefon, wyłączcie komputer…  

Powspominajcie tych, których nie ma już wśród nas. A jak będziecie na cmentarzu to pod krzyżem 

zapalcie za nich świeczkę… 

 
Alicja Górska 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

 

 PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE KLAS III 

Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III (ku naszemu niezadowoleniu )odbędą się 6,7 

i 8  grudnia (wtorek, środa, czwartek,).  

Pierwszego dnia będziemy pisać egzamin  z języka polskiego oraz historii i wosu. Drugi dzień to 

matematyka + przedmioty przyrodnicze. Trzeciego dnia natomiast będzie czekać na nas wybrany 

język obcy. 

Wszystkim trzecioklasistom życzę powodzenia!!! 

 

 KONKURSY KURATORYJNE 

Od 17 października do 7 listopada w gimnazjach w całej Polsce organizowane są konkursy 

kuratoryjne z poszczególnych przedmiotów. Wiele osób z naszej szkoły chętnie wzięło udział w takim 

teście swoich umiejętności. Warto było, gdyż laureaci konkursu bez problemu dostaną się do wybranej 



przez siebie szkoły średniej, a dodatkowo nie będą musieli przystępować do tej części egzaminu, która 

swoim programem obejmowała przedmiot konkursowy. Ponadto laureaci otrzymują na świadectwie 

ocenę celującą z danego przedmiotu. Finaliści natomiast, muszą tak czy inaczej przystąpić do 

egzaminów końcowych, ale ich sukces będzie odnotowany na świadectwie jako wyjątkowe osiągnięcie 

ucznia. Dodatkowo gimnazjalista będący finalistą konkursu kuratoryjnego otrzymuje przy rekrutacji 

do szkoły średniej dodatkowe punkty. Ich liczba zależy od decyzji kuratora w danym województwie i 

waha się zwykle między 8 a 13. 
http://egzaminy.edu.pl 

 STYPENDIA BURMISTRZA 

W dniu 26 października 2016 wręczone zostały stypendia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za 

wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne. Powyższą nagrodę otrzymało kilkoro 

uczniów z naszej szkoły: 

 Kacper Jarzębowski klasa 3C  – 

wicemistrzostwo Polski drużynowe w szachach 

klasycznych z Klubem UKS Czternastka 

Warszawa grając na szachownicy do lat 18 oraz 

czwarty raz z rzędu!! mistrzostwo województwa 

w szachach klasycznych do lat 18 

  Wiktoria Król klasa 3D – sukcesy w 

jeździectwie konnym w skokach przez 

przeszkody: złoty medal na Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieżowej, dwa srebrne medale 

na Pucharach Polski oraz dwa srebrne medale na 

Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza 

  Barbara Smolińska klasa 3B – wicemistrzostwo 

w sztafecie młodziczek w Sanoku w łyżwiarstwie  

szybkim 

 http://www.grodzisk.pl 

GRATULUJEMY !!! 

Opracowała : Anna Rękas 3C 

 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 WYCIECZKA ŚLADAMI K.K.BACZYŃSKIEGO 
 

 W wyprawie tej udział brali uczniowie klasy 1A , 1C i 1E wraz z wychowawcami:  panią Katarzyną 

Bochen, Irminą Wykrętowicz oraz panią Marią Podlecką. Towarzyszyli nam również inni nauczyciele 

uczący w gimnazjum. O godzinie 7:00 wraz z panem przewodnikiem wyjechaliśmy z Grodziska. Na 

miejsce dotarliśmy około godziny 10:00. 

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Liceum im. Stefana Batorego, w którym 

dowiedzieliśmy się jak zginął patron naszej szkoły. 

Następnie przejechaliśmy na Pawiak. Kompleks więzienny 

wzniesiony był  w latach 1830–1835. Autorem projektu był Henryk 

Marconi. Obiekt znajdował się pomiędzy ulicami Dzielną, Pawią i 

nieistniejącą ulicą Więzienną. Od nazwy ulicy Pawiej pochodzi 

zwyczajowa nazwa więzienia . 

 Kolejnym  punktem wycieczki był Cmentarz Powązkowski. 

Autokarem dojechaliśmy pod cmentarz a następnie szukaliśmy grobu 

naszego Patrona. Warto było zwiedzić to miejsce. Wygląda zupełnie 

inaczej niż w telewizji. Przewodnik bardzo interesująco opowiadał o wydarzeniach związanych z 

patronem naszego gimnazjum Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Podróż powrotna minęła szybko i 

bezpiecznie. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do swoich domów. Ta wycieczka to 

naprawdę niesamowite przeżycie.  

Adam Gajda i Michał Gwardiak 1A 



 ZASADY ZACHOWANIA W KINIE I W TEATRZE 

W związku z wieloma wyjazdami zarówno do kina jak i teatru chciałybyśmy podzielić się z wami 

naszymi spostrzeżeniami. 

Zachowanie w kinie i teatrze często budzi nasze wątpliwości. Wiadomo, że zasady savoir-vivre'u w 

kinie są o wiele bardziej swobodne niż w teatrze, jednak i tam obowiązują pewne zasady dobrego 

wychowania. 

Jedną z największych naszych wątpliwości, kiedy wybieramy się do teatru jest kwestia doboru 

odpowiedniego stroju. Powinien on być elegancki, ale pamiętajmy, aby nie przesadzić z ilością 

dodatków. Do teatru powinniśmy przyjść ubrani skromnie. Są pewne sytuacje, kiedy obowiązywać nas 

będzie strój wizytowy np. premiera przedstawienia. Panowie powinni założyć wtedy garnitur, 

natomiast panie elegancką spódnicę i bluzkę lub sukienkę. Pamiętajmy także, aby okrycie wierzchnie 

pozostawić w szatni. Poza ubiorem ważne jest nasze zachowanie podczas przedstawienia oraz przerw. 

Niedopuszczalne są: jedzenie na sali teatralnej, rozpychanie się, zaś rozmowy (i to ciche) dozwolone 

są jedynie podczas przerw. Do teatru powinniśmy przyjść odpowiednio wcześniej tak, aby zająć swoje 

miejsca bez przeszkadzania innym oraz aktorom na scenie! Jeśli spóźniliśmy się, powinniśmy zająć 

najbliższe wolne miejsca. Warto także dowiedzieć się czegoś na temat przedstawienia, na które się 

wybieramy. Pomoże to nam uniknąć kompromitujących sytuacji np. zadawania niewygodnych, źle 

odbieranych przez towarzystwo pytań. I najważniejsze – pamiętajmy, aby nie przeszkadzać innym!  

Kino 

Zasady dobrego zachowania w kinie są o wiele bardziej swobodne niż w teatrze. Po pierwsze do kina 

możemy przyjść w codziennym, luźnym stroju. Nie mamy obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej 

w szatni przeważnie w kinach nawet nie ma osobnego pomieszczenia na odzież. 

Na salę, gdzie wyświetlany jest film możemy wnosić jedzenie i picie w większości kin zakazane jest 

tylko wnoszenie własnego jedzenia.. Pamiętajmy tylko, aby nie przeszkadzać sąsiadom głośnym 

zachowaniem (śmiech na sali kinowej z zabawnego filmu jest bardzo mile widziany, to szeleszczenie 

papierkami już nie!!).  

Magdalena Pietraszek 3B 

Magdalena Matusiak 3B 

 

 AKADEMIA Z OKAZJI 11 LISTOPADA  
Gdzie są kwiaty z tamtych lat ? 

 
 Dnia 14 listopada w naszym Gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Narodowego Święta  Niepodległości. 

Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc od momentu 

ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję. 

Uczniowie uświetnili obchody 11 Listopada programem artystycznym  przygotowanym pod 

kierunkiem p. Irminy Wykrętowicz.  

Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały 

wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej prezentowane przez uczniów klasy 

1B , 3C oraz 3D . 
Wszyscy z powagą na twarzy odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego" i z 

szacunkiem patrzyli na naszą biało-czerwoną flagę.  

Artyści i organizatorzy spektaklu zebrali zasłużone brawa. 

 Na pewno w wielu sercach zrodziła się pewnego rodzaju duma, że jestem 

obywatelem Polski i że wielu moich przodków oddawało życie za ten kraj.  
Apel uświadomił wszystkim uczniom, jak ważna jest Polska - nasza Ojczyzna oraz co w dzisiejszych 

czasach znaczą słowa: Wolność,  Bóg, Honor, Ojczyzna!  
Bartek Romaszewski i Mateusz Dziura 1A 



ROZMOWA Z … 
 
WYWIAD Z PANIĄ IWONĄ BIELSKĄ – NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Redakcja: Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej. Mogłybyśmy 

zająć Pani chwilę i zadać parę pytań? 

Pani Iwona Bielska: Oczywiście. 

R: Jak zaczęła się Pani przygoda z angielskim? 

P.IB: Jak chodziłam do podstawówki, to ten język nie był 

obowiązkowy. Rodzice  zapisali mnie na dodatkowe zajęcia i od 

tego właśnie się zaczęło. Uczyłam się go, spodobało mi się i 

potem poszłam do liceum z rozszerzonym językiem angielskim. 

R: Dlaczego akurat ten język? 

P.IB: Głównym powodem było to, że prawie wszędzie tym językiem można się porozumieć, a z tego 

powodu że uwielbiam podróże, wiedziałam że kiedyś mi się to przyda jak będę chciała podróżować po 

świecie. 

R: Co Pani najbardziej lubi w tym języku? Jakiś ulubiony temat? 

P.IB: Nie, raczej trudno powiedzieć, że jakiś ulubiony temat. Ogólnie podoba mi się ten język – nie 

jest trudny do nauczenia, jego melodyjność, akcent. Myślę, że najbardziej to, że jest bardzo użyteczny 

w porozumiewaniu się. 

R: Organizuje też Pani wyjazdy do teatru. Skąd się wziął ten pomysł? 

P.IB: Sama uwielbiam teatr, chyba od zawsze odkąd pamiętam. Chciałam 

też młodzież tym zarazić, żeby zobaczyli, że fajnie można spędzać czas. 

Chciałam pokazać , że teatr to nie jest tylko to, jak niektórzy jeżdżą na 

przedstawienia dla szkół, mają zupełnie inne wyobrażenie o teatrze. Dzięki 

temu że jeździmy wieczorem na normalne spektakle dla dorosłych, 

przedstawienia dla wszystkich widzów (nie tylko szkolnych), każdy 

zauważy, że są one  inaczej zorganizowane, są lepszej jakości, a młodzież 

nie siedzi tylko przed komputerem, telewizorem, ale widzi, że można miło 

spędzić czas także w inny sposób. 

R: Ostatnie pytanie – lubi Pani pracować z nami, uczniami? 

P.IB: Powiem szczerze, że to jest mój wybór. To nie jest tak, że coś zmusiło mnie do pracy w 

szkole. Po prostu od zawsze zbierałam dzieci z podwórka jak byłam jeszcze nastolatką i bawiłam się z 

nimi w szkołę . Tak jakoś do teraz mi to zostało, więc bardzo lubię tę pracę. 

R: Dziękujemy za poświęcony nam czas 

Natalia Kuta 3D 

Aleksandra Zdanowicz 3D 



TEMAT MIESIĄCA 
 ŚWIĘTO ZMARŁYCH 

1 listopada każdego roku w Kościele Katolickim obchodzone jest 

święto Wszystkich Świętych, czyli wszystkich tych którzy przebywają 

w niebie osiągnąwszy stan zbawienia. Święto to, w swej treści 

połączone jest z następującym po nim Dniem Zadusznym, w którym 

wspomina się wszystkich zmarłych  

Właśnie wtedy szczególnie pamiętamy i wspominamy naszych bliskich 

zmarłych. Niezależnie od tego jakiego wyznania jest każdy z nas, 

1 i 2 listopada odwiedzamy cmentarze, miejsca spoczynku osób, które 

były bardzo bliskie naszemu sercu. 

Wszystko zaczęło się od oddawania czci męczennikom chrześcijańskim. Obchody takiego 

święta zastały wprowadzone w IV wieku. Daty były zróżnicowane lokalnie, najczęściej jednak był to 

okres Wielkanocny. Dopiero w 731 roku papież Grzegorz III przeniósł uroczystość na 1 listopada. 

Ponad sto lat później, w 837 roku, Grzegorz IV zarządził, że 1 listopada będzie dniem poświęconym 

pamięci wszystkich świętych. Innym wytłumaczeniem na przyjęcie daty 1 listopada jest dawny 

zwyczaj, występujący w Anglii i państwie Franków. Liczne świadectwa z IX wieku przekazują, że 1 

listopada obchodzono uroczystość zwaną sollemnitas sanctissima (wszystkich świętych). Również 

Germanie oraz Celtowie organizowali jesienie uroczystości ku czci zmarłych. W Polsce zmarłych 

wspominano w trakcie pogańskiego święta Dziadów obchodzonego dwa razy do roku wiosną i 

jesienią. 

Ze świętami listopadowymi związany jest znicz, który 

zapalamy na grobach. Jest to światełko nadziei i pamięci. 

Wieczorem 1-2 listopada cmentarze migoczą kolorowymi 

barwami, bijącymi od zniczy. Widać wtedy, że cmentarz żyje, 

że nie jest tylko pustym, martwym kawałkiem ziemi.  

Tajemniczość i atmosferę zadumy jaką wtedy można odczuć 

zna chyba każdy.  
Niedziela.pl ; wikipedia.pl 

Adam Jaworski 1D 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 11 LISTOPADA 

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 

listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 

latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937
 

zniesione 

ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji 

systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.  

Znaczenie daty 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem 

stopniowym. Na Święto Niepodległości przyjęto akurat datę 11 

listopada z dwóch powodów. W 1918 roku miały miejsce dwa 

ważne wydarzenia. Pierwsze z nich obejmuje skalę 

międzynarodową: tego dnia Cesarstwo Niemieckie podpisało 

rozejm z Ententą - to wydarzenie zostało uznane jako oficjalny 

koniec I wojny światowej. Drugie związane jest bezpośrednio z 

historią Polski. 11 listopada Rada Regencyjna, która w 

Królestwie Polskim zastępowała króla lub regenta, oddała 

swoją władzę w ręce Józefa Piłsudskiego. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglosasi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Germanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_polskie_pod_zaborami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce


11 listopada w ówczesnych gazetach  

Gazety takie jak "Kurier Warszawski", "Kurier poranny", "Czas" czy "Dziennik Wileński", które był 

wydawane w tamtym okresie, prawie w całości są poświęcone wydarzeniom związanym z 

odzyskaniem niepodległości. W "Kurierze Warszawskim" pisano wprost o wydarzeniach z 11 

listopada: "Nareszcie jesteśmy gospodarzami w znacznej części własnego kraju. Nareszcie po stu 

dwudziestu kilku latach przyszła godzina, że nie ma tu już obcego najazdu".  

W czasopiśmie "Czas" można przeczytać, że w Piłsudskim widziano osobę, która jest w stanie 

zjednoczyć wszystkie frakcje polityczne i utworzyć jeden, ogólnopolski rząd. "  

Jak współcześnie obchodzimy Dzień Niepodległości? 

Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy i szkoły. W tym dniu organizowane 

są różne parady, marsze czy koncerty patriotyczne. Ludzie wychodzą na ulicę by oglądać różne 

defilady historyczne. Biorą w nich udział rekonstruktorzy w mundurach z czasów różnych powstań i 

wojen. 

Warszawiacy zbierają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie co roku organizowane są 

oficjalne uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie.  

Dzień Niepodległości świętujemy także w sposób aktywny - 11 listopada odbywają się różne imprezy 

sportowe, m.in. Bieg Niepodległości. Uczestnicy tego wydarzenia mają do pokonania 10 km, a bieg 

rusza punktualnie o godzinie 11:11. 
Edulandia.pl 

Weronika Kania 3C 

 „ WORLD HELLO DAY"   

Dzień ten obchodzimy  21 listopada. Rok 2016 jest rokiem, 

podczas którego czterdziesty czwarty raz na całym świecie 

będziemy cieszyć się z nadejścia tego dnia.  

Początek tego święta wywodzi się z roku 1973, w którym to raz 

na zawsze konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem miał 

zostać zażegnany.  Dwaj bracia Brian McCormack i Michael 

McCormack postanowili zareagować na działania wojenne, 

pokazując że wojna oraz nienawiść szerząca się w świecie 

niszczą, rujnują, a nie budują. Skutek jest odwrotny od zamierzonego. Ich działania i inicjatywa miały 

na celu pokazanie, że można obyć się bez wojen, co więcej - miały za zadanie pokazać osobom 

rządzącym, że problemy można rozwiązywać także w sposób pokojowy, bez użycia broni. 

Dziś święto to obchodzone jest w ponad 180 krajach i przypomina ludziom o radości, wzajemnej 

życzliwości oraz uszczęśliwianiu innych - przekazywanie bliźnim dobrych emocji, które walczą ze 

smutnym, szarym życiem. Myśl przewodnia akcji informuje nas o tym, byśmy byli życzliwi zawsze, 

a nie tylko tego jednego dnia. 

Julia Staręga 2C 

 

 55 LAT HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

W tym roku, w dniach 22-26 listopada, obchodzimy 55-lecie powstania Honorowego Krwiodawstwa 

Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Jest to najstarsza i największa organizacja humanitarna w Polsce. 

Początki Honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski 

Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania 

tej idei. Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, 

jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w 

środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. 

Podejmują inicjatywę  taką jak np. szkolenia, konkursy, wspólne wyjazdy 

czy imprezy sportowe. Na terenie całej Polski znajduje się ok. 200 

punktów, w których możliwe jest oddanie krwi dla HKPCK, a  do 

fundacji zgłasza się coraz więcej młodych ludzi, gotowych ratować 



ludzkie życia.  

Dlaczego warto zostać dawcą krwi? Przede wszystkim, by ratować innych! W dzisiejszych czasach 

taka pomoc jest bardzo ważna. Honorowym Dawcą zostaje się już przy pierwszym oddaniu, a osoba, 

która oddała minimum 20l krwi zostają przyznawane ordery i odznaczenia takie jak np. Odznaka 

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” czy nawet Krzyż Zasługi. 

Paulina Lachawiec 2D  

 

 ANDRZEJKI 
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 

listopada w wigilię świętego Andrzeja. Data Andrzejek wypada 

zazwyczaj na początku Adwentu, a więc na początku nowego Roku 

Liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania 

ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. 

Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego rodzaju wróżby, 

najczęściej dotyczące tematyki związków damsko-męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą wagę i 

wykonywano je w odosobnieniu. Współcześnie wróżby andrzejkowe mają jedynie charakter zabawy. 

Najpopularniejsze andrzejkowe wróżby: 

 wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz (na podstawie kształtu zastygłego wosku lub 

rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego cechach wyglądu, 

zawodu itp.) 

 ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi (ta, której but 

jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż) 

 wróżba z kartkami (uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców 

na drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, które zostanie 

przekłute oznacza imię przyszłej wybranki / wybranka). 

Ciekawostki o Andrzejkach: 

 w Szkocji dzień św. Andrzeja jest świętem narodowym (św. Andrzej jest patronem Szkocji) 

 wróżby andrzejkowe przeznaczone były kiedyś głównie dla dziewczyn (odpowiednikiem dla 

chłopców były Katarzynki). 
http://andrzejki.blogspot.com/2007/11/ciekawostki-andrzejkowe.html 

http://www.kalendarzswiat.pl/andrzejki 

Wioletta Kania 2C 

 

 

POLECAM… 

    Listopad, chyba najmroczniejszy miesiąc w roku, to właśnie w nim wypada : Dzień 

Wszystkich Świętych. Tego właśnie miesiąca najczęściej wyjeżdżamy odwiedzić rodziny, zapalić 

symboliczny znicz na grobie ukochanej osoby. Ale czy zastanawiamy się w tym czasie nad samym 

sobą? Ludzie umierają, rodzą się nowi i tak w kółko. Umieramy zanim zdążymy się zorientować ile 

sytuacji życiowych straciliśmy.  

Dlatego na listopad wybrałam książkę autorki Lauren Oliver pt: „ 7 razy dziś”.  

Narratorką książki jest Sam Kingston jak sama o sobie mówi : „ Jestem popularna, 

mam przystojnego chłopaka i szalone przyjaciółki, z którymi świetne się bawię ...  

Robię, co chcę i kiedy chcę. Nie obchodzi mnie , czy kogoś zranię, bo i tak 

wszystko uchodzi mi na sucho. Aż do dzisiaj… Wychodzę z imprezy. Oślepiają 

mnie światła samochodu jadącego z naprzeciwka. Czuję niewyobrażalny ból. 

Spadam w niekończącą się pustkę… Umarłam ? A jednak budzę się w swoim 

łóżku. Tylko ,że znów jest piątek 12 lutego , a ja od nowa przeżywam ten sam 

dzień. Czy naprawdę zasłużyłam na tak surową karę? Chcę tylko odzyskać moje 

idealne życie. Bo przecież było idealne, prawda?”     

Szczerze mówiąc, książka jest naprawdę warta polecenia, lecz odrobinkę nudziła mnie co rozdziałowa 

powtarzalność dni. Zgadza się, logicznie rzecz biorąc, tytuł wskazuje 7 razy dziś. Dopiero po dwóch 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://andrzejki.blogspot.com/2007/11/ciekawostki-andrzejkowe.html
http://www.kalendarzswiat.pl/andrzejki


rozdziałach( dwóch dniach) Sam uzmysławia sobie, że dzień się powtarza. Jest to trochę monotonne, 

zwłaszcza wtedy gdy tak jak ja czyta się książki po nocach…   

Mimo, że na początku lektura była trochę monotonna, nie żałuję że ją przeczytałam. Dzięki niej 

zastanowiłam się nad swoim postępowaniem. Zaczęłam się również zastanawiać co jest naprawdę 

ważne. Polecam, zwłaszcza w tym pięknym miesiącu zadumy. 

Aleksandra Olszewska 3C 

 

WARTO ZOBACZYĆ 
 Film „Podróż na sto stóp” 

Film pt. ”Podróż na sto stóp” jest ekranizacją bestsellerowej powieści 

Richarda C. Morais'a w reżyserii, wielokrotnie nagradzanego za swoje filmy, 

Lasse Hallstroma. 

Bohaterami tej historii, są członkowie rodziny Kadam z Mumbaju, która 

zmuszona została do wyemigrowania ze swojego kraju do Europy. Po 

śmierci matki, która zginęła w pożarze, ojciec postanawia zabrać swoje 

dzieci i poszukać lepszego życia poza ich krajem. Pewnego dnia, trafiają 

przypadkiem do małej, malowniczej miejscowości położonej na południu 

Francji i postanawiają tam zostać. Wtedy, dopiero zaczyna się cała historia.  

Majestatyczna Madame Mallory, mieszkająca w tym miasteczku, od lat 

kieruje renomowaną i wykwintną restauracją. Sława jej znakomitych potraw 

i dań wykracza poza granice tej miejscowości, a prestiżowa gwiazdka 

Michelina napawa dumą mieszkańców. Gdy hinduska rodzina postanawia otworzyć swoją małą, 

skromną restaurację, z orientalną kuchnią, dokładnie naprzeciwko jej posiadłości, sprawy zaczynają 

się nieco komplikować. Na początku Madame Mallory i stali bywalcy jej restauracji nie kryją niechęci 

do nowych mieszkańców. Potem jednak stopniowo mała hinduska restauracyjka zaczyna być coraz 

bardziej lubiana, co nie znaczy, że to koniec wszystkich problemów konkurujących ze sobą szefów 

kuchni. 

Jest to wspaniała, czasem wzruszająca, a zarazem zabawna historia o tolerancji, 

wyrozumiałości i otwartości na inne kultury oraz o zamiłowaniach do gotowania. Uczy również, że 

każdy ma szansę spełnić swoje marzenie, nie ważne skąd pochodzi i kim jest. Zobaczycie w tym filmie 

pasję, poczujecie ukłucie zazdrości i zapragniecie zrobić ze swoim życiem coś więcej. 

Poza tym, film kusi nas nie tylko pysznym jedzeniem, ale i plenerami. Małe miasteczko, w 

którym toczy się akcja filmu położone jest w niezwykle pięknym zakątku Francji. Malownicze 

krajobrazy, ciche, spokojne, klimatyczne miasteczko, robią niesamowite wrażenie :) 

Pamiętajcie, że każda, nawet największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku :)  

Miłego oglądania !! 

Katarzyna Mandes 3D 

 

 

KĄCIK FANA 
Seriale- Książki na ekranie „Pretty little liars”-„Słodkie kłamstewka”  

 

Gdy pierwszy raz usłyszałam nazwę tego serialu pomyślałam: „kolejna 

hiszpańska telenowela” i nie wierzyłam, jak można wyczekiwać kolejnego 

odcinka…??? Prawdopodobnie Wasze myśli były bardzo podobne do 

moich… Pewnie Was zdziwię, kiedy powiem, że jednak jest zupełnie 

inaczej!  



Serial oparty jest na książkach Sary Shepard, ale fabuła znacznie różni się od oryginału. Serial 

opowiada historię pięciu przyjaciółek w wieku licealnym. Ich przyjaźń kończy się po zniknięciu 

"królowej" ich paczki – Alison (okropnej „zołzy” i postrachu całej szkoły). Gdy rok po tym zdarzeniu 

policja odnajduje ciało zmarłej Alison, dziewczyny odnawiają znajomość. Tuż po pogrzebie 

przyjaciółki zaczynają dostawać dziwne smsy od tajemniczego „A”. Prześladowca zna wszystkie ich 

sekrety. Sekrety tak prywatne, o których wiedziała tylko… Alison. Zmusza je do wykonywania zadań, 

których nikt nie chciałby wykonywać… wysyła paczki, zastrasza… nie unika nawet wplątywania 

dziewczyn w przestępstwa!  W obawie przed ujawnieniem swoich sekretów, dziewczyny muszą się 

całkowicie podporządkować prześladowcy. Coraz częściej zadają jednak pytanie „Kim jest „A”?”, 

„Czego oczekuje?”, „Czy Alison żyje?”, „Czy ich przyjaźń przetrwa trudny okres?”, „Czy ich mroczne 

tajemnice wyjdą na światło dzienne?” Ale przede wszystkim pytają:  „Czy przeżyją?” Historia zawarta 

została w siedmiu sezonach. Jest tak skomplikowana i wielowątkowa, że trzeba śledzić te losy na 

bieżąco. Ale nie ma się czego obawiać…Tak szybko, jak obejrzycie jeden odcinek, nie będziecie 

mogli się doczekać kolejnego. Ponieważ serial nie jest już emitowany cyklicznie w telewizji, pozostają 

nam ogólnodostępne kanały w internecie. 

Ciekawa jestem, czy i Was „wkręcą” kłamstewka, tak jak mnie? 

Julia Szymańska 2D 

 

 

 

 

TAJEMNICZE OPOWIEŚCI 
 

 Rozwiązania zagadki Trójkąta Bermudzkiego cz.2 

 
 1. Celowe ataki  

Częstym wytłumaczeniem są działania innego człowieka powiązane z działaniem 

wojennym. Można się spotkać z teorią , że na obszarze tym testowane są różne 

wyrzutnie rakiet, czy też  przeprowadzane próby atomowe, a ofiary zniknięć to 

przypadkowe osoby, które znalazły się w złym miejscu i złym czasie. 

 

2 .Pogoda i wielkie fale 

Teoria ta głosi, iż  wszystkie zniknięcia, które mają miejsce w obrębie tego obszaru, 

to skutek fatalnych warunków atmosferycznych. Samoloty rozbijają się pod 

wpływem silnych huraganów, a statki idą na dno w wyniku wielkich fal lub wirów.  

 

3. Błąd ludzki 

Zbyt pewni siebie piloci, dla których Trójkąt Bermudzki stanowi wyzwanie, 

popełniają błędy, a pijani marynarze są przyczyną zatonięć statków. Takie 

mogą być przyczyny oto tej teorii, ponieważ wielu katastrofom po prostu 

winien jest sam człowiek. 
Joemonster.org  

Tomasz Brożyński 2C 

                                



KASIA I JEJ PRZEPISY 
 

Frittata ze szpinakiem 
W tym numerze gazetki chcę pokazać fritattę ze szpinakiem 

(dla niewtajemniczonych frittata jest to po włosku omlet ) z 

przepisu Roberta Makłowicza. 

 

 

Potrzebne składniki: 

 6 jajek 

 Pęczek świeżego szpinaku lub 200g mrożonego 

 Łyżka oliwy 

 1 cebula 

 1 łyżka masła 

 Pół szklanki startego parmezanu 

 Kolorowy pieprz 

 Gałka muszkatołowa 

 Sól 

Sposób przygotowania: 

W rondelku zeszklić na oliwie drobno posiekaną cebulę, dodać szpinak (jeśli świeży, to trzeba go 

wcześniej zblanszować we wrzątku, odcisnąć i przesiekać) i dusić, aż całkiem odparuje. Do miski 

wbić jajka, dodać parmezan i szpinak, doprawić solą, kolorowym pieprzem i gałką muszkatołową, 

dokładnie roztrzepać. Na patelni rozgrzać masło, wlać masę jajeczną i usmażyć omlet z obu stron. 

 Omlet ten jest dużych rozmiarów, więc jest to porcja dla 2-3 osób. Wiem, że część osób nie przepada 

za szpinakiem, jednak frittata z nim jest naprawdę pyszna. 

Życzę smacznego! 

Katarzyna Witkowska 3C 

 

TO I OWO 

 

 Jak radzić sobie z przeziębieniem i grypą 

 

Nadeszła jesień, która jak wiemy jest kapryśną porą roku. Raz zaskakuje nas słoneczną i ciepłą pogodą 

idealną na jesienne spacery wśród spadających , wielobarwnych liści , a niekiedy zimną i pochmurną 

motywującą nas do nic nie robienia. Przez to, że pogoda jest taka, a nie inna często łapiemy różne 

wirusy. 

Przeziębienie– wirusowa choroba zakaźna górnych dróg oddechowych ze szczególnie nasilonymi 

objawami w obrębie nosa. Objawami przeziębienia są: kaszel, ból gardła, nieżyt nosa oraz niewielka 

gorączka lub stan podgorączkowy. (źródło: wikipedia.org) 

Grypa– ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy. Grypa 

przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (na przykład podczas kichania), a największa ilość 

zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii. (źródło:wikipedia.org) 

Domowe sposoby na przeziębienie i grypę : 

 Herbata z imbirem lub sokiem malinowym  

 Gorąca kąpiel  

 Mleko z miodem lub czosnkiem 

 Rosół  

 Namaczanie stóp w gorącej wodzie z solą leczniczą 

 Na obniżenie gorączki warto wypić koktajl z natki 

pietruszki 

 Stosowanie maści rozgrzewające (które posiadają 

ekstrakt z eukaliptusa ,tymianku lub mentolu) 

Julia Zimny 3C 



 Moda na jesień 

 

Pamiętacie jak to kiedyś wasze prababcie siedziały przy piecach 

kaflowych i dziergały na drutach swetry dla całej rodziny. 

Kiedyś takie dzierganie było po prostu wymogiem czasów. 

W sklepach były pustki, więc trzeba było sobie jakoś radzić. 

Teraz dziergane swetry wracają do łask. Modne są przede 

wszystkim te szerokie i długie, zwłaszcza w rozmiarze XXL, 

sięgająca nawet przed kolano. Nic nie szkodzi, że będziesz 

wyglądała, jakbyś nosiła ciuchy po starszej siostrze. Taka jest właśnie moda. Sweter powinien być 

nieco za duży. Najmodniejsze kolory swetrów to szary, czarny lub granatowy. Można je nosić do 

rajstop, rurek czy legginsów, zestawiać z kozakami czy botkami. 

Jesienią 2016 na topie będzie klasyka, czyli połączenie czerni i bieli. Ten duet 

nigdy nie wychodzi z mody, zawsze wygląda stylowo i elegancko. Śmiało więc 

możesz łączyć ubrania w tych kolorach lub stroje w biało-czarne wzory. 

Jesienią warto też stawiać na total look, czyli stylizacje w jednym, modnym 

kolorze. Aby nie wyglądać nudno, w takim wypadku należy bawić się 

materiałami i fasonami, miksując je ze sobą. Modna będzie też czerwień w 

różnych odcieniach, kolor bordowy i odcienie niebieskiego. Oczywiście hitem 

będą różne odcienie szarości - od grafitowych, na srebrze kończąc.  

 
http://www.se.pl/styl-zycia/moda-i-uroda/jakie-kolory-beda-modne-jesienia_682975.html 

http://www.matkapolka.com.pl/ciekawostki/co-sie-nosi-tej-jesieni.html 

 

Julia Szczepańska 3C 

 

ZDJĘCIA ZOSI     
 

Gdzie są kwiaty z tamtych lat – 

jasne kwiaty?  

Gdzie są kwiaty z tamtych lat – 

czas zatarł ślad. 

 

Gdzie są kwiaty z tamtych lat – 

każda z dziewcząt wzięła kwiat, 

kto wie, czy było tak – 

kto wie, czy było tak? 

 

Gdzie dziewczęta z tamtych lat – 

jak te kwiaty? 

Gdzie dziewczęta z tamtych lat – 

czas zatarł ślad. 

 
   Sława Przybylska 
 

 

 TO WŁAŚNIE MY  

Skład redakcji:  

Magdalena Matusiak, Magdalena Pietraszek  – 3B 

Aleksandra Zdanowicz, Katarzyna Mandes, Natalia Kuta – 3D 

Julia Zimny, Weronika Kania, Zofia Jędruszczak – 3C  

Katarzyna Witkowska, Anna Rękas, Julia Szczepańska,  Aleksandra Olszewska – 3C 

Tomasz Brożyński, Julia Staręga, Wioletta Kania – 2C  

Julia Szymańska, Paulina Lachawiec – 2D  

Adam Jaworski – 1D 

Opiekunowie redakcji:  

mgr Alicja Górska, mgr Agnieszka Kucińska 

http://www.se.pl/styl-zycia/moda-i-uroda/jakie-kolory-beda-modne-jesienia_682975.html
http://www.matkapolka.com.pl/ciekawostki/co-sie-nosi-tej-jesieni.html

