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POWRÓT DO SZKOŁY 

P 
o co nam szkoła?  – to pytanie zastanawia 

każdego z nas. Musimy męczyć się siedem 

godzin dziennie przez kilkanaście lat, tylko 

po to, żeby później zdobyć pracę – znowu 

harować kilka lub kilkanaście godzin dziennie przez 

5, 6, a nawet 7 dni w tygodniu? Oczywiście, praca 

jest nam potrzebna. Przecież musimy jakoś żyć, utrzymać za coś rodzinę, opłacić rachun-

ki. W efekcie po głębszej analizie okazuje się, szkoła jest ważna dla każdego człowieka. 

Gdzie teraz dostaniemy pracę bez ukończonych studiów, bez tych wszystkich papierów 

świadczących o naszej wiedzy i umiejętnościach? No właśnie… Mimo to większość 

uczniów nie traktuje szkoły poważnie.  Często też z ich ust pada pytanie: Po co uczymy się 

aż tylu przedmiotów?                                                                                                                                  

Wiadomo, że nie każdy z nas będzie poetą, naukowcem, prawnikiem czy nawet sędzią.               

Po co nam historia, biologia czy chemia, gdy siedzimy cały dzień w pracy przed kompute-

rem? Albo matematyka czy fizyka, kiedy nasza praca polega na prowadzeniu rozpraw i 

wydawaniu wyroków? Należy jednak pamiętać, że w szkole mamy czas, aby zapoznać się                    

z tymi wszystkimi przedmiotami, by potem móc zdecydować, co chcemy robić w życiu, co 

nas interesuje. Bo jak można lubić coś, czego się nie zna?  

Podsumowując, szkoła jest po to, abyśmy mogli odnaleźć swoje pasje, rozwijać zaintereso-

wania, by później znaleźć swoją wymarzoną pracę. Jednak, jak prawie wszystko, ma ona 

swoje „plusy” i „minusy”. Czasami jest ciężko, ale mimo to musimy wytrwale dążyć do 

celu, gdyż to wszystko składa się na naszą przyszłość.  

CO W REDAKCJI PISZCZY?  

T 
radycyjnie po wakacjach wracamy do redagowania naszej szkolnej gazetki 

“INNA”. Zespół redakcyjny jest zdecydowanie większy niż przed rokiem. Mamy 

nadzieję, że wpłynie to na ilość numerów  czasopisma  oraz jego charakter: 

więcej redaktorów — więcej tematów. Liczymy również na większe zaangażo-

wanie pozostałych uczniów — każdy może mieć czynny udział w powstawaniu „INNEJ”. 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia do opiekuna redakcji — pani Urszuli Skier-

munt. 
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„ Musicie od siebie  
wymagać, nawet 
gdyby inni od was    
nie  wymagali.” 

 
       ~ Jan Paweł II 



Rok szkolny 2014/2015 to 185 dni nauki.  

 

Zgodnie z naszą szkolną tradycją w jedną z wrześniowych niedziel, na cmentarzu 

wojennym w Woli Wodyńskiej, uczcimy pamięć poległych podczas II wojny świato-

wej. W tym roku była to już 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystość 

odbyła się 14 września, rozpoczynając  się od mszy świętej, której przewodniczył 

proboszcz parafii Wodynie, ksiądz Henryk Skolimowski. Następnie uczniowie klas 

drugich, pod opieką pani Stanisławy  Urbanek przedstawili montaż słowno-

muzyczny, a na koniec złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem poległych.  

 

 

 

 

29 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Prawo do kandydo-

wania mieli uczniowie o przynajmniej bardzo dobrym zachowaniu oraz ocenach 

powyżej „trójki”. Oczywiście, na tydzień przed głosowaniem rozpoczęła się kampa-

nia wyborcza, podczas której kandydaci za pomocą plakatów, ulotek, a nawet ko-

szulek starali się przekonać do siebie głosujących . 

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco: 

przewodniczący SU—Kamila Skóra (IIb) 

zastępca przewodniczącego—Natalia Możdżonek (IIIa) 

sekretarz—Natalia Sulej (I)  

łącznik z klasami—Karol Pietrasik (IIa) 

Opiekunem w tym roku jest pani Urszula Skiermunt. 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

UROCZYSTOŚĆ NA CMENTARZU WOJENNYM 

W poniedziałkowy poranek,                  

1 września o godzinie 8:30 uroczy-

stą mszą w wodyńskim kościele 

zainaugurowaliśmy  rok szkolny 

2014/2015.  Tuż po niej przema-

szerowaliśmy za sztandarem do 

szkoły, gdzie powakacyjnie powita-

ła nas pani dyrektor Ewa            

Cizio. Jak się okazało w mury na-

szego gimnazjum wstępuje tylko 

jedna, za to bardzo liczna, klasa I. 

Jej wychowawcą została pani               

Mariola Jaroszewska. Usłyszeliśmy 

list skierowany do uczniów przez 

minister edukacji narodowej i kilka 

nowinek dotyczących pracy naszej 

szkoły w nowym roku.  Oczywiście, 

po spotkaniu w sali gimnastycznej  

udaliśmy się do klas, aby tam spo-

tkać się  w mniejszych gronach.  
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 



EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

2 października w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków. Świętowali-

śmy go wraz ze szkołą podstawową podczas konkursu recytacji poezji angloję-

zycznej oraz niemieckojęzycznej. Wyniki przedstawiały się następująco: 

I miejsce—Wiktoria Aryż 

II miejsce— Patrycja Guzek i Mateusz Krzyziński 

III miejsce— Sylwia Kielak, Milena Majek, Bartłomiej Kublik  

 

 

 

W związku z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego w naszym gimnazjum zorganizowano dotyczące ich               

obchody. Odbyła się projekcja filmu pt. „Pianista” w reżyserii Romana Polań-

skiego (26 IX),  na korytarzach zostały przygotowane specjalne gazetki, a 3 X— 

w dzień honorowej kapitulacji Powstania Warszawskiego - uczniowie wzięli 

u d z i a ł  

w konkursie wiedzy dotyczącej tego okresu i obejrzeli inscenizację przygotowa-

ną przez klasę IIIa wraz z panią Barbarą Kuć.  

W „mini-teście” wiedzy historycznej najlepszy wynik uzyskał Mateusz Krzyziń-

ski (IIa), a konkurs plastyczny wygrała Alicja Grabowska (IIIb). 

 

 

 

W dniach 8-9 października grupa uczniów naszego gimnazjum wzięła udział  

w pielgrzymko-wycieczce do Częstochowy z okazji XIV zjazdu szkół im. Jana 

Pawła II. Podczas wieczornego apelu Jasnogórskiego i późniejszej Drogi               

Krzyżowej modliliśmy się do naszego patrona, a kolejnego dnia wzięliśmy 

u d z i a ł  w e  M s z y  Ś w i ę t e j  n a  b ł o n i a c h  j a s n o g ó r s k i c h .  

 

 

KĄCIK KINOMANA 

W piątek 26 września wyświe-

tlono uczniom gimnazjum film 

pt. ,,Pianista’’ w reżyserii Ro-

mana Polańskiego. Jest to dra-

mat wojenny z 2002 roku. 

 

Fabuła dotyczy prawdziwych 

wspomnień polskiego pianisty o 

żydowskim pochodzeniu - Wła-

dysława Szpilmana. 

Do Polski wkraczają niemieckie 

odziały. Pozbawiona środków 

do życia rodzina Szpilmanów 

musi sprzedać swój dobytek: 

obrazy, meble, a w końcu forte-

pian artysty. 

Władysław zarabia na życie, 

grając w kawiarni dla niemiec-

kiej elity. Okupanci zaczynają 

wywozić Żydów do „obozów 

pracy na wschodzie”. W ostat-

niej chwili znajomy policjant, 

wyciąga Władysława i ratuje mu 

życie. Od tego momentu Szpil-

man walczy o przetrwanie sa-

m o t n i e ,  w  r u i n a c h  

Warszawy... 

  

W poniedziałek (29.09) została 

przeprowadzona ankieta: 

Jak oceniasz film „Pianista”?  

(w skali 1-5)  

 

Wyniki:      

15% ankietowanych—1— bar-

dzo zły 

5% ankietowanych—2—zły 

5% ankietowanych—3—średni 

20% ankietowanych—4—dobry 

55% ankietowanych—5— bar-

dzo dobry 
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„NA BARYKADACH POWSTAŃCZEJ TWÓRCZOŚCI” 

ZJAZD SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II  



Wszystkich sympatyków siatkówki zapraszamy na zajęcia 

sportowe w każdą środę od godziny 14:50 :)  

 

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE 2014 

Rozpoczęły się piłkarskie eliminacje do EURO 2016. Trafili-

śmy do grupy D: z Niemcami, Gibraltarem, Szkocją, Irlan-

dią i Gruzją. 7 września odbył się nasz pierwszy mecz             

z Gibraltarem zakończony wynikiem 7:0.  Natomiast 11 paź-

dziernika czekał nas mecz z  zachodnimi sąsiadami… Polska 

kadra nigdy nie wygrała z tą drużyną. Ale zawsze musi być 

pierwszy raz! Biało-czerwoni pokonali świeżo upieczonych 

mistrzów świata 2-0! Dzięki golom Milika i Mili mogliśmy 

się cieszyć z kolejnego zwycięstwa Polaków nad Niemcami 

(wcześniej zrobili to koszykarze, piłkarze ręczni i siatkarze).  

Od 31 sierpnia do 21 września  cała Polska ekscytowała 

się Mistrzostwami Świata w siatkówce, które odbywały 

się w naszym kraju. Jak wszyscy wiedzą nasza kadra, 

po 40 latach, ponownie sięgnęła po złote medale!!!  

W finale pokonaliśmy Brazylijczyków, którzy grali  

o czwarty tytuł mistrzowski z rzędu. Przypomnijmy 

sobie jednak całą drogę po upragniony tytuł:  

Polska - Serbia 3:0 

Polska - Australia  3:0 

Polska - Wenezuela 3:0 

Polska - Kamerun 3:1 

Polska - Argentyna 3:0 

  

Polska - USA 1:3 

Polska - Włochy 3:1 

Polska - Iran 3:2 

Polska - Francja 3:2 

 

Polska - Brazylia 3:2 

Polska - Rosja 3:2 

Polska - Niemcy 3:1 

Polska - Brazylia 3:1 

 

CZY WIESZ, ŻE… ?  

POLSKA—NIEMCY 

 Człowiek używa około 200 mięśni żeby wykonać jeden krok. 

 Miliard sekund to 32 lat. 

 Przeciętna osoba śmieje się 15 razy dziennie. 

 Nie da się nucić z zatkanym nosem. 
 W poniedziałek,23 marca 2178 roku Pluton zakończy pierwsze, od momentu jego odkrycia, pełne okrąże-

nie wokół Słońca. 

 Google zarabia ponad 700 dolarów na sekundę. 
 Odległość pomiędzy oczami jest równa długości oka. 

 Rodzice Elvisa Presley kupili mu gitarę na dziesiąte urodziny, ponieważ była tańsza od upragnionego 
roweru.  

 Zdanie „może jutro ta dama sama da tortu jeżom” czytane od tyłu brzmi tak samo jak czytane od przodu. 

 Panna młoda w Chinach ubrana jest w czerwień. 

 Język kameleona jest dwa razy dłuższy niż jego ciało. 
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Wszystkich sympatyków piłki 

nożnej zapraszamy na zajęcia 

sportowe w każdy wtorek i piątek 

od godziny 14:50 :)  



 

GUMKOWE  

BRANSOLETKI 

Ostatnimi czasy w naszej szkole na 

rękach dziewczyn (i nie tylko) 

można dostrzec kolorowe branso-

letki wykonane z gumek. Można z 

nich robić nie tylko bransoletki, 

ale również breloczki czy inne 

przestrzenne figurki, np. sowy.  

Należy jednak uważać, gdyż jak 

informują media, pojawiają się 

nieoryginalne, chińskie gumki 

zawierające substancje chorobo-

twórcze—ftalany. Na pewno bez-

pieczne są gumki Loom Bands i 

Rainbow Loom, które na opako-

waniach mają certyfikaty bezpie-

czeństwa—CE.  

 

 

Przepis na „ciasto” z mikrofalówki, 

którego przygotowanie zajmuje 5 

minut to idealny pomysł, kiedy chcesz 

na szybko przekąsić coś smacznego.  

Składniki: 

 3 łyżki mąki; 

 1/2 łyżeczki proszku do piecze-
nia; 

 3 łyżki cukru; 

 3 łyżki mleka; 

 3 łyżki oleju; 

 1 jajko; 

 3 łyżki kakao. 

Wykonanie: 

Jajko roztrzepać widelcem w misecz-

ce. Dodać olej i mleko, wymieszać. 

Następnie dodać pozostałe suche 

składniki (cukier, mąka, proszek i 

kakao). Ponownie dobrze wymieszać. 

Włożyć do mikrofalówki, temperaturę 

ustawić na maksymalną. Gdy ciasto 

urośnie, odczekać chwilę, wyjąć i po-

dawać.  

Jesień                                                                  

Patrz bracie, patrz siostro!                                 

Czy to nie jesień puka nam w okno?

Kasztany sypią się z drzewa.                                      

Czego nam więcej do szczęścia trzeba?

Liście latają, ptaszki ćwierkają,                

Wszystkie zwierzęta po lasach hasają. 

Mimo że czasem brzydka pogoda,                           

I tak na ryby woła nas woda. 

 

Złocisty las 

 

Tu dąb, tu brzoza,                                                          

a tam dla saren loża.                                              

Tu borowik, tu kurka,                                              

a tam lata przepiórka.                                          

Nie maj to i też nie kwiecień,                                  

to tylko nasza kochana jesień! 

 

Gdy czasem deszcz pada,                                     

weź parasol, to dobra rada.                                  

Gdy zaś słońce świeci,                                           

idź na spacer, bo czas leci.                            

Nie wiosna to, i też nie lato.                                 

To nasza polska jesień, mamo i tato!   

 

 

 

 

 

Kolorowa jesień 

Na bocianich skrzydłach dofrunęło lato 

Przyszła do nas jesień piękna i bogata                   

W lasach dojrzewają owoce skropione 

deszczem malowane złotem. 

Lasy się ubrały w ogniste kolory                     

Zimne są już poranki i chłodne wieczory                        

W parkach liście leżą jak perskie dywany  

Wśród nich połyskają  kasztany. 

Wiatr jesienny srebrne mgły rozsiewa 

czasem lubi z nami przy ognisku śpiewać 

Złota polska jesień kolorowa pora                         

Z koszem darów idzie przez rozległe 

pola. 

 

                     *** 

Biją dzwony z ratuszowych wież,                      

biją głośno i wytrwale.                                    

Oznaczają ciągłą więź między nami—

Polakami. 

Gdzie nie spojrzeć powiewają biało-

czerwone flagi.                                                  

Szklane znicze płoną na grobach tych, 

którzy niegdyś walczyli za naszą wolność 

do utraty sił. 

Dziś wszyscy o nich pamiętamy                           

i kwiaty na ich grobach składamy.                        

A przy okazji wielkich narodowych świat 

oddajemy im wszystkim hołd. 

 

 

5-MINUTOWY MURZYNEK Z MIKFORAFALÓWKI 

KĄCIK POEZJI
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„Nauczyciel ma ogromny wpływ na to, kim młodzi ludzie  

staną się w przyszłości, jakich dokonają wyborów.” 

CZAS NA WYWIAD - 

- Czy była Pani pilną uczennicą? 
 
- W szkole podstawowej nie spędzałam zbyt wiele czasu 
nad książkami. Pochłaniały mnie głównie tzw. zajęcia 
dodatkowe: gra w piłkę ręczną, kółko teatralne, harcer-
stwo i zespół ludowy. Dopiero w szkole średniej obudzi-
ła się we mnie chęć do pogłębiania wiedzy.  
W liceum bardzo wiele czasu poświęcałam nauce. Być 
może dlatego, że miałam bardzo wymagających na-
uczycieli. Muszę jednak nadmienić, że rodzice nigdy nie 
musieli zamartwiać się moimi ocenami. 
 
 
 
 
 
 
 
- Które przedmioty szkolne lubiła Pani najbar-
dziej? 
 
- Szkoda, że nie zapytałeś, których nie lubiłam 
(śmiech…). Z racji nauczanego przedmiotu muszę za-
cząć od języka polskiego. Jednak, aby być wiarygodną 
w tym, co mówię, moje uczucie długo kiełkowało, by 
dopiero dać o osobie znać pod koniec szkoły średniej. 
Poza tym bardzo lubiłam geografię, chemię i przysposo-
bienie obronne. 
 
- Czy chętnie chodziła Pani do szkoły? 
 
- W szkole podstawowej bardzo dużo czasu spędzałam 
w szkole. Lubiłam angażować się w tzw. życie szkoły. 
Wszyscy wiele czasu spędzaliśmy wspólnie. W liceum 
lubiłam też szkołę, a szczególnie te dni, gdy nie było bio-
logii i fizyki. 
 
- Gdyby można było cofnąć czas, czy dziś także 
wybrałaby Pani zawód nauczyciela? 
 
- Gdybym miała tę wiedzę i doświadczenie, jakie mam 
dzisiaj poważnie bym się nad tym zastanowiła. Być 
może najpierw spróbowałabym spełnić swoje marzenia, 
a później… kto wie… Chce jednak zaznaczyć, że nigdy 
nie żałowałam swojego wyboru, gdyż pracę                              
w zawodzie rozpoczęłam, będąc jeszcze na studiach. 
 
- Ile lat pracuje Pani w zawodzie? 
 
- Ponad 20 lat. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę?  
 
Tak, bardzo lubię kontakt z młodymi ludźmi. Myślę, że 
praca za tzw. biurkiem byłaby o wiele  bardziej męczą-
ca niż „wtłaczanie” wiedzy nawet tym najbardziej opor-
nym. 
 
- Czy uczniowie chętnie przychodzą na Pani lek-
cje.  
 
- O to należałoby zapytać uczniów. 
 

- W jaki sposób znalazła się Pani w naszej szkole?  
 
- Przyjechałam autobusem 1 września 1996 r. i jestem 
do dzisiaj. (śmiech) Mówiąc poważnie, ofertę pracy 
znalazłam w Urzędzie Pracy w Siedlcach, gdzie przez 
kilka miesięcy pracowałam jako lider klubu pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Co takiego ważnego jest w pracy nauczyciela? 
 
- Trudno to ująć w jednym zdaniu. Myślę, że mimo 
wszystko nauczyciel nadal ma ogromny wpływ na to, 
kim młodzi ludzie staną się w przyszłości, jakich doko-
nają wyborów edukacyjnych i  życiowych. Dlatego  
w naszej pracy istotne jest zaangażowanie, wytrwałość 
i otwartość. Jednak przede wszystkim należy kochać to, 
co się robi. 
 
- W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, 
że praca nauczyciela jest łatwa? Co Pani o ty są-
dzi? 
 
- Każda praca, a szczególnie ta, w której mamy bezpo-
średni kontakt z drugim człowiekiem, nie jest łatwa, 
chociaż bywa czasami bardzo przyjemna. Współczesny 
nauczyciel  musi posiadać wiele umiejętności nieko-
niecznie bezpośrednio wynikających z tego, w jakim 
kierunku się kształcił.  
 
- Czy ma Pani jakieś hobby, którym mogłaby się 
Pani z nami podzielić? 
 
- Bardzo lubię literaturę i teatr. Lubię też zajmować się 
„ogromnym akwarium” i kaktusami w pokoju moich 
synów. 
 
- Co Pani najczęściej czyta? 
 
- Wasze wypracowania (śmiech). Kiedyś czytałam 
wszystko, co wpadło mi w ręce. Dzisiaj najczęściej czy-
tam reportaże społeczno-obyczajowe, powieści  argen-
tyńskich i hiszpańskich pisarzy oraz thrillery psycholo-
giczne. 
 
- Co sądzi Pani o komiksach i literaturze science 
fiction? 
 
- Nigdy nie lubiłam komiksów ani literatury science 
fiction. Po prostu nie pociągała mnie ani ich treść, ani 
forma. 
 
- Dziękuję za rozmowę. 
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rozmowa z opiekunem gazetki                           

gimnazjalnej 
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Kto to powiedział/

zrobił? :)  

 „Czekam na ciszę!” 

 „Szara naga jama” 

   

 „Zapiszcie to więc                

drukowanymi literami”  

 „Proste i przyjemne.   

Jak cały …” 

 „Czy ja mówię po chiń-

sku?” 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO 

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej redakcja "INNEJ" pragnie  

złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu  

i wszystkim pracownikom szkoły: wielu sukcesów, które  

będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości 

 i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy,  

wszelkiej pomyślności, poczucia ważności wykonywanego  

zawodu oraz wdzięczności nas—uczniów,  

z którymi dzielicie się swoją wiedzą i  doświadczeniem.  

Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie  

wspólnoty szkolnej.  
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