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WOLNA POLSKA 

W naszym kraju, co roku 11. listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Jed-

nak większość z nas tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z powagi tej uroczy-

stości. Otóż Dzień Niepodległości jest upamiętnieniem odzyskania przez Polskę 

wolności. Po 123 latach zaborów i wojen w końcu odzyskaliśmy niepodległość. 

Ale czy my traktujemy to poważnie?  

Nawet nie chcemy sobie wyobrażać, co nasi przodkowie przeżywali w tamtych 

czasach… Co by się stało, gdyby nie oni, gdyby nie ich bohaterstwo, ich przelana 

krew za utraconą Ojczyznę? Dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku 

polskim, nie moglibyśmy też demonstrować dumy z naszych narodowych sym-

boli – flagi i godła Polski. Wielkie czy-

ny, jakich dokonywali Polacy na prze-

strzeni wieków, zostałyby zapomniane. 

Polska mogłaby przepaść na zawsze… 

Nasz kraj zniknął z mapy Europy, za-

właszczony przez Rosję, Austrię  

i Prusy. Jednak pomimo ich usilnych 

prób, pomimo walki ze wszystkim, co 

wiązało się z naszym narodem, nie zdo-

łali zabić ducha polskości. Polacy, od-

zyskując niepodległość, po raz kolejny 

udowodnili, że są jednym z najbardziej 

nieugiętych i najbardziej dumnych narodów świata.  

CO W REDAKCJI PISZCZY?  

P 
rzed wami drugi numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Jest związa-

ny z wydarzeniami październikowymi i listopadowymi. Mimo nudzącej 

jesiennej aury wróciliśmy do pracy w poszerzonym gronie. Ale ciągle liczy-

my na większe zaangażowanie pozostałych uczniów — każdy może mieć 

czynny udział w powstawaniu „INNEJ”. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia 

do opiekuna redakcji — pani Urszuli Skiermunt. 
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Musicie  
od siebie  

wymagać,  
nawet  

gdyby inni 
od was nie 
wymagali. 

 
~ Jan Paweł II 



13 PAŹDZIERNIKA—DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Jako, że 14 października to dzień wolny od zajęć lek-

cyjnych, w tym roku obchodziliśmy ten dzień 13 paź-

dziernika—w poniedziałek. Przypomnijmy sobie, dla-

czego właściwie istnieje takie święto i dlaczego swoje 

miejsce w kalendarzu znalazło 14 października? Święto 

to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, 

powołanej z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatow-

skiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 

14 października 1773 r.  Dzień ten to także odpowiedni 

czas, aby wyrazić swoją wdzięczność za zaangażowanie  

nauczycieli w nasze wychowanie i edukację.  

W tym roku pod kierunkiem pani Anny Kielak, przy 

współpracy pań: Krystyny Pliszki, Anny Szostek oraz 

Barbary Kuć, uczniowie klasy V przygotowali uroczy-

stość  składającą się z dwóch części: oficjalnej i roz-

rywkowej.  Podczas pierwszej uczniowie zaprezento-

wali część artystyczną skierowaną do nauczycieli, na-

tomiast druga część dostarczyła wiele śmiechu i zaba-

wy. Poprowadziła ją pani Kielak wraz z uczniami kl. V. 

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół udali się                   

w podróż do stacji: Trzymaj formę, Mądra głowa, Zga-

duj- zgadula i Łamańcowo, na których czekały ich 

przeróżne zadania.  Po zakończeniu uroczystości nau-

czyciele otrzymali kwiaty, życzenia oraz odśpiewaliśmy 

uroczyste „Sto lat”.  
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Kilka zdjęć … :)  



16 PAŹDZIERNIKA—DZIEŃ PAPIESKI 

W czwartek 16 października obchodziliśmy w naszej szkole XIV Dzień Papieski, 

czyli wspomnienie naszego patrona, wielkiego Polaka i obywatela świata—Jana 

Pawła II, którego imię nosi nasze gimnazjum. Uczniowie gimnazjalnych klas 

II—pod kierunkiem pań: Urszuli Skiermunt i Stanisławy Urbanek - przygotowa-

li akademię, podczas której mogliśmy usłyszeć słowa papieża na temat święto-

ści, gdyż hasłem tegorocznego Dnia było „Świętymi bądźcie”.   

 

 

 

Wtorek 21 października to data, która na pewno zapadła w pamięć uczniom 

pierwszej klasy gimnazjum. W tym właśnie dniu odbyło się ich uroczyste ślubo-

wanie. Już drugi rok z rzędu w naszej szkole zamiast otrzęsin, pierwszorocznia-

ki ślubują na sztandar szkoły. szkolnym sztandarem.  Mamy nadzieję, że tekst 

ślubowania nie jest dla nich tylko pustymi słowami i będą godnie reprezentować 

nasze gimnazjum. Jeszcze raz—witamy w szkole! :)  

 

 

 

 

Jako, że 11 listopada jest dniem wolnym od nauki i pracy, tę ważną dla nas—

Polaków rocznicę uczciliśmy w środę 12 listopada. Uczniowie klasy IIa i IIIa 

zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dotyczący współczesnego patrioty-

zmu, jednakże nie zapomnieli także o przybliżeniu, a raczej (miejmy nadzieję) 

już przypomnieniu w skrócie czego właściwie dotyczy to święto. Więcej słów  

o naszej ojczyźnie możecie przeczytać w felietonie na okładce, zapraszamy do 

lektury.   

 

 

 

 

 

W piątek 21 listopada uczcili-

śmy w szkole Dzień Życzli-

wości.  

Z tego powodu przeprowa-

dzony został plebiscyt—

głosowanie na najżyczliwsze-

go nauczyciela i uczniów gim-

nazjum. Tytuł najżyczliwsze-

go nauczyciela otrzymała pani 

Mariola Jaroszewska,  

a uczniów: Natalia Możdżo-

nek i Mateusz Krzyziński.  

 

 

 W dniu wydania naszej 

gazetki odbywa się finał 

szkolnego konkursu 

„SUDOKU” dotyczącego 

oczywiście tej matema-

tycznej gry. Oczywiście, 

za wszystkich uczestników 

trzymamy kciuki i życzy-

my powodzenia, a przy-

szłemu zwycięzcy już gra-

tulujemy! :)  

 26 listopada w naszej 

szkole będziemy obcho-

dzić Międzynarodowy 

Dzień Tolerancji. 
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  21 PAŹDZIERNIKA—ŚLUBOWANIE KLASY I 

12 LISTOPADA—NARODOWE ŚWIĘTO  

 „Bądźcie więc świętymi, 

bo Ja jestem święty!”  

Kpł 11, 45 



NA SPORTOWO 

 

Eliminacje EURO 2016 

Ostatnio reprezentacja Polski wygrała w Tbilisi z Gruzją 4:0 (0:0) w ramach eliminacji 

Mistrzostw Europy 2016. Biało-Czerwoni dopisali do swojego dorobku kolejne trzy punkty  

po golach: Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka, Sebastiana Mili i Arkadiusz Milik.  

Dzięki kolejnemu zwycięstwu nadal prowadzimy w tabeli.  

 

 

Skoki narciarskie 

Zbliża się zima, a wraz z nią liczne turnieje sportów zimowych m. in. Puchar Świata skoków 

narciarskich. Inauguracyjne zawody PŚ odbędą się 22-23 listopada w niemieckim Klingenthal. 

Pierwszego dnia w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. 

 

Biegi narciarskie 

Sezon 2014/2015 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpocznie się 29 listopada w fiń-

skim Kuusamo, a zakończy 15 marca, w norweskim Oslo podczas "maratonu narciarskiego”.  

Obrończynią Pucharu Świata wśród kobiet jest Norweżka Therese Johaug, a wśród mężczyzn 

Norweg Martin Johnsrud Sundby. Najważniejszą imprezą sezonu będą zaplanowane na luty 

2015 roku Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 w Falun. 

 
 

. 
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Xbox One czy PS4? 

Wiele osób zastanawia się, którą konsole wy-

brać. PlayStation 4 przyciąga ciekawą ofertą 

gier na wyłączność oraz grami niezależnymi, 

a także lepszą wydajnością. Najważniej-

szym atutem PS4 może jednak okazać się 

cena.  Jak pokazują kontrowersje wokół 

rozdzielczości w grze "Call of Duty: 

Ghosts",  

istnieją pewne znaczące różnice doty-

czące możliwości obliczeniowych Xbox One i 

PS4. Na konsoli Sony gra działa w rozdzielczości 1080p, pod-

czas gdy Xbox One jedynie w 720p.  

Jednak i Xbox ma swoje atuty.  Dualshock 4 jest znaczącym ulepszeniem  

wobec Dualshocka 3, jednak to kontroler Xboxa nadal jest pięknym przykładem przemysłowego designu. 

Kontroler przeznaczony dla Xbox One nie musi naprawiać popełnionych wcześniej błędów, jedynie roz-

budowuje klasyczny już projekt. Analogowe gałki świetnie sprawdzają się w grach, kontroler jest lepiej 

wyważony i ma ulepszony d-pad. Specjalnie dla fanów strzelanek - a jest to pokaźna część grających - 

projekt nowego kontrolera Xboxa doskonale sprawdza się w tego typu grach i warto na niego postawić.   

 

Bestseller w świecie gier 

11 listopada w świecie gier zawitał długo oczkiwany przez graczy Assassin's Creed: Unity. Jest to kolejna 

pełnoprawna odsłona bestsellerowego cyklu Assassin’s Creed, zapoczątkowanego przez koncern Ubisoft 

w 2007 roku. Jest to jednocześnie pierwsza część gry, zaprojektowana wyłącznie z myślą o posiadaczach 

PC i konsol ósmej generacji. Nowa część gry to jednocześnie nowy bohater – asasyn o imieniu Arno, zaś 

fabuła przenosi nas tym razem w koniec XVIII wieku, na wiernie odwzorowane ulice Paryża. W tych to 

niespokojnych czasach Wielkiej Rewolucji Fran-

cuskiej, nasz protoplasta spróbuje odmienić losy 

swego narodu, jednocześnie szukając odkupie-

nia za błędy przeszłości. Debiut serii na konso-

lach  

nowej generacji stał się okazją do gruntownego 

odświeżenia tytułu. Zmianie uległy nie tylko  

elementy oprawy, takie jak grafika, fizyka i ani-

macja ruchu, ale również mechanika rozgrywki 

oraz system walki. Bohater posiadł nowe umie-

jętności, które w trakcie gry będzie mógł rozwi-

jać w trzech różnych aspektach. Świat gry stał się 

zaś jeszcze większy i bogatszy, oferując pełną 

swobodę eksploracji. 

NOWINKI  

TECHNOLOGICZNE 
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WYWIAD Z UCZNIAMI NASZEGO 

 GIMNAZJUM 

MATEUSZEM                

KRZYZIŃSKIM 

Czy mógłbyś zdradzić tajemnicę swoich 

sukcesów? W jaki sposób się uczysz? 

Jak dużo czasu poświęcasz na naukę?  

Nie mam żadnej tajemnicy. Wystarczy słuchać 

na lekcji, chcieć się czegoś dowiedzieć i powtó-

rzyć to w domu. Nauce poświęcam tyle czasu, 

ile uważam za odpowiednie, ale myślę, że nie 

jest to zbyt dużo. Cenię też sobie czas wolny. 

Co w sobie cenisz? 

W samym sobie cenię odpowiedzialność i zain-

teresowanie nauką. Myślę też, że jestem dosyć 

otwartą osobą. 

Opowiedz nam o swoim największym 

sukcesie. Jak go uczciłeś? 

 Jeśli chodzi o moje sukcesy szkolne, to za je-

den z największych uważam tytuł laureata 

Olimpiady Matematycznej w VI klasie. Jego 

uczczeniem było to, że mogłem się wyspać kie-

dy inni pisali egzamin. J 

Czy jest coś, co sprawia Ci trudność, 

czego nie lubisz? 

Dla mnie najtrudniejszym szkolnym przed-

miotem jest biologia. Nie oznacza to jednak, że 

nie lubię tej lekcji. Jest kilka, których niezbyt 

darzę sympatią, ale uważam, iż każdy przed-

miot jest potrzebny. 

Jak reagujesz na stres i niepowodzenie? 

Staram się zawsze opanować stres, chociaż 

oczywiście nie zawsze to wychodzi. Ważna jest 

pozytywne nastawienie i nie załamywanie się, 

które jest ważne również wobec niepowodzeń. 

Jak spędzasz wolny czas?  

Swój wolny czas spędzam słuchając muzyki, 

spotykając się z przyjaciółmi, oglądając filmy  

i czytając książki. Często przesiaduję też przed 

komputerem, głównie na Facebooku.  

 

 

 

 

Jeżeli szukasz informacji w Internecie, 

czego one najczęściej dotyczą? Jakie 

strony najczęściej odwiedzasz?  

Jak już wspomniałem, najczęściej odwiedzaną 

przeze mnie stroną jest Facebook. W moich 

zakładkach są też inne portale społecznościo-

we Spotify, YouTube, kilka stron informacyj-

nych i sportowych. 

Czy jest ktoś, kogo cenisz i naśladujesz? 

 Na pewno każdy ma swój autorytet- kogoś, 

kogo ceni i stara się naśladować. Wśród mo-

ich autorytetów jest między innymi patron 

naszego gimnazjum- Jan Paweł II. Cenię rów-

nież wiele innych osób- artystów, sportowców 

czy naukowców. 

Mógłbyś opowiedzieć o swoich planach 

i marzeniach?  

Nie mam zbyt wielu planów na przyszłość, 

szczególnie odległych. Póki co chcę rozwijać 

swoje zainteresowania i pasje. Wybraną     

przeze mnie szkołą jest „Prus”. 
 

I G O R E M  

PAWLAKIEM 
Czy mógłbyś zdradzić tajemnicę swoich 

sukcesów? W jaki sposób się uczysz? 

Jak dużo czasu poświęcasz na naukę?  

Nie mam tajemnicy. Myślę, że uczę się jak każ-

dy inny uczeń. Czasu na naukę poświęcam 

zdecydowanie za mało. Gdybym był bardziej 

pracowity, mógłbym osiągnąć znacznie wię-

cej. 

Za co chwalą Cię inni?  

Najczęściej inni chwalą mnie za umiejętność 

gry na gitarze. 

Co w sobie cenisz?  

Cenię w sobie przede wszystkim „ponoć” nie-

przeciętny słuch muzyczny i poczucie humoru, 
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Czy jest coś, co sprawia Ci trudność, 

czego nie lubisz?  

Najbardziej nie lubię wstawać rano do szko-

ły, ponieważ nigdy nie mogę się wyspać.   

Najlepiej byłoby, gdyby lekcje zaczynały się                 

w południe. 

Jak reagujesz na stres i niepowodze-

nie? 

 Staram się nie przejmować niepowodzenia-

mi. Jeżeli coś nie uda mi się za pierwszym ra-

zem, próbuję zrobić to lepiej za drugim. 

Jak spędzasz wolny czas?  

Wolny czas najczęściej spędzam, grając                   

w piłkę nożną ze znajomymi, jeżdżąc na ro-

werze lub grając w gry komputerowe. 

Jeżeli szukasz informacji w Internecie, 

czego one najczęściej dotyczą? Jakie 

strony najczęściej odwiedzasz? Zazwy-

czaj przeglądam strony internetowe z nowin-

kami technologicznymi i technikami gry na 

gitarze. 

Czy jest ktoś, kogo cenisz i naśladu-

jesz? 

 Nie ma osoby, którą naśladuję. Cenię jednak 

wielkich gitarzystów oraz mojego Tatę, który 

pokazał mi pierwsze chwyty na gitarze i jest 

moim wiernym fanem. 

Mógłbyś opowiedzieć o swoich planach 

i marzeniach?  

Myślę, że aktualnie największym moim ma-

rzeniem jest dostać się do dobrej szkoły śred-

niej po ukończeniu gimnazjum.  

KĄCIK KINOMANA 
Proponowanym przez nas filmem na wieczor-

ny seans są ,,Strażnicy galaktyki’’, twór-

ców Marvel’s ,,The Avengers”.  

Opowiada o zuchwałym awanturniku, którym 
jest Peter Quill – kradnie on tajemniczy arte-
fakt stanowiący obiekt pożądania złego i po-
tężnego Ronana - jego ambicje zagrażają całe-

mu wszechświatowi.  
 
 
Chcąc uniknąć gniewu Ronana Quill zmuszony 
jest zawrzeć niewygodny sojusz z czterema nie 
mającymi nic do stracenia outsiderami: Roc-
ketem - uzbrojonym szopem, Grootem - drze-
wokształtnym humanoidem, śmiertelnie  
 
 
niebezpieczną i tajemniczą Gamorą i żądnym 
zemsty Draxem Niszczycielem. Kiedy główny 
bohater odkrywa prawdziwą moc artefaktu i 
zagrożenie, jakie stanowi on dla kosmosu, mu-
si zmobilizować swoich niesubordynowanych 
towarzyszy do ostatniej bitwy, od której zależą 
losy galaktyki.  
 
Ciekawostki: 

W filmie Peter Quill (Star Lord) urodził się  

w latach osiemdziesiątych. Jako dziecko został 

porwany i wychowywany był przez złodziei i 

przemytników zwanych "The Ravagers".               

Według komiksu natomiast był synem                  

Ziemianki i kosmity.  

Chris Pratt (Star Lord) i Dave Bautista (Drax 

Niszczyciel) przygotowywali się do sceny swo-

jej walki ponad dwa miesiące. Jednak w dniu 

kręcenia reżyser zdecydował, iż choreografię 

należy całkowicie zmienić i aktorzy mieli tylko 

kilka godzin na jej opanowanie.  

 

  

  

http://www.filmweb.pl/person/Chris+Pratt-134764


 

 

 

Naszym zamiarem jest dotarcie  

zarówno do tych, którzy szuka-

ją w poezji prostoty, jak i do 

tych, którzy  maja za  pierwsze 

próby  poetyckie.  

Mamy nadzieję, ze prezento-

wana przez nas twórczość sta-

nie się dla Was źródłem inspi-

racji. Być może  odnajdziecie tu 

cząstkę siebie,  być może prze-

konacie się, że poeci także cho-

dzą po ziemi. 

SZKOLNA  

POEZJA 

 

 

 

Skład redakcji: 

Natalia Urbanek,  

Katarzyna Rosa,  

Katarzyna Doroba,  

Iwona Pliszka,  

Mateusz Krzyziński,  

Karol Pietrasik,  

Piotr Adamiak 

 

Opiekun:  

Pani Urszula Skiermunt 

 

CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ  

LITERATEM? -  

KĄCIK MOLI KSIĄŻKOWYCH 

Patrząc na recenzowaną w tym numerze książkę,                                                

na pytanie z tytułu można odpowiedzieć jasno:                                     TAK! 

„Tą książką” będzie „Lekko Stronniczy— 

jeszcze więcej” napisana przez Włodka Markowicza i                                           

Karola Paciorka. Być może niektórzy z Was kojarzą                                             

już, o co chodzi. Dla niewiedzących autorzy tej pozycji                                   

prowadzą kanał na YouTube właśnie o nazwie                                                

„Lekko Stronniczy”.  Zbliżają się do tysięcznego odcinka                            

swojego programu, w związku z czym postanowili                                                 

spełnić swoje marzenie  —  napisać książkę!  

Jak sami mówią nigdy  spodziewali się, że będą                                                         

mogli o sobie powiedzieć, iż są pisarzami, a jednak…  

 

„Na początku mieli jedynie pomysł i pożyczoną kamerę.  

Dziś ich działania obserwuje prawie 200 tysięcy osób na You Tube,                 

codziennie zbierają kilka tysięcy osób przed komputerem,  

a o ich rekomendacje starają się największe koncerny reklamowe.                          

Stali się idolami dla młodych ludzi w całym kraju.  

 

#LEKKO_STRONNICZY #TYLEWYGRAC 

#HAJS_Z_YOUTUBA  

 

JESZCZE WIĘCEJ LEKKO STRONNICZYCH 

 

Ujawniają kulisy programu, zdradzają mechanizmy rządzące interne-

towym biznesem, komentują rzeczywistość w nowej formule!  

 

Mimo sukcesu osiągniętego w ciągu czterech lat i prawie 1000 zrealizo-

wanych odcinków postanowili zakończyć działalność!”  

 

- taką notkę możemy przeczytać na okładce  i jest ona zdecydowanie naj-

lepszą zapowiedzią tej lektury. Dlatego też wszystkich zainteresowanych 

Internetem, tematem „social-media”, czy też chętnych na luźną, czasem 

żartobliwą, a czasem bardziej poważną książkę serdecznie zachęcam do 

przeczytania „Lekko Stronniczy—jeszcze więcej”.  

  

  

Poezja jest swoistym  

przejawem energii . Budzi  

różne uczucia: przeraża, 

zdumiewa, zasmuca, ale 

także zaraża wiarą, odkry-

wa tajemnice natury ludz-

kiej, pozwala wierzyć w 

człowieka, bo w świecie 

poezji nic nie jest jedno-

znaczne. 

Z poezją stykają po raz 

pierwszy  stykamy się                 

w szkole, a tylko niewielu 

z nas sięga po wiersze                       

z potrzeby serca. 


