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WOLNA POLSKA 
W naszej szkole, jak co roku, obchodzimy kolejny raz Święto Niepodległości. Ale czy tak na-

prawdę wiemy czym ono dla nas jest? Dla większości uczniów jest ono po prostu dniem wolnym 

od szkoły. Niestety nie zdają sobie sprawy z powagi tego święta.  

Teraz nie wiemy czym jest niewola, cierpienie, prawdziwy ból. Możemy jedynie wyobrazić sobie, 

przez co musieli przejść nasi przodkowie i ile poświęcić dla naszego kraju. Gdyby nie oni, nie 

byłoby Polski – nie byłoby nas. Po ostatnim rozbiorze Polska zniknęła z map Europy. Mimo to 

nasz naród nie stracił wiary, walczył do samego końca. Polacy nie poddawali się, a nasz język i 

tradycje przetrwały i po 123 latach, wraz z końcem  

I wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość. Jest to doskonały przykład wytrwałości, 

uporu i braterstwa. 

W ten szczególny dzień biało-czerwone 

flagi zdobią każdą uliczną lampę, odbywa-

ją się liczne parady na cześć naszych boha-

terów. To dzięki nim jesteśmy tutaj. Jed-

nak często zapominamy o tym, jak piękny 

jest nasz kraj i jak piękny jest nasz język. 

Zamiast powiedzieć „przepraszam” woli-

my mówić „sorki”, zamiast „dzień dobry” 

wolimy powiedzieć „hello”, zamiast obej-

rzeć film w telewizji wolimy „luknąć”, co 

fajnego jest w „ti-wi”.  

Doceńmy więc to wszystko i chociaż w ten 

jeden dzień, 11 listopada, pamiętajmy o 

naszej ojczyźnie, pamiętajmy, że jesteśmy Polakami i bądźmy z tego dumni. 

CO W REDAKCJI PISZCZY?  

P 
rzed wami pierwszy numer naszej gazetki w tym roku szkolnym.  Ukazuje się dopiero 

w listopadzie, za co musimy Was przeprosić, ale na nasze usprawiedliwienie musimy 

powiedzieć, że prawie cały skład redakcyjny naszego pisemka stanowią uczniowie III 

klas gimnazjum, którzy w roku swojego egzaminu są wyjątkowo zajęci. Mimo wszyst-

ko obiecujemy nie zapominać o tej szkolnej tradycji. 

Ciągle liczymy również 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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 Słówko o wolontariacie 
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Musicie  
od siebie  

wymagać,  
nawet  

gdyby inni 
od was nie 
wymagali. 

 
~ Jan Paweł II 



1 WRZEŚNIA — INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Minęły waka-

cje… Rozpoczął się rok szkolny 2014/15. W naszej szkole 

zainaugurowaliśmy go uroczyście—tak jak w całej Polce—1 

września. Najpierw społeczność naszej szkoły wraz ze sztan-

darem udała się na Mszę Świętą celebrowaną przez księdza 

Henryka Skolimowskiego w kościele parafialnym w Wody-

niach. Następnie odbyła się część oficjalna w sali gimnastycz-

nej naszej szkoły. Pani dyrektor Ewa Cizio powitała zebra-

nych nauczycieli, uczniów i rodziców, odczytała list od Mini-

stra Edukacji, powiedziała o organizacji pracy szkoły i zmia-

nach w przepisach oraz przedstawiła przydział wychowawców 

i pracowni dla poszczególnych klas, który prezentuje się na-

stępująco:  

 Klasa I—p. Barbara Kuć i pracownia historyczna 

 Klasa IIa—p. Mariola Jaroszewska i pracownia biolo-

giczno-geograficzna 

 Klasa IIb—p. Małgorzata Zalewska i dawna pracownia 

komputerowa 

 Klasa IIIa—p. Sabina Piwowarczyk i pracownia mate-

matyczno-fizyczna 

 Klasa IIIb—p. Stanisława Urbanek i pracownia poloni-

styczna 
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Samorząd Uczniowski 2015/16 

 Mateusz Krzyziński—
przewodniczący 

 Karolina Krzyzińska—zastępca  
 Michał Lewandowski—skarbnik 

 Artur Soćko 
 Aleksandra Owczraczyk 



25 WRZEŚNIA—

ŚWIATOWY DZIEŃ  

TABLICZKI  

W tym dniu nasza szkołą pod opieką koordynatora—p. Sabiny Piwowarczyk  

po raz czwarty włączyła się w akcję Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  

Na korytarzach można było uzyskać certyfikaty eksperta tabliczki mnożenia,  

za które nagrodą były—jakże cenne—plusy 

z matematyki. Uczniowie egzaminowali 

również poza szkołą—przepytali pracowni-

ków GOK-u, jak i Urzędu Gminy.  

 

 

12 października obchodziliśmy w gimna-

zjum XV Dzień Papieski. Hasło tego dnia 

brzmiało: Jan Paweł II - Patron Rodziny. Z 

tej okazji uczniowie klasy III b przygotowa-

li i zaprezentowali montaż słowno-

muzyczny o Janie Pawle II i jego nauce o 

rodzinie. Wszyscy uczniowie uczcili ten 

dzień strojem galowym. Na korytarzu 

szkolnym została zorganizowana wystawa literatury związanej z życiem i dzia-

łalnością naszego patrona. 

 

 

 

 
 

W dniach 1-2 listopada  

w naszej szkole  obchodziliśmy 

Dni Małego Powstańca upamięt-

niające Powstanie Warszawskie w 

1944r. Został zorganizowany kon-

kurs wiedzy   

o II wojnie światowej, którego 

zwycięzcą okazał się Mateusz 

Krzyziński, konkurs na 

„najlepszego lotnika PG”, czyli 

wyścigi samolotów papierowych—

zwyciężył Mikołaj Adamiak i testy 

wiedzy z zakresu pierwszej pomo-

cy. Uczniowie  obejrzeli również 

film „Dzieci Ireny Sendlerowej”. 

Nad przebiegiem tych uroczystości 

czuwała p. Barbara Kuć.  
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  12PAŹDZIERNIKA—  

DZIEŃ PAPIESKI 

14 PAŹDZIERNIKA — 

DZIEŃ NAUCZYCIELA  

Jako, że 14 października jest dniem wolnym 

od nauki, coroczny Dzień Nauczyciela obcho-

dziliśmy 15 października. Uczniowie szkoły 

podstawowej wraz z uczniami gimnazjum 

przygotowali montaż słowno-muzyczny, któ-

ry miał być wyrazem wdzięczności dla tych 

wszystkich, którzy dbają o naszą edukację i 

wychowanie. DZIĘKUJEMY! 



4 LISTOPADA — ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 

4 listopada uczniowie klasy pierwszej gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie. Uczniów powitała pani 

dyrektor Ewa Cizio. Pierwszoklasiści zaprezentowali swój herb i okolicznościową piosenkę. Następnie 

wzięli udział w teście wiedzy o szkole, nauczycielach i swojej wychowawczyni, przygotowanym przez 

uczniów klas drugich. Kilka słów do młodszych kolegów skierował też przewodniczący samorządu ucz-

niowskiego Mateusz Krzyziński. Uroczystość zakończyło ślubowanie uczniów klasy I na sztandar szkoły.  
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NASZE PIŁKARSKIE  SUKCESY 



 

 

HISTORYCZNY WYCZYN LEWANDOWSKIEGO! 
 
Bardzo ciężko wybrać jest jedno wydarzenie, które powinniśmy opisać w naszej gazetce, jednak tym 

razem nasz sportowy redaktor nie miał większych problemów. Przypomnijmy sobie  elektryzujące wy-

darzenie sportowe ostatnich tygodni…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Lewandowski stał się bohaterem ligowego meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem. Polak 

na boisko wszedł dopiero w drugiej połowie, ale nie przeszkodziło mu to w strzeleniu pięciu goli, które 

zdobył w niespełna dziewięć minut (dokładnie osiem minut i 59 sekund). Najbardziej widowiskowa 

okazała się piąta bramka, którą „Lewy” strzelił z przewrotki w 60 minucie spotkania.  

 

Futbolowi wielbiciele statystyk wyliczyli rekordy, które we wtorkową noc pobił Polak. Oto najważniejsze 

z nich: 

 Lewandowski stał się pierwszym zmiennikiem w historii Bundesligi, który strzelił w meczu pięć bra-

mek. Wcześniej nikt nie zdołał wbić nawet trzech. 

 Pierwszy gracz Bayernu Monachium, który strzelił pięć goli w Bundeslidze od 1984 r. Ostatnim za-

wodnikiem Bawarczyków, który tego dokonał, był Dieter Hoeness. 

 Pierwszy zawodnik, który strzelił pięć bramek w Bundeslidze od 1991 r. Wówczas podobnym wyczy-

nem popisał się Michael Toennies. 

 Najszybszy hat trick w historii Bundesligi - trzy minuty i 22 sekundy. 

 Najszybsza "czwórka" w historii Bundesligi - pięć minut i 42 sekundy. 

 Najszybsza "piątka" w historii Bundesligi - osiem minut i 59 sekund. 

 Lewandowski jest pierwszym zawodnikiem, który strzelił pięć bramek, wchodząc z ławki, biorąc 

pod uwagę cztery najważniejsze ligi Europy. 

 Lewandowski strzelił najszybszą "piątkę" w historii, biorąc pod uwagę cztery najważniejsze ligi Eu-

ropy: 

Włoska Serie A: Miroslav Klose - 39 minut 

Angielska Premier League: Jermain Defoe - 36 minut 

Hiszpańska Primera Division: Kubala - 19 minut 
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Wolontariat — to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego 

społeczeństwa. 

 

Wolontariusze: To osoby, które poświęcają swój wolny czas i energię, angażując się  

w działalność na rzecz ludzi lub organizacji. Chodź pracują z solidnym zaangażowaniem, 

nie mają z tego żadnych zysków materialnych. Jedyne co zyskują to świadomość, że są ko-

muś potrzebni i że ich praca nie jest bezużyteczna. Najlepszą zapłatą dla takich osób jest 

uśmiech ludzi lub takie proste, niby nic nie kosztujące słowo "dziękuję".  Takie słowo usły-

szane z  ust osoby, której byli w stanie pomóc lub jej uśmiech dla  wolontariuszy  znaczy 

bardzo dużo.    

 

A więc… chcesz być wolontariuszem? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, nie zwle-

kaj już dłużej  i zgłoś się do p. Aliny Zarankiewicz, która opiekuje się naszym szkolnym 

wolontariatem.  

WOLONTARIAT—FAJNA SPRAWA? 
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ANDRZEJKI—ŚWIĘTO WRÓŻB 

Jest to wieczór wyjątkowy, gdyż zgodnie z trady-

cją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszyst-

kim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka  

w uczuciach, zdrowiu, pracy. 

 

Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego 

Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Wigilia św. 

Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien daw-

na są tradycyjnym wieczorem wróżb. W Polsce ob-

chodzimy je w noc z 29 na 30 listopada. Pomysło-

wość dziewcząt w wyszukiwaniu sposobów, aby 

poznać swoją przyszłość, szczególnie tą uczuciową, 

była niewyczerpana. Wszystkim tym zabiegom 

magicznym patronował św. Andrzej - opiekun 

panien na wydaniu. Pomagał on w poznaniu 

imienia przyszłego męża, jego pochodzenia i sta-

nu posiadania. Był również uważany za najlep-

szego powiernika i orędownika dziewczęcych 

pragnień i modlitw dotyczących dobrego zamąż-

pójścia i starań o odwzajemnioną miłość. Panny 

wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja 

a kawalerowie w przeddzień świętej Katarzyny, czy-

li 24 listopada. Jednak z czasem katarzynki uległy 

zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy są połączone i 

obchodzone równocześnie jako tradycyjne andrzej-

ki. 

 

Oto kilka najpopularniejszych zabaw andrzejko-

wych: 

Lanie wosku 

Roztop wosk w małym naczyniu i lej na wodę przez 

ucho od klucza. Kształt woskowej figurki może wy-

dawać się nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cień 

na ścianie, łatwiej dopatrzysz się zarysu. Mogą to 

być przeróżne kształty. Wystarczy odrobina fantazji 

a dowiesz się co czeka Cię w nadchodzącym roku. 

 

 

Kartki z imionami. 

Na karteczkach (najlepiej z tektury) napisz jak naj-

więcej imion chłopców. Stań przodem do świeczki i 

rzuć za siebie garść karteczek z imionami. Obejrzyj 

się za siebie i zobacz, która karteczka upadła najbli-

żej. Odczytane na niej imię będzie imieniem Twoje-

go ukochanego. 

Buty 

Do wróżenia można posłużyć się również butami. 

Ale uwaga, ta wróżba dotyczy tylko niezamężnych 

panien. Ustawiamy buty, zdjęte z lewej nogi, gęsie-

go naprzeciwko progu drzwi. Przekładamy ostatni 

but na przód rzędu tak długo, aż któryś przekroczy 

próg. Właścicielka buta, który to zrobił, może ocze-

kiwać na szybką zmianę stanu cywilnego. 

Jabłko 

Wróżba z jabłkiem polega na tym, aby tak obrać 

jabłko, by powstała jak najdłuższa obierzyna. Potem 

wróżący zamyka oczy, myśli o miłości i przez lewe 

ramię rzuca za siebie skórką. Kształt jaki ona przy-

bierze, wskazuje na literę, od której będzie zaczynać 

się imię przyszłego wybrańca serca. 

Karteczki z życzeniami 

Do dużego naczynia ze szkła wrzuć kilka kartek z 

zapisanymi na nich życzeniami. Potem powoli wlej 

do naczynia zimną wodę. Te karteczki, które wypły-

ną na wierzch, wskażą marzenia, które się spełnią w 

najbliższym czasie. Te, które opadną na dno, nieste-

ty szybko nie zostaną zrealizowane. 

Spodeczki 
Pod czterema spodeczkami umieszczamy kolej-

no : obrączkę, monetę i listek. Czwarty spode-

czek zostawiamy pusty. Następnie dobrze mie-

szamy i wybieramy jeden z nich. I tak gdy wyj-

dzie nam: 

obrączka - czeka nas miłość, 

listek - ślub, 

moneta -  da nam pieniądze, 

pusty spodeczek - nadchodzący rok niczego 

nam w życiu nie przyniesie. 
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Skład redakcji: 

Natalia Urbanek,  

Ewelina Plak, 

Katarzyna Doroba,  

Karolina Krzyzińska, 

Piotr Adamiak, 

Karol Pietrasik, 

Mateusz Krzyziński 

 

Opiekun:  

Pani Urszula Skiermunt 

 

 

HUMOR I CIEKAWOSTKI  

 Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem 

o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest fi-

zyczną niemożliwością, by wieloryb mógł po-

łknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, 

jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upie-

rała się, że przecież Jonasz został połknięty 

przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtó-

rzył, że to fizycznie niemożliwe. Na to dziew-

czynka:  

- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.  

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośli-

wie nauczyciel.  

- Wtedy pan go zapyta!  

 

 - Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodzi-

ców w szkole. 

- Co masz na myśli mówiąc „małe''?  

- No… ja, ty, wychowawczyni i dyrektor… 

 

 Przed egzaminem student pyta studenta:  

- Powtarzałeś coś?  

- Ta.  

- A co?  

- Będzie 

dobrze, 

będzie 

dobrze. 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że… 

…Konstytucja 3. Maja była trzecią z kolei konstytu-

cją na świecie? 

 

…na średniowiecznych dworach wasale sypiali tuż 

obok swoich panów? 

 

…pierwsza syrenka warszawska 

była mężczyzną? 

 

…w Marszu Kobiet na Wersal  

w 1789 r. szło więcej mężczyzn? 

 

…atak na Westerplatte miał zacząć 

pancernik Königsberg? 

 

…w 1924 r. doszło do zamachu na 

prezydenta Stanisława Wojcie-

chowskiego? 


