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W dniu 28.04.2017r.     

w naszej szkole odbył się 

apel przygotowany 

przez klasę IA 

gimnazjum z okazji 

ważnego święta 

państwowego - uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel został 

przygotowany przez p. Gabrielę Skraburską oraz p. Tomasza 

Jezuita i jego wspaniały chór Corda Vox. Nad oprawą 

plastyczną czuwała p. Edyta Drobysz. Warto zaznaczyć, że 

tekst przedstawienia napisały trzy gimnazjalistki wyżej 

wymienionej klasy. Inscenizacja, którą pokazali nam 

uczniowie, świadczyła o tym, że dzień 3 maja to niezwykła 

data dla Polaków i warto o niej pamiętać.  

Dominika Miareczka 

 



Egzamin gimnazjalny   

W dn. 19-21.04.2017r. 

odbył się w Polsce egzamin 

gimnazjalny. W tych dniach 

uczniowie naszego 

gimnazjum przyszli do szkoły 

na galowo i zmierzyli się z 

trudnym sprawdzianem.  

Przez trzy dni wszyscy 

uczniowie szkoły 

podstawowej i kl. I-II 

gimnazjum mieli wolne.  

Pierwszego dnia od godzinie 

9:00 gimnazjaliści pisali test 

z historii i wiedzy o 

społeczeństwie. Od godziny 

11:00 - język polski. 

Drugiego dnia od samego 

rana zestresowani uczniowie 

pisali egzamin z 

przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki. Ostatni dzień był przeznaczony na języki obce.  

Wyniki egzaminu ukażą się dopiero 16 czerwca, do tego momentu 

młodzież naszej szkoły musi się uzbroić w cierpliwość. 

Nie było łatwo przebrnąć tak trudny okres w życiu gimnazjalisty, ale 

okazało się że dla naszej młodzieży nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękujemy 

nauczycielom za świetne przygotowanie, za trud, który włożyli, aby w naszej 

głowie promieniowała wiedza.   
 

Dominika Miareczka  
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                         Bolerioza - czym jest?                                                  

            Im wcześniej 

zdiagnozujemy chorobę, 

tym lepiej. Nieleczona 

może zaatakować 

stawy, układ nerwowy, 

serce. Pierwsze objawy 

przypominają grypę                  

i łatwo ją przeoczyć.              

Do infekcji dochodzi            

w wyniku ukąszenia 

przez kleszcza  

zakażonego 

patogennymi krętkami. 

Ulubionymi siedliskami kleszczy są pogranicza lasów iglastych                        

i liściastych oraz łąki. Zachorowania notuje się najczęściej od maja            

do października. Wiąże się to z częstym w tym okresie przebywaniem 

ludzi w lasach i na łąkach oraz z noszeniem lżejszej odzieży, która 

odsłania większe części ciała.   Bardzo ważne jest wczesne  

rozpoznanie choroby i odpowiednie leczenie. W początkowej fazie, 

gdy pojawi się rumień wędrujący, to powiększające się 

zaczerwienienie na skórze.                                                                                                                                                                            

 Ma postać owalnej plamy, w środku czerwonej, wokół której 

jest blady okrąg. Gdy jednak się powiększa, można sądzić, że jest 

wynikiem zakażenia. Rumień nie pojawia się natychmiast, ale zwykle 

po 1-3 tygodniach od momentu zakażenia. Dlatego po usunięciu 

kleszcza należy uważnie obserwować ciało. Rumień może ujawnić się 

też dopiero po kilku tygodniach i wtedy trudno go skojarzyć                        

z wcześniejszą obecnością pajęczaka na skórze. Tym bardziej, że nie 

musi wystąpić dokładnie w miejscu wkłucia się kleszcza, lecz                        



w zupełnie innym. To powoduje dalsze kłopoty z diagnozą.                                                

Zdarza się, że rumień w ogóle nie pojawia się mimo zakażenia,                   

a o chorobie dowiadujemy się po latach, gdy jest już                                     

w zaawansowanym stadium. Wykrycie zakażenia umożliwiają testy                               

na przeciwciała. Jednak ich wykonywanie ma sens najwcześniej                   

5-6 tygodni od ugryzienia kleszcza.    

      W  zapobieganiu zakażeniu istotne jest osłanianie ciała w czasie 

przebywania w rejonach występowania kleszcz oraz używanie 

środków odstraszających owady. Ważna jest również kontrola skóry 

po powrocie ze spacerów.               

     

                                                 Jan Miklaszewski 

 

Żywe skamieniałości  

 
 
 

Żywa skamieniałość – pojęcie używane w stosunku do żyjących 
gatunków czy też grup roślin oraz zwierząt znanych jedynie           
ze skamieniałości i niemających bliskich żyjących krewnych. 
Gatunki określane tym terminem przeżyły masowe wymieranie 
w przeszłości i z reguły ograniczają się do jednego czy kilku 
gatunków.  
 

 

Hatteria- gad występujący 
na Nowej Zelandii. 
Wyglądem przypomina 
jaszczurkę, lecz tak 
naprawdę jest 
lepidozaurem. Z tego 
powodu hatteria wzbudza 



zainteresowanie naukowców badających ewolucję jaszczurek            
i węży. Hatterię uznaje się za zagrożoną wyginięciem od 1895.  

 

 

 Latimeria – rodzaj 
drapieżnych ryb 

mięśniopłetwych jedyne 
żyjące gatunki 

trzonopłetwych do 
niedawna uważanych za 

wymarłe ponad 60 mln lat 
temu 

 

 

 

 

 

Okapi leśne – 
gatunek ssaka z 

rodziny 
żyrafowatych 

zamieszkujący 
Afrykę. Jedyny 
przedstawiciel 

rodzaju Okapia. Jest 
najbliżej 

spokrewniony                  
z żyrafą. Od 1932 

roku okapi leśne jest 
pod ochroną.  

 
 
 
 
 
 



Metasekwoja chińska  – 
drzewo należące do 
rodziny cyprysowatych, 
jedyny żyjący 
przedstawiciel rodzaju 
metasekwoja. 
Występowało w erze 
mezozoicznej. W  1928 
roku odkryto szczątki 
rośliny, a w trzynaście lat 
później potwierdzono 
odkrycie nowego gatunku  
i nadano mu nazwę, w tym 
samym czasie w Chinach 

znaleziono nowe drzewo , okazało się, że jest to ten sam 
gatunek. 
 
 

                                                               Dorota Michalak  
 
 

 

   Rok 2017 

 

 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 2017 rokiem sześciu 
patronów.   
 
 

Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego- urodzony 160 lat 
temu pisarz i publicysta, tworzył w Anglii pod pseudonimem 
Joseph Conrad  
 

                                „Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje”   

 

Marszałka Józefa Piłsudskiego – polski działacz społeczny              
i niepodległościowy. Twórca Legionów Polskich. Naczelny 



Wódz Armii Polskiej, naczelnik państwa, wybrany                          
na prezydenta (nie przyjął funkcji) i dwukrotny premier.  
 

 

Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania                     

i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem.  

 

 
Głową muru nie przebijesz, ale kiedy inne metody zawiodły trzeba 

spróbować i tej.  

 
 

Adama Chmielnickiego – Święty Brat Albert zakonnik , 
założyciel Albertynów i Albertynek , powstaniec i malarz.  
 
 

                Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu 

trzeba,bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy. 

  

Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego 

każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny. 

  
 

Nikt nie idzie sam do nieba. 

 

Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. 

 

Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają. 

 



Florentyna Wacława Jana Stefana Koźmińskiego - 
błogosławiony Honorat Koźmiński, polski kapucyn, teolog 
prezbiter, założyciel 27 zgromadzeń.  

 

 

Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród 

ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu 

wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, 

które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; 

nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; 

miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie. 

 

 

Tadeusza Kościuszki – 200 lat temu zmarł polski i 
amerykański ,inżynier wojskowy, fortyfikator, uczestnik wojny             
o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy Naczelnik 
Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej.  

 

 

       Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli 

nawet, że Ojczyznę mają.  

 

Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla całego narodu             

i dla niej wystawię tylko me życie.  

 

 

Rok 2017 ma być także rokiem Rzeki Wisły    

                                                             

 

                                                            Marta Michalak  



Sport to zdrowie 

 

 
Zamień komputer i telewizor na sport 

Niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia oraz zbyt mało ruchu                        

na świeżym powietrzu to główni winowajcy złego samopoczucia. 

Trzeba też pamiętać, że brak aktywności fizycznej jest podwójnie 

niebezpieczny, ponieważ układ kostny człowieka jest przystosowany 

do ruchu i działania. Godziny spędzane przed monitorem                           

czy telewizorem będą skutkowały różnymi zmianami 

zwyrodnieniowymi, więc tym uważniej należy dbać o to,                           

aby zapewniać sobie taką dawkę sportu lub przynajmniej ruchu, która 

rekompensuje czas spędzany w pozycji siedzącej w szkole czy pracy. 

Sport 

to nie 

kara 

Nie 

powinn

o się 

trakto

wać 

sportu i ćwiczeń fizycznych jako kary, trzeba traktować to jako zabawę 

czy wyzwanie, ponieważ w ten sposób można łatwo i na długie lata 

zniechęcić się do ćwiczeń. Trzeba sobie uświadomić ze sport nie jest 

nudny, lecz naprawdę przyjemny i może przynieść nam wiele korzyści. 

Nie każdy musi być mistrzem 



Każdy chciałby być najlepszy we wszystkim, niestety, tak się nie da. 

Nie każdy musi szybko biegać, świetnie strzelać gole i być mistrzem                

w tenisie. Sport powinien przede wszystkim sprawiać radość. Nie 

krytykujmy siebie jeżeli nie zawsze wszystko jest po naszej myśli, 

musimy dać sobie trochę czasu. Nie każdy ma predyspozycje                        

do wszystkiego i nie każdy wszystko lubi. Kiedy ćwiczysz wiele ludzi                   

w tym czasie niszczy sobie wzrok i kręgosłup przed komputerem, więc 

zaproponuj wspólne bieganie czy chociażby spacer. Pamiętaj,                       

że razem jest zawsze raźniej.    

 

UPRAWIAJ SPORT I DZIEL SIĘ NIM Z INNYMI! :) 

I.M. 

 
Sonda szkolna 
Uczniowie klas III gimnazjum 
odpowiedzieli na jedno pytanie: 
 
Co najlepiej będziecie wspominać po 
skończeniu naszej szkoły? 
 

Gabrysia K.: Myślę,że najbardziej będę pamiętała moją klasę, kilku 

nauczycieli oraz oczywiście panią ze  klepiku! No i oczywiście 

atmosferę, jaka tu panowała. 

 



Hubert G.: Oczywiście moją klasę! Wszystkie chwile, które z nimi 

spędziłem…Te dobre i gorsze, ale zawsze zapadające w pamięci. 

Dorota M.: Najlepiej z gimnazjum będę wspominać moich przyjaciół                       

i znajomych, gdyby nie oni lata spędzone w gimnazjum nie minęłyby 

tak szybko i miło. Po skończeniu szkoły na pewno będę też 

wspominać naszych nauczycieli, którzy przez te wszystkie lata 

wspierali nas i pomagali nie tylko z problemami związanymi z nauką. 

Myślę, że tak samo jak większość absolwentów naszej szkoły, będę 

wpadać z wizytą, by z młodszymi kolegami i nauczycielami 

powspominać nasze wspólne spędzone lata. 

 

Julia S.: Myślę, że nauczycieli. 

 

Michał K.: Jednym z najlepszych wspomnień jest bal, na którym 

wszyscy się świetnie bawili.  Równie dobrze będę wspominał kolegow 

i koleżanki, z którymi nigdy nie było nudno. 

 

Jagoda Sz.: Wspomnienia, które zapamiętam na zawsze to wszystkie 

wspólne chwilę spędzone z ludźmi, z którymi prawdopodobnie                   

w przyszłości już się nie spotkam…Chociaż mam nadzieje, że sie mylę               

i jeszcze kiedyś zobaczę całą moją klasę! 

 

Adam P.: Po odejściu ze szkoły dobrze będę wpominał wycieczki 

klasowe oraz osoby, które w nich uczestniczyły. Zapamiętam również 

piękne dziewczyny… W szczególności te z drugich klas     

P.M. 



Recenzja książki „Baśniobór” 

 

O autorze 

Autorem książki pt. „Baśniobór” jest Brandon Mull. Mull urodził się 

1974 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest najlepiej znany jako autor 

serii książek fantasy Baśniobór, która znalazła się na pierwszym 

miejscu listy bestsellerów dla dzieci New York Timesa. 

Fabuła 

Kendra i Seth wyjeżdżają na wakacje do dziadków Sorensonów. 

Spędzają wolny czas na zabawach i pływaniu. Gdy dzieci spędzają 

beztrosko czas, dziadek daje im zagadkę do rozwiązania. Nagroda jest 

nietypowa: dostają mleko, dzięki któremu widzą wróżki i inne 

magiczne stworzenia! To jednak tylko przysparza im problemów. 

Podczas Nocy Kupały dom atakują istoty cienia i porywają dziadka. 

Dzieci muszą zrobić coś, na co dziadek nie pozwoliłby im nawet                 

pod groźbą śmierci. Muszą wyruszyć do wiedźmy Muriel                                                            

i wykorzystać ostatni supeł na ich życzenie. Rozpoczyna się wyścig                   

z czasem. Nasi bohaterowie muszą wygrać, bo od tego zależą losy 

dziadka, ich, Baśnioboru i całego świata. Czy dzieci podołają zadaniu? 

Kto wygra ów wyścig z czasem?  

O książce 

Książka liczy sobie 344 strony, co często odtrąca młodych 

czytelników. Jednak kiedy sięgają po lekturę, liczba stron przestaje 

mieć znaczenie. Akcja toczy się szybko i płynnie.  

W I rozdziale zapoznajemy się z głównymi bohaterami, którzy jadą 

spędzić wakacje u dziadków. Kiedy docierają na miejsce akcja nabiera 



tak wartkiego tempa, że nie sposób oderwać się od powieści. 

Przebieg zdarzeń wciąż przyspiesza i nagle z domu dziadków 

przenosimy się do zaczarowanego boru pełnego fantastycznych 

stworzeń. Książka jest bardzo dobrze napisana i pochłania czytelnika.   

Świetnym pomysłem jest połączenie świata rzeczywistego, który jest 

nam znany, ze światem baśni i magicznych stworzeń. W książce 

znajdziemy wiedźmy, olbrzymy, golema, wróżki, driady i najady. Świat 

powieści wciąga, nie sposób oderwać się od lektury. 

Czytelnicy mogą też utożsamiać się z bohaterami. Każdy z nich ma 

swój niepowtarzalny charakter i jednemu z nich groźni 

niebezpieczeństwo, są w stanie poświęcić się dla drugiego. Bardzo 

lubiana postacią jest Seth. Chłopiec jest odważny i umie poradzić 

sobie w każdej sytuacji. Jego starsza siostra Kendra także przyciąga 

uwagę swoim charakterem. Odznacza się sprytem i inteligencją,                   

a przy tym jest bardzo przyjacielska. To niezwykle ciekawa postać. 

Podsumowując, „Baśniobór” to wciągająca i przyjemna powieść 

fantasy dla dzieci i młodzieży. Autor wciąga czytelników w swój 

niesamowity świat i nie pozwala się od niego oderwać. Mogę polecić 

tę książkę wszystkim fanom świata fantasy i nie tylko. Gwarantuję,               

że po przeczytaniu tej książki nie będziecie żałować. 

Zosia Tarasiuk  

Kącik filozofa 

 

Wielkimi krokami dobiega koniec roku szkolnego, a absolwenci naszej szkoły 
zastanawiają się, kim mogą zostać w przyszłości i jaka praca byłaby dla  nich 
najbardziej odpowiednia. Mamy ich wiele –  m.in.: nauczyciel, lekarz, muzyk, 
farmaceuta, historyk lub politolog. 



Ciężki wybór,prawda? 

W ostatnim artykule omówiliśmy wady i zalety bycia lekarzem. Dzisiaj dowiecie 
się czegoś więcej o kierunku pedagogicznym. Mianowicie o zawodzie 
nauczyciela. Jak już zapewne wiecie, praca ta wymaga nieziemskiej 
cierpliwości, ale czy tylko tego? Spójrzmy na jasną i ciemną stronę tej profesji. 

  

ZALETY 

·        Odpoczynek w czasie wakacji, ferii oraz w święta. 

·        Satysfakcja z możliwości nauki wielu pokoleń młodzieży  i obserwacja ich 
sukcesów. 

·        Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego na pełny etat nie może 
przekroczyć 40 godzin.  

·        Wychowawstwo w klasach, które umożliwia poznawanie uczniów.  

·         Miłe wspomnienia związane z sprawowaniem profesji. 

 WADY 

·        Stres związany z problematycznymi uczniami oraz podołaniu wymagań 
rodziców. 

·        Wielka odpowiedzialość. Zastąpienie opiekunów w czasie przebywania 
uczniów na terenie szkoły. 

·        Postrzeganie przez otoczenie nauczyciela jako wychowawcę 
nieskazitelnego, który na każdym kroku musi świecić przykładem. 

·        Dyspozycja w wypadku zebrań, rad pedagogicznych, szkoleń, 
wielodniowych wycieczek. 

Podsumowując, praca nauczyciela wymaga wiele trudu, cierpliwości oraz 
wyrzeczeń. Powinniśmy z szacunkiem podziwiać osoby, które czują powołanie 
do tego ciężkiego, jak i za razem satysfakcjonującego zawodu. 

Aleksandra Andrzejuk 


