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Ludzie nie dlatego  

przestają się bawić, że się 

starzeją, lecz starzeją się, 

bo się przestają bawić.  

- Mark Twain 

Niebywałe wydarzenie, pełne niesamowitych wrażeń. 

Dnia 16 stycznia 2015r. w Gimnazjum nr 3 odbył się – po raz XIV- bal 
gimnazjalny. Było to wielkie wydarzenie, na które czekało ponad 150 
uczniów! Oczywiście nie mogło obejść się bez tradycyjnego poloneza. 

                                                                                                                                                  
- Sama tańczyłam, więc trochę stresująco było, ale sądzę, że całość 
wypadła nawet nieźle - mówi Klaudia Grabowska z klasy 3F                                                                                         
- Polonez był interesujący i fantastyczny! - oznajmia Mateusz               
                                                                                                        Krajewski z 3I  

 Po końcowym ukłonie tancerzy i ucichnięciu ostatnich braw wszyscy 
uczestnicy poszli do stołówki, gdzie czekały na nich smakowicie zasta-
wione stoły i bajecznie udekorowana sala.                                                                                                                       
- Jedzenie bardzo mi smakowało! - Poczęstunek był przepyszny!                             
                   - wypowiadają się pełni uznania trzecioklasiści 

Po posiłku wszyscy ruszyli do tańca. Każdy bawił się najlepiej,                
jak tylko mógł.  

- Było bardzo fajnie, muzyka  świetna - opowiada Karolina Kimla z 3F  

Zabawa trwała kilka godzin, ale mimo tego i tak nikt nie chciał wracać 
do domu.  

- Uważam, że bal gimnazjalny był bardzo udany, wszyscy świetnie się 
razem bawili. Bal poprowadzony był rewelacyjnie, co było zasługą 

DJ'a, który spisywał się na medal. Wszystko było dopięte na ostatni 
guzik - myślę, że zapamiętamy ten dzień do końca życia                                 

                                                              - relacjonuje jedna z uczennic, z klasy 3C 

Cała impreza była, krótko mówiąc, GENIALNA! Nikt z pewnością się 
nie nudził i gdyby tylko mógł, na pewno chciałby to powtórzyć. 

Konrad Lewiński, Hubert Kirsz 3i 

 

 

XIV Bal Gimnazjalny 
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***POWIEŚĆ*** 

Oto następny rozdział powieści naszej koleżanki Marysi. Życzę miłej lektury... 

 

Rozdział 2#: "Czy ty zawsze musisz mącić w głowach i sercach właśnie    

                                         tym młodszym?" 

Bradley 

      Dwa dni po naszym sobotnim spotkaniu rozpoczął się rok szkolny. Chodzę już do trzeciej klasy... Jak ten czas 

szybko leci! 

       Okazało się, że do mojej klasy dołączył nowy chłopak. Na imię miał Connor, jeśli dobrze pamiętam. Zauważyłem 

również, że często rozmawiał z Amy, która także chodzi do naszej szkoły. Pomyślałem, że zagadam zanim rozej-

dziemy się do domów. 

-Hej, Amy! - podszedłem i przywitałem się. - Co tam u ciebie? 

-Hello - odpowiedziała dziewczyna. - Znasz już Connora? To mój kuzyn i chyba będzie chodził z tobą do klasy. 

-Cześć, jestem Brad - przedstawiłem się koledze. 

-Connor. 

-Con mieszkał na drugim krańcu Zakintos i chodził tam do szkoły. Teraz się przeprowadzili, więc zmienił też szkołę     

 - wyjaśniła Amanda. 

-Hmm... Mam nadzieję, że spodoba ci się u nas - uśmiechnąłem się. 

-Heh, ja też - odparł Con. 

     Zaśmialiśmy się. Nagle podeszli do nas moi dwaj najlepsi kumple – James i Tristan. Są o rok starsi ode mnie, więc 

właśnie poszli do pierwszej klasy liceum. Na szczęście na Zakintos wszystkie trzy budynki szkolne stoją obok siebie   

- podstawówka, gimnazjum i szkoła średnia. 

-Ulala... Brad, ładne sobie znalazłeś towarzystwo - powiedział Tris i spojrzał na Amy. Ta zarumieniła się, a ja      

powiedziałem z ironią: 

-Ha, ha, ha, zabawne... 

-A ty...? - zwrócił się James w stronę Connora. 

-Connor. Mieszkałem w innej części wyspy. Będę chodził z Bradem do klasy. 

-A gdzie Vanessa? - spytałem jednocześnie ja i Con, po czym  nagle zaśmialiśmy się. 

-Poszła już. Ma też rozpoczęcie roku w szkole muzycznej, gdzie gra na fortepianie. 

-Musimy zorganizować jakieś spotkanie, nie sądzicie? Poszlibyśmy ja, Tris, Brad, Connor i ty Amy, zaprosiłabyś też    

tę Vanessę, którą chyba już znacie - zaproponował James. - Jak wy się w ogóle poznaliście, co Brad? 

 Marzec / Kwiecień 2015 
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    Opowiedzieliśmy mu, jak doszło do spotkania na plaży, pomijając fragment o tajemniczej ścieżce. Nie chciałem, 

aby ktokolwiek jeszcze ją znał. Nawet James  i Tris. Później uzgodniliśmy, gdzie i kiedy się spotkamy i stwierdziliśmy, 

że pójdziemy do lodziarni przy plaży. Chwilę jeszcze pogadaliśmy, a po jakimś czasie chłopcy poszli do domu.          

Zostałem tylko ja i Amy. 

-Może cię odprowadzę? – zaproponowałem. 

-Nie sądzę, aby chciało ci się iść aż taki kawał... 

-Jak daleko by to nie było i tak chętnie pójdę - uśmiechnąłem się. 

-To pół godziny na pieszo... 

-Oj tam, oj tam - puściłem oko. 

 

Amanda 

      Wieczorem, kiedy już szykowałam się do spania, wspominałam dzisiejszy dzień. To bardzo miłe ze strony Brada, 

że chciał mnie odprowadzić aż do samego domu. Ciekawe, że tak dobrze nam się rozmawia. Zupełnie jakbyśmy znali 

się od dawna, a przecież spotkaliśmy się trzy dni temu... Nagle usłyszałam melodyjkę mojego telefonu. Dostałam 

sms'a. 

"O wilku mowa..."- pomyślałam. Na ekranie wyświetlił się napis: "Brad plażowicz". Uśmiechnęłam się na wspomnie-

nie tej nazwy. Chłopak pisał: 

Brad plażowicz: Co tam Roszpunko? :p 

Ja: Roszpunko? Hahah :D 

Brad plażowicz: To było pierwsze moje skojarzenie, gdy się poznaliśmy ^^ I tak zapisałem ;D 

Ja: Ale masz pomysły... ;p 

Brad plażowicz: Robisz coś jutro po południu? Idę do miasta grać, może przeszlibyśmy się razem? 

                                     Tutaj chwilę się wstrzymałam. 

Ja: Hmm... Ok c; O której? 

Brad plażowicz: Spotkajmy się o 15:30 pod latarnią ;))) 

Ja: Spoczko ^.^ 

 Odłożyłam telefon na szafkę nocną i położyłam się spać. Nie wiem, jak długo rozmyślałam o Bradzie, tajemniczej 

ścieżce na plażę, szkole i wielu innych rzeczach, gdy nagle zasnęłam. Spałam kamiennym snem, a rano obudziły mnie 

jakieś dziwne dźwięki zza okna. Rozsunęłam moje zasłony w kolorze łososia i oślepiło mnie słońce. Mimo to wyjrza-

łam przez okno, nie zważając na to, że jestem tylko w mojej koszuli nocnej. 

-O mamciu, Brad! - zobaczyłam chłopaka stojącego na chodniku obok mojego domu. - Co ty tutaj robisz?! 

-Roszpunko! Spuść tu swe włosy! - wykrzyknął poważnie, po czym wybuchł śmiechem. 

Dla żartu zarzuciłam włosami, które, musiałam przyznać, były dość długie i gęste. Tak przynajmniej mówiło mi wielu 

ludzi. 
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-Ups, chyba nie starczyło! - krzyknęłam i zaczęłam się śmiać. 

        Nagle ujrzałam głowę mojego taty, który miał dzisiaj wolne, w oknie pod sobą. "Ups..." pomyślałam                                

i czym prędzej pomachałam do Brada, żeby schował się za rosnącym obok niego krzakiem. Ja zamknęłam okno      

i zasunęłam zasłony. Niestety mój tata chyba usłyszał fragment tej rozmowy. 

-AMANDA!!! Co ty do jasnej... wyrabiasz tam na górze! Znowu jakichś chłoptasiów przyprowadziła! Ten to jakiś 

oryginalny, jeszcze nie słyszałem porównania mojej rodzonej córki z Roszpunką, kurde... 

        Troszkę się wystraszyłam, żeby tata nie krzyczał na mnie później, ale w duchu się śmiałam. To prawda... 

Roszpunka była oryginalna. Ach, ten Brad. Spojrzałam na zegarek stojący na mojej komodzie obok okna                          

i stwierdziłam, że muszę się już szykować. Napisałam szybko s'a do Bradley'a, że zanim wyjdę z domu, to po-

czeka jeszcze z godzinę, a on odpisał, że będzie w parku. Park znajdował się zaraz obok mojego domu.  Po umy-

ciu się i ogarnięciu moich włosów przystąpiłam do ubierania. Pomyślałam, że jest piękny słoneczny dzień i na 

pewno będzie ciepło, więc założyłam moją letnią sukienkę w kolorze pudrowego różu. Złapałam torbę  z rzecza-

mi do szkoły i tanecznym krokiem zeszłam po schodach na parter. Na śniadanie zjadłam płatki z mlekiem, po 

czym szybko pobiegłam do parku. 

      Rozejrzałam się w poszukiwaniu Brad'a, ale nie mogłam go nigdzie znaleźć. Nagle ktoś złapał mnie od tyłu           

i krzyknął: "Akuku!". Na początku tak się wystraszyłam, że szybko wyswobodziłam się z tych objęć i odwróci-

łam. Oczywiście moim oczom ukazał się nie kto inny, jak właśnie Bradley Simpson. 

-Musisz mnie tak straszyć? - zapytałam. 

-Oczywiście. 

-Czy ty nie rozstajesz się ze swoją gitarą? Na co ci ona w szkole? - dodałam na widok pokrowca na plecach                

kolegi. 

-Eee... Tak wziąłem, żeby sobie pobrzdąkać. Jak będziemy szli, to skoczę do domu i ją odłożę - wyjaśnił           

chłopak. 

      Szliśmy powoli,  nie za wiele rozmawiając. Postanowiłam spytać o dzisiejszy wypad na miasto: 

-Co właściwie będziemy robić, jak pójdziemy do miasta? 

-Szczerze mówiąc - nie wiem.- Zawsze chodzę sam, po prostu siadam i gram. 

-Ok, więc ja po prostu usiądę i posłucham - uśmiechnęłam się. 

      Po paru minutach zobaczyliśmy osobę, której nie chciałam spotkać teraz za nic na świecie. Ashley Tisdale. 

       Szła w przeciwną stronę niż my (dziwne, powinna już iść do szkoły). Chodzi do klasy z Brad'em i z tego co się 

dowiedziałam, delikatnie mówiąc, uczepiła go się. Można ją nazwać też... łamaczką Zakintowskich serc? 

Szczerze mówiąc, chodziła już z większością chłopaków nie tylko ze szkoły, ale i z całej wyspy. Na szczęście 

Brad nie był jednym z nich, czego akurat Ashley sobie nie odpuściła.  



 6 

 

 Marzec / Kwiecień 2015 

 

GIMNAZETA | NR 3 

     Mój nowy kolega cieszył się dużą popularnością wśród dziewczyn i tak, jak z Ashley chciał chodzić każdy chło-

pak, tak z Bradem chciały chodzić wszystkie dziewczyny z Zakintos. No, z małymi wyjątkami. 

      To był jeden z powodów, dla których wykluczałam opcje umawiania się z Simpsonem. Wydaje się być naprawdę 

dobrym kolegą, może nawet przyjacielem, ale nie chcę być jedną z tych, które mu uległy. O nie, w żadnym          

wypadku. 

      Wracając do tematu, mina Ashley na widok mnie spacerującej z Bradem była bezcenna. Trzeba przyznać, że 

rywalizowałyśmy ze sobą o względy chłopaków. A przynajmniej ona tak sądziła. Mnie nie zależało na bezsensow-

nym wykreślaniu po kolei chłopaków z listy... Nie jestem taka, naprawdę. 

-Naprawdę, Brad? - zaczęła swoim irytującym głosem Ashley. - Zniżyłeś się już  do takiego poziomu, aby chodzić 

z... tym? - i spojrzała na mnie z obrzydzeniem. 

-Matko Boska, odczepisz ty się ode mnie kiedyś? - zapytał Bradley. 

-Kochany, nie rozumiem cię... Bylibyśmy taką cudną parą. Ten związek wstrząsnąłby Zakintos! - dodała          

okropnym, słodkim głosikiem. 

      Brad po chwili namysłu spojrzał na mnie, znowu się namyślił, znowu na mnie spojrzał i powiedział: 

-Eeee.... Wiesz co, Ashley? Ja już naprawdę jestem zajęty - złapał mnie za rękę.  - Jestem z Amy bardzo szczęśliwy. 

Sayo nara, do zobaczenia na matmie - po czym szybko pobiegliśmy i biegliśmy tak aż do zakrętu, gdzie schowali-

śmy się za rogiem. Wtedy dopiero mogłam do niego wykrzyczeć: 

-Bradley, czy ci totalnie odbiło, żeby nazywać mnie swoją dziewczyną?! 

-No sorrki... Musiałem coś wymyślić... - uśmiechnął się nieśmiało. - Ale spokojnie, nie masz się o co martwić - nie 

chodzę z dziewczynami, które znam 3 dni - po czym wytknął mi język. 

       Zorientowałam się, że nadal trzymam jego rękę, więc automatycznie ją puściłam. 

-Utwierdzam się w przekonaniu, że masz na prawdę głupie pomysły – dorzuciłam, po czym odwróciłam się od niego 

i ruszyłam szybkim tempem w stronę szkoły. 

        Tak jak się spodziewałam, po chwili dobiegł do mnie Brad i już bez rozmowy doszliśmy do szkoły. Weszliśmy do 

korytarza, w którym znajdowały się szatnie poszczególnych klas i zanim weszłam do swojej, mruknęłam jeszcze 

tylko: "Do zobaczenia później", po czym zniknęłam w tłumie osób z mojej niemałej klasy. 

Bradley 

      Gdy znaleźliśmy się już w szkolnej szatni, zobaczyłem tylko, jak Amy wchodzi do swojego boksu. Chyba coś do 

mnie powiedziała, lecz niestety tego nie usłyszałem. Dziewczyna zniknęła w tłumie. 

 "Jaki ja jestem głupi! I po co zmyślałem, że jest moją dziewczyną? Teraz już się pewnie do mnie nie odezwie"              

- pomyślałem. Ja jak to ja... Zawsze muszę coś skiepścić. Amy mogła być dla mnie dobrą, może nawet nie dziew-

czyną, ale po prostu przyjaciółką. 

      Zamyślony wpadłem na jakąś osobę. To Vanessa, najwyraźniej dopiero szła do szatni. 

-Co ty taki zamyślony, Brad? - zapytała. 

-A nic, nic... - odpowiedziałem przelotnie i poszedłem dalej. 
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Na matematyce głowę miałem w chmurach. Myślałem tylko o tym, co wydarzyło się podczas drogi do szkoły.    

Doszedłem do wniosku, że może to nic takiego... Pogadam trochę z Amandą i może wszystko się wyjaśni? Przecież 

to było tylko małe kłamstewko, do niczego nie zobowiązujące. Chociaż właściwie nie znam jeszcze Amy na tyle 

dobrze, by wiedzieć, jakie ma podejście do oszustwa, czy chociażby tego, że nazwałem ją swoją dziewczyną.  

      Nagle z zamyślenia wyrwał mnie jakiś dźwięk. To Ashley, która niestety, ale usiadła akurat za mną, syczała mi 

coś do ucha. Oczywiście dostrzegła to nauczycielka: 

-Simpson! Na romantyczne szepty umówisz się z Ashley później, teraz mamy lekcję! 

-Oh, proszę pani, pani nic nie rozumie. Bradley chodzi teraz z Amandą, tę z 1g... - odpowiedziała Ashley, swoim 

wkurzającym słodkim głosikiem. 

      Z klasy dobiegły się chichoty. 

-Doprawdy? Bradley, czy ty zawsze musisz mącić w głowach i sercach właśnie tym młodszym? Biedna, Amy...           

 - skomentowała to nauczycielka. 

      Teraz cała klasa wybuchła śmiechem. Miałem tego dosyć. Wstałem, szybkim ruchem schowałem wszystkie  

swoje rzeczy do plecaka i powiedziałem sucho do pani: 

-Zwalniam się z ostatniej lekcji. Jutro przyniosę usprawiedliwienie. 

      "Stój! To wbrew regulaminowi! Simpson!"- usłyszałem jeszcze tylko głos nauczycielki, gdy już biegłem koryta-

rzem. Na szczęście wiedziałem, jak wydostać się ze szkoły tak, aby przy wyjściu nie zatrzymał mnie ochroniarz. 

Wszedłem  do małego składziku szkolnego, otworzyłem okno i szybko wybiegłem z budynku. Nie wiedziałem     

wtedy, że całą scenę obserwowała Amy, siedząc na lekcji i patrząc przez okno... 

 

Jeśli potrzebujecie mnie o coś zapytać, zgłoście się tutaj ---> http://ask.fm/ThankYoufortheMusicPoland 

                                                      Maria Cipińska 1e 

http://ask.fm/ThankYoufortheMusicPolandC:/Users/Agata/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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Pani Monika Pawłowska- Wielebska                         

- nauczyciel języka polskiego  

w Zespole Szkół nr 2 każdego roku        

organizuje konkurs poetycki dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych         

i średnich. Wyzywa młodych twórców   

na poetycki pojedynek.                                                                                                    

W tym roku podczas VIII edycji Turnieju 

Jednego Wiersza naszą szkołę                  

reprezentowały: Milena Swędrak,            

Justyna Kurzawa, Julia Fijołek i Ewelina              

Kurzawa. W kategorii: szkoły gimnazjalne 

zwyciężyła           

JULKA FIJOŁEK!                                          

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom             

i czekamy na kolejne utwory! 

 

Obok prezentujemy utwory naszych 

dwóch młodych poetek. 

Autorki: "Nigdy się nie kończę"                       

                            - Milena Swędrak If 

                 "Wiersza nie będzie"                                          

                                         - Julka Fijołek IIIb 

Wiersza nie będzie! 

Wybacz mi przyjacielu… 

Najdroższy powierniku słów wyrwanych z wczorajszego kalendarza 

Dziś nie spełnię Twej prośby 

Nie karz mnie milczeniem i wzrokiem bez wyrazu 

Przestań uosabiać się z wytworem oschłym, niezdolnym do uczuć, 

W tym z pewnością wyręczę Cię ja. 

Ciężar presji ugina się pod cienką powłoką 

papierowej wytrzymałości. 

Nie będę tej nocy odkładać na później wczorajszych problemów. 

Zostawię je razem. 

Same ze sobą. 

Kompromis graniczy z cudem. 

A teraz – Śpij Przyjacielu. 

Zanim zmienię zdanie 

Po raz setny od Twego nieistnienia. 

*** 

Nigdy się nie kończę 

Nigdy się nie kończę. 

Nie wiadomo, skąd się biorę. 

Dla niektórych jestem bliska jak rodzina. 

Dla innych obca i odległa jak planety. 

Niektórzy mnie odtrącają. 

Inni proszą o to, bym przybyła. 

Ludzie rozdają mnie między sobą. 

Nie zawsze trafiam do odpowiedniej osoby. 

Nie zawsze ktoś potrafi mnie wykorzystać. 

Jednak jestem. 

Cicha, delikatna, ulotna. 

 

Niosąca uśmiech, dobro. 

Pomoc. 

Kim jestem? 

Myślą, rodzącą się w ludzkich głowach. 

Słodkim uśmiechem. 

Skrzydlatą wróżką. 

Zionącym ogniem smokiem. 

Zielonym elfem. 

Ukochaną przytulanką. 

Ulubioną książką. 

Ciepłym głosikiem w głowie. 

Nazywam się… 

Nadzieja. 
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Prawdziwe gwiazdy w naszej szkole! 

Natalia: Witajcie, dziś przeprowadzimy wywiad z Wicemistrzem Europy                                         

    w kickboxingu, Patrykiem Jagodzińskim, który jest uczniem                                                                    

naszego gimnazjum.  Hej Patryk! 

WYWIAD !!! 

Patryk: Cześć Natalia, cześć Aneta. 

N: Zadamy Ci kilka pytań, ale spokojnie, będą prostsze niż 

  test z chemii. 

P: Okej, okej (śmiech). 

Aneta: W takim razie pierwsze pytanie. Jak długo trenujesz 

     sztuki walki? 

P: Około 8 lat. W trzeciej klasie podstawówki odbył się             

  pokaz. Od razu się w tym zakochałem. 

N: A kto jest Twoim trenerem? 

P: Jest nim Wicemistrz Świata w kickboxingu pan Grzegorz 

  Sokołowski. Bardzo sympatyczny facet. Uczy angielskiego 

  i WF-u w Zespole Szkół nr 2. 

A: Jakie są Twoje największe osiągnięcia? 

P: Tym największym jest zdobycie Wicemistrza Europy                     

  w kickboxingu i wielokrotne Wicemistrzostwo Polski                   

  w taekwondo (2013 i 2014). 

N: Powiedz nam, jak przygotowujesz się do tych                    

  wszystkich zawodów? Pewnie bardzo się stresujesz? 

P: Przed zawodami trener dba o to, aby treningi były                  

  cięższe. Ćwiczymy kondycję i układy. A co do stresu, wcale 

  go nie czuję (śmiech). 

A: Co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły i czy wiążesz  

  ze swoim sportem dalszą przyszłość? 

P: Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, co będę robił                      

  po gimnazjum. Zależy jak wypadnę na egzaminach                        

  gimnazjalnych. Jednak sport to tylko moje hobby i raczej  

  tak zostanie. 

N: Czy posiadasz inną pasję? 

P: Hm… Raczej nie. Lubię biegać, ale to wiąże się                                          

  z kickboxingiem. 

A: Co robisz najczęściej w pozostałym czasie? 

P: Gram w różne gry, spotykam się ze znajomymi, czytam 

  książki. Czas wolny spędzam tak jak moi rówieśnicy. 

 

N: Pamiętasz swoją ulubioną bajkę z dzieciństwa? 

P: Wszystkie bardzo lubiłem, ale gdybym miał wybrać 

  ulubioną, wybrałbym Transformersy. Co mogę więcej 

  powiedzieć (śmiech). 

A: Wolisz się uśmiechać czy mieć zamyśloną twarz?  

P: Jestem na ogół pozytywnym człowiekiem ,więc   

  zdecydowanie pierwsza opcja. 

N: Uważasz się za żywiołową czy raczej spokojną                

  osobę? 

P: Zdecydowanie spokojną, lecz nie zaprzeczę,                          

  że czasem potrafię być porywczy (śmiech). 

A: No cóż, na tym kończymy nasz wywiad. Chcemy Ci 

  jeszcze życzyć powodzenia na przyszłych zawodach  

  (14.03.2015r). Trzymamy kciuki! 

P: Dziękuję. 

Wywiad przeprowadziły Natalia Madaj                                                    

i Aneta Szalewska IIIds 
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 Marzec / Kwiecień 2015 

Wiosna 

Nowa pora roku nadchodzi wielkimi krokami. 

Razem z nią wszystko budzi się do życia.  

Niedźwiedź śpiący z jaskini wychodzi. 

Trawa gubi śnieg i nabiera zielonego koloru. 

A kwiaty wypuszczają pąki. 

Słońce już powoli zza chmur wychodzi. 

Chłodny wiatr zmienia się w cieplutki powiew. 

A to wszystko za sprawą tej jednej pory roku. 

Co szczęście i radość niesie za sobą – WIOSNY. 

Zosia Wosio Ie  

Ciekawostki wielkanocne  
Małymi kroczkami zbliża się Wielkanoc. Jak co roku, będziemy ozdabiać koszyczki, 

malować jajka,  jeść żurek z białą kiełbasą. Chcielibyśmy Wam krótko przybliżyć,  jak 

obchodzi się Wielkanoc w wybranych krajach i  jakie są związane z tym obyczaje. 

Stany Zjednoczone 

W Stanach Zjednoczonych Wielkanoc trwa 

tylko jeden dzień, niedzielę. Nie ma tam                

zwyczaju dzielenia się jajkiem. Ulubioną 

atrakcją dzieci jest szukanie ukrytych,                         

czekoladowych zajączków i jajek. 

Włochy 

Włosi rzadko spędzają Wielkanoc w domu.     

Najważniejszym momentem tego święta jest 

uroczysty obiad. Nie mają w zwyczaju                   

polewania się wodą ani święcenia pokarmów.  

Meksyk 

Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli                            

Palmowej. Meksykanie wówczas święcą gałązki palmowe, które         

później zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypania głów. 

Nie ma tam zwyczaju malowania i święcenia jaj. Jest to dla nich bardzo 

ważne święto i mają łącznie dwa tygodnie wolne od szko-Szwecja  

W tym kraju panuje zwyczaj , że dzieci przebierają się                          

za „wielkanocne wiedźmy”. Chodzą w swoich strojach                        

po domach i w zamian za laurkę dostaję słodycze. Wielka     

Sobota jest najważniejszym dniem tego święta. Wówczas 

wszyscy zasiadają do wykwintnego obiadu, złożonego z ryb                   

i jaj. W ten sam dzień zajączek wielkanocny przynosi                       

dzieciom wielkie wielkanocne jajo, w którym jest bardzo      

dużo cukierków. Hubert Kirsz i Konrad Lewiński z klasy III i 
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„ Gavril trzymał w ręku plik kart i miał zaraz odczytać imiona dziewcząt, których 

życie, zgodnie ze słowami królowej, zmieni się teraz całkowicie. W tym momencie 

rozpoczynały się Eliminacje.” 

 

 

Selekcja 

 

W Illéi po raz kolejny odbywają się Eliminacje. Jest to rywalizacja pomiędzy 

trzydziestoma pięcioma dziewczętami. Nagrodą jest poślubienie księcia Maxona                      

i zostanie księżniczką Illéi. 

 

Młoda America Singer za namową ukochanego Aspena i rodziny zgłasza się do 

Eliminacji. Podczas Społecznego Biuletynu okazuje się, że zostaje wybrana. Jej życie 

radykalnie się zmienia. Musi zostawić rodzinę i chłopaka, którego kocha.  Nie ma 

zamiaru rywalizować o względy księcia. 

 

Jednak kiedy bliżej poznaje przystojnego Maxona zaczyna mieć wątpliwości co                     

do swoich przekonań. Z czasem będzie musiała wybrać. Aspena? Maxona?                  

A może żadnego? 
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Tom 1 

Tytuł: Rywalki 

Autorka: Kiera Cass 

 

W trakcie Eliminacji Ami zaczyna 

poznawać Maxona. Nie jako księcia lecz 

mężczyznę. Uczucie jakie do niego żywi 

zostanie wystawione na próbę. Jej pałacowe 

życie skomplikuje się przez obecność… . 

 

 

 

 

Tom 2 

Tytuł: Elita 

Autorka: Kiera Cass 

 

Serce Americi nadal rozdarte jest 

pomiędzy Aspenem, a Maxonem. 

Przechodzi chaos uczuć. Dodatkowo 

rywalizacja zaostrza się. Ami podejmuje 

nieprzemyślane decyzje przez co naraża 

się królowi jak i całej Illéi. 

GIMNAZETA | NR 3 

 



13 
 

 

 

    Tom 3 

     Tytuł: Jedyna 

       Autorka: Kiera Cass 

Sytuacja w kraju pogarsza się. Narastają 

ataki Rebeliantów przez co 

bezpieczeństwo w pałacu zmalało. 

Jednocześnie w pełnym zagrożeniu stają 

rodziny kandydatek. Wszystko leży                        

w rękach Americi. Przyszłość kraju jak i jej 

samej. Tym razem musi podjąć decyzję. 

Czy zostanie z Aspenem i stanie się  

Dwójką czy wybierze Maxona i stanie się 

księżniczką Illei? 

 

 

 

 

Tom 4 

Tytuł: Dziedzic, Spadkobierca 

lub Potomek - polska nazwa                

nie została jeszcze zatwierdzona 

Autorka: Kiera Cass 

Premiera: czerwiec 2015r.  

(w Polsce) 
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Dodatki serii „Selekcja” 

 

  A Selection Novella        The Selection Stories  

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik kreatywny 
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GŁÓWNI  BOHATEROWIE 
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"Dawniej miałam wrażenie, że Eliminacje sprowadzają się  

do prostego wyboru: Maxon czy Aspen. Potem, tak jakby to mogło ułatwić 

mojemu sercu znalezienie odpowiedzi, pojawiło się więcej pytań. Czy byłam 

teraz Piątką, czy Trójką? Czy kiedy to się skończy,  

będę Dwójką czy Jedynką? Czy spędzę resztę życia jako żona żołnierza, czy 

króla? Czy wtopię się po cichu w tło, co zawsze mi odpowiadało,  

czy też zmuszę się, by stanąć w świetle reflektorów, których zawsze się 

obawiałam? Czy będę szczęśliwa w każdym z tych przypadków? Czy  

będę potrafiła nie znienawidzić dziewczyny, z którą ożeni się Maxon, jeśli 

wybiorę Aspena? Czy będę potrafiła nie znienawidzić dziewczyny, którą 

wybierze Aspen, jeśli zostanę z Maxonem?„ ~ America Singer 
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„Selekcja” to niesamowita seria        Was również zachęcam do 

     książek. Z każdą linijką coraz                 przeczytania „Selekcji”.  

     bardziej się w niej zagłębiałam.              Na pewno wciągnieWas tak  

   Nadal mam nie dosyt po „Jedynej”.                samo jak mnie. Niektóre  

  Na wiele pytań nie otrzymałam             fragmenty książki są zabawne,  

  odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że       ale również zdarzają się momenty  

         dowiem się wszystkiego w          grozy. Część zdarzeń zmuszała  

               kontynuacji.            mnie do smutku i płaczu..  

 

      

 „Rywalki”, „Elita” i „Jedyna”          „Selekcja” na pewno 

były mi bardzo bliskie w wolnym           Was zaciekawi.   

czasie. Co chwilę do nich sięgałam,    Może w przyszłości odbędą się 

  aby przeczytać moje ulubione      takie Eliminacje. Nigdy nic 

     fragmenty. Te książki były                      nie wiadomo co wyszykuje dla 

  spełnieniem moich oczekiwań.          nas los. Więc na wszelki 

   I nie żałuję ich przeczytania.          wypadek mówię Wam:
        „Powodzenia”! 
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CHICKEN STORY BY JULIA FIJOŁEK 3B  IN THIS ISSUE: 
 

 

 

 

 

 “Gold mean” 
 

Once upon a time a little chicken called Feather lived  
in Chickenland. He was very shy and awkward because  

he was the youngest in his family. Unfortunately Feather 
was also the smallest chicken in Chickenland. 

His older colleagues from “Avian School” always laughed 
at him: “You are light and small like a feather. You will never 

be as strong as we are, little chicken.”  It made Feather 
crying. He was very upset. 

At Easter all chicken children play Egg Battle. A huge 
crane takes thousands of eggs up to the sky. When the 

eggs fall down the chicken children look for them and try 
to throw into Easter baskets. Somebody who can place 

the biggest amount of eggs is a winner. 

Feather was sure that he wouldn’t be able to put egg into 
any basket.  “Everybody will think I’m hopeless”   

he thought. 

When Easter came the chicken tried hard, but he couldn’t 
place any egg. 

Suddenly he saw a big egg, which was different from the 
others. It was light and shiny. Feather took it and throw 

into the basket. He managed  because the egg had a gold 
mean. It accured that  it was an egg from the legend. 

From that time on everybody in Chickenland adored him 
and treated him like a hero. 

 FUNNY STORIES 
 PUZZLES 
 POEMS 
 TRANSFORMATIONS  
 CHINA INTERVIEW 
 YOU TUBE 
 SPRING IN THE FOREST 
 CROSSWORD 
 USEFUL PHRASES 
 SCIENTIFIC NEWS 
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Nightingale Finch

Tit Nuthatch Woodpecker Robin

Deer Roe Badger Fallow Deer

BIRDS 

BIRDS 

 

SPRING IN THE FOREST  

PREPARED BY ELIZA ZAMOLSKA 1F 

MAMMALS 
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1.What does normal life look like  in China and are there many differences between living for example in England and in China? 
Of course China has different life style. For example, we always work very hard even if it’s already passed off time. And also stores, shopping malls 
and some other public places are open later than those in western countries. 
 

2.What can you tell me about school system in China and what type of subjects do you have there? 

4-7 years old — nursery school 

6 years for primary school, Chinese, Maths, English, Science, Music, Arts, etc. 

3 years for middle school, Chinese, Maths, English, Science, Music, Arts, etc. 

3 years for high school, Chinese, Maths, English, Science, Music, Arts, etc. (at the second year, we need to choose Arts/Science direction, most of us 

would choose science one) 

Arts: political, history, geography 

Science: physics, chemistry, biology 

4 years at uni. We have our own specific major. 

 

3.Is Chinese as difficult to learn as we think and how do you for example write SMS or E-mails? 

 As Chinese is my mother language so I don’t think Chinese is that hard. We write messages by PINYIN 

(here is the web link of description of pinyin: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin ) 

 

4.Is it difficult to leave China and what do you have to do to do it? 

It is absolutely  not difficult to leave China, as long as you’ve got visa to other countries. And some countries they don’t require any visa for our 

Chinese. 

5. Are there many differences between China modern culture, way of thinking and the European ones? 

Sure it is very different. Because we have 5000 years history which still has been impacting our modern culture and would never stop I think. 

6. Which food is the most popular in China and what is the national dish? 

 Rice should be the most popular one because we eat it almost every day. About national dish, China is huge so different areas have different ones.  

7. What does average person do in her/his free time in China? 

It depends each individual’s hobby. travelling, hiking, doing sports, playing mah-jong/poker, etc. (really a lot can do : ) 
 

When I come back 
here, tired after the 

day. Everything I can 
say "Finally here, 

welcome back. When 
I reach the doors, and 
I open them. I know 
that finally I can rest 

there. 
 

”HOME” 

I watch my present life and compare to what  
I was and about what I didn't  care. Time 

changes, people say every day. But we don't 
need to panic, because it's ok. Just believe in  
future and everything will be good. Focus on 

present and share your great mood. 

”TIME” 

POEMS BY ADRIAN 
KUNIKOWSKI 3H 

THE INTERVIEW ABOUT CHINA WITH A REAL CHINESE Miaomiao Li !!! 
 

By  Kacper 
Kopycki  3H 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
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Ajgor_Ignacy

Igor Leśniewski (17). He lived in 
Krakow but he moved to 

Warsaw. He records 'vlogs'. He 
is a very interesting person.

His 'vlogs' are for teenagers but 
they aren't like "tipcal vlogs" 

from other Youtubers. He 
speaks cleverly but 'in 

teenagers' language. He talks 
about everything, our lives, our 
habits or our strange behavior 
(we are used to). I think it's a 

good lesson for us to watch his 
vlogs and next, think about our 
lifes. Isn't it that our lifes is like 

that he says?

Abstrachuje_Tv

Abstrachuje_Tv - it's a very 
popular Polish Youtube 

program. There are 3 men-
Czarek, Robert (Pasut) and 
Rafał (Masny). They live in 

Warsaw and they are friends 
with Ajgor. They record 
videos about every day 

situations and there funny 
side. I think no one would 

watch their videos without a 
smile. 

Let’s check it out!

Ravgor.Tv

He is a young man from 
Śląsk. He usually records 
pranks and his channel is 
similar to Wardęga's. His 

very popular prank is called 
"Weird dance in public" or 

"crying in public". He is very 
crazy. 

He also records his freestyle 
football tricks. He is really 

good in this two things. 
Let's check it out!

MultiGamePlayGuy

Multigameplayguy- Michał 
Rychlik (17). He is a typical 

gaming Youtuber. He plays 
different types of games. He 

is also "rapping". He likes 
rap and this style of clothes. 
He is a very positive person. 

He is going to records his 
old types of vlogs “niby 

vlog”. 
They were very good vlogs.

PUZZLES BY JULIA DYBA 3H 
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Prepared by Ola Wlazło 3B 
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Butterfly George by Karolina Kunicka 3F 

 

1.(Motylowi zrobiło się niedobrze) .................................. during the flight. 

2.Marry asked - (Co Ci się stało?)What......................... you? 

3.George said - ( Zjadłem tak dużo nektaru) ............................ that I had stomach ache. 

4. George (powiedział, że potrzebuje jej pomocy)..........., that he ..........................  

5. His friend (zadzwoniła po karetkę)............................................... 

6. The doctor (nie znał odpowiedzi , ponieważ nie przeczytał).....................patient’s card. 

7.He said - (proszę przyjmować te leki) ...............................twice a day. 

8.George (wrócił do domu) ........................................ the following day. 

9. Tomorrow (przyjedzie cyrk)  ...........................to the lake. 

10. George (musi wstać o siódmej rano, jeśli nie chce się spóźnić) ................................ 

11. He (nigdy nie był) ........................to the circus. 

12. When he (wleciał do cyrku) ………………………a lion (wszedł na arenę)........................................... 

13. Butterfly was (bardzo zaciekawiony) ................................. 

14. He (usiadł na nosie lwa) ................................... 

15. And they (zostali przyjaciółmi) .............................. 

 

1. Butterfly felt sick during the flight. 

2.Marry  asked- What has happened you? 

3.Georgesaid- I had eaten a lot of nectar that I had  stomach ache. 

4. George said, that he needed her help. 

5.His friend called an ambulance. 

6. The doctor didn't know the answer because hadn't read a patient’s card. 

7. He said - Take this medicine twice a day. 

 

8. George returned home the following day. 

9. Tomorrow the circus will come on the lake. 

10.George must get up at seven a.m. if he doesn’t want to be late. 

11. He has never been to the circus. 

12. When he flew into the circus,a lion came on arena. 

13.Butterfly was very interested. 

14.He sat on the lion’s nose. 

15.And they became friends. 
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SCIENTIFIC INFO BY IZA JANCZAK 1D 
 

The Sun has a green colour. 
We see the Sun in different 
colours through the Earth’s 

atmosphere. 

 

Magpies in real don’t 
steal shiny subjects. 

 

Egg yolk has more 
protein per 100 g 
than egg white. 

 

The biggest tree in the world is called 
‘The President’. This tree is 3200 years 

and 75 metres high. 

On Mars there is a big 
crater which looks like an 

emoticon . 

 
Bees don’t recognize 

red colour. 

 

Mr. Bean – Rowan Atkinson's way to fame 
 

Do you remember this man? I would be shocked if you answered "no" . Probably everyone knows him, but no one 
will deny that he is legendary. He wears a brown suit, white shirt and a red tie. His best friend is "Teddy" his teddy 

bear. He can drive his car while sitting on the roof of it. It's him, 
"Mr. Bombastic", the smartest (although he isn't very smart) man in the whole world – Mr.Bean! 

"Mr. Bean" was a British comedy , that spread through all the world like "Home Alone". This series main character 
is Mr. Bean – a typical British citizen with not typical ideas how to make his life more interesting. He lives "alone" 
at the adress of Flat 2, 12 Arbour Road in Highbury. He lives "alone" because he lives with his teddy bear Teddy, 

who is his best friend. Why do people laugh while watching this comedy? Because they laugh at Mr.Bean of 
course. His ideas perhaps are stupid and insane, but in this insanity lies a very creative thinking. Have you ever 

tried riding a car from it's roof? Exactly. Mr.Bean gives a new look for our reality, and shows us that we can easily 
bypass logic. But now, I've got to review Mr.Bean. Indeed Mr Bean is legendary and our children, grandchildren 

etc will laugh at him, but episodes of this series were "cut" into pieces to form the whole episode. We're watching 
Mr.Bean's adventures while he is waiting in the queue to the doctor and poof. We're "thrown" into his adventure 

with Royal Guard . I review this series for 8.5/10 . 
 

 

Review prepared by Adrian Kunikowski 3H 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixshark.com/crazy-face-clip-art.htm&ei=ACUHVZPzOs3xaMKHgfgB&psig=AFQjCNHIo5sTPDNAXcEmr8FoqX5hLe_ssw&ust=1426617812853351
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All Fools' Day 

Are you ready for All Fools' Day? Will you trick your friends, or maybe watch out to be not tricked by them? 
Many people do silly pranks not only in All Fools' Day, but during the whole year. Maybe you remember the 
world-wide famous Mutant Giant Spider Dog ? Many people were laughing while watching it, but now let's 
look at the other side of a coin.You're old, you've got heart problems. Your life is peaceful. Suddenly a big 
scary monster is making a jumpscare onto you. You're in serious problem – you're suffering a heart attack. 
People forget, that their pranks have got the other side of a coin. Some of them aren't legal at all. Here are 

some examples : 
SA Wardęga's Mutant Giant Spider-Dog  

His joke could really end terribly. It could harm someone's health or even, if that person had heart 
problems, lead to death. If the law court will decide, that Wardęga's joke was dangerous < or more directly, 

someone will send an application to the court> he can go to prison for 3 years ! 
SA Wardęga's Zombie Apocalypse prank was really scary! Zombie Apocalypses are very famous now, but 

what Wardęga did – it's a horror. But as I said above, this one would be a 100% heart attack,  
a zombie suddenly grabbing your leg and pursuing you jumping on his chest … 

So I hope you'll think twice before planning your joke ! 

 
Written by Adrian Kunikowski 3H 
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USEFUL PHRASES BY ALA STASZEK 3H 

 

Dear Sir, / Hi, 

 I apologise for not getting in contact with you before now. /  
Sorry I haven`t written for ages but I`ve been really busy. 

 
I am writing in connection with… / I`m writing about… 

 We regret to inform you that… / Unfortunately, … 

 

I am sending you… as a pdf file. /  Here is the… you wanted. 

 

I would like to know… / Please send me… 

 

I wonder if you could… / Could you…? 

 I will contact you again shortly. / I`ll get back to you soon. 

 

If you wish, I would be happy to… / Shall I…? 

 

Please feel free to contact me if you have any question. / 
 Just give me a call if you have any questions.  

Give my regards to… / Give my love to your family.  

Yours faithfully, / Love, 
XYZ 

 

1 

2 

3
2 

4 

5 

6 

FLOWER CROSSWORD  
PREPARED BY OLA 
GRZELIK 2A 
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FRÜHLING KOMMT BALD!!! – ODER IST SCHON DA???  IN DIESER NUMMER: 

Wir möchten in dieser Nummer der 
Schülerzeitung etwas über Frühling 
schreiben. Alles, was wir mit dieser 
Jahreszeit assoziieren.  
 
Für diese Jahreszeit gibt es drei Namen: 
 

 der Frühling 

 das Frühjahr 

 der Lenz  
Der astronomische Frühling beginnt: 

 auf der Nordhalbkugel am 20. oder 
21. März  

 auf der Südhalbkugel am 22. oder 
23. September 

Der meteorologische Frühling beginnt:  

 auf der Nordhalbkugel am 1. März. 

 auf der Südhalbkugel am 
1. September. 

 
Diese Jahreszeit dauert drei Monate: März, 
April und Mai.  
In deutschsprachigen Ländern gibt es auch 
den Namen –  Frühjahr. Das ist der so 
genannte Vorfrühling, also die Zeit, wenn 
die Pflanzen erwachen und beginnen zu 
blühen.       
In dieser Zeit kann man die Blühten der 
Schneeglöckchen beobachten.  
 

 
Schneeglöckchen 

Es gibt im Mitteleuropa auch den so 
genannten Vollfrühling. Das ist die Zeit, 
wenn die Apfelbäume blühen.  
 

 
Apfelbäume 

 
Der Name – Lenz wird eher poetisch benutzt.   
 
Betreuer:  
Małgorzata Pacześ-Górna – 
Deutschlehrerin. 
Krzysztof Snochowski – Deutschlehrer.  
 

 

 

Ostern – Sitten und Bräuche 
Ein paar Infos über Ostern in Deutschland. Wie feiert 
man das Fest und welche Traditionen sind dabei? 

Seite  2 und 3 

Kochenecke – leckerer Salat 
Probiere das Rezept für einen griechischen Salat. Es 
schmeckt hundertprozentig super!!!    

Seite 4 

Frauentag 
Beste Wünsche an alle Frauen zum Frauentag!!!  

Seite 5 

Sportcke – VfL Wolfsburg  
Ein paar Informationen über den Verein für 
Leibesübung.    

Seite 6 

 

 

 

 

Frühling – Frühjahr – Lenz??? 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/20._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/21._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/22._September
http://de.wikipedia.org/wiki/23._September
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"Andere Länder, 
andere Sitten" 

Die Sitten und Bräuche 
unterscheiden sich in 
verschiedenen Länder, deshalb  
spricht man "Andere Länder, 
andere Sitten". Gibt es 
Unterschiede beim Ostern 
zwischen Polen und Deutschland? 

 Der Verkauf der 
Osterdekoration sieht in 
Deutschland ein bisschen anders 
als in Polen aus, obwohl man 
auch etliche Ähnlichkeiten finden 
kann. Es gibt ähnliche Symbole 
des Festes, wie zum Beispiel 
Ostereier und Osterhasen aus 
Schokolade und Zucker. 
Charakteristisch sind in 
Deutschland festliche 

Dekorationen - 
Ostersträuße. 
Die Deutschen 
essen in dieser 
Zeit ähnlich 
wie in Polen 
Eier, Wurst, 
Hefekuchen 

mit Rosinen und Käsekuchen. 
Karfreitag ist in Deutschland 
arbeitsfrei. Haupttradition des 
Ostersonntags ist das sogenannte 
Spiel „Ostereier-ticken". Die 
Kinder suchen im Garten oder in 
der Wohnung versteckte 
Geschenke. Die Deutschen 
kennen dagegen keinen Brauch 
mit Wassergießen, der in Polen 
"Śmigus-Dyngus" heißt. Der 
Brauch ist typisch polnisch.  

 
Andere Länder, andere Sitten. - 
Co kraj to obyczaj. 
die Sitten und Bräuche - tradycje 
i obyczaje  

der Osterhase - zajączek 
wielkanocny 
das Osterei - wielkanocne jajko, 
pisanka 
die Ostersträuße - bukiety 
wielkanocne 
ähnlich - podobny 
der Hefekuchen - babki 
wielkanocne 
die Rosinen - rodzynki 
der Käsekuchen - sernik 
Karfreitag - Wielki Piątek 
arbeitsfrei - wolny od pracy 
versteckte - schowane, ukryte 
 

Noch ein paar Infos:  

 

Der Samstag vor Aschermittwoch 
heißt in Baden – Württemberg 
und in der Schweiz „Schmalziger 
Samstag“ so etwas wie in Polen 
„Fetter Donnerstag“. An diesem 
Tag bäckt man Faschingskrapfen. 

Pączek: Ein Wort im Polnischen 
und viele im Deutschen.   

Krapfen  

Faschingskrapfen  

Kräppel                           pączek 

Berliner  

Pfannkuchen 

Berliner – Norddeutschland, von 
Mecklenburg über Schleswig-
Holstein und Niedersachsen bis 
nach Westfalen und dem 
Rheinland sowie in Teilen der 
Pfalz, in Teilen Baden-
Württembergs (vor allem im 

Westen), im Saarland und in der 
Deutschschweiz.  

Kräppel – Mitteldeutschland 

Pfannkuchen -  Ostdeutschland 

Krapfen/Faschingskrapfen - 
Südostdeutschland, Österreich 

 

 

Berliner Pfannkuchen mit 
Zuckerguss 

Aschermittwoch – damit beginnt 
in der katholischen Kirche die 40-
tägigen Fastenzeit. In dieser Zeit 
soll man auf bestimmte 
Nahrungsmittel, alkoholische 
Getränke und Luxus verzichten. In 
vielen Ländern isst man an 
diesem Tag kein Fleisch. An 
diesem Tag wird durch den 
Priester ein Aschekreuz auf die 
Stirn getätigt. Das ist ein Symbol 
für Buße.  

In Deutschland heißt der Tag in 
manchen Regionen Pfeffertag. 
An diesem Tag werden die 
Langschläfer aus dem Bett 
getrieben.  

Andere Bezeichnungen sind 
Heringstag, Aschetag, 
Macherdag, Eschtag, Esztag,  
Hessischer Mittwoch, Schurtag 
und Öschriger Mittwoch.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschschweiz
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Gründonnerstag  - in Deutschland 
und in Österreich ist das der Tag 

Ostersonntag und Ostermontag – 
Traditionen und Symbole 

 

vor dem Karfreitag. In vielen 
Gegenden ist es Brauch, am 
Gründonnerstag etwas Grünes zu 
essen. 

Gründonnerstag mit einem 
Heischebrauch. Dabei ziehen 
Kinder mit dem Spruch „Guten 
Morgen, guten Morgen zum 
Gründonnerstag, gebt mir was 
in’n Bettelsack …“ von Haus zu 
Haus, um Süßigkeiten zu 
bekommen.  

In Mühlhausen in Thüringen sollte 
jeder Mühlhäuser an 
Gründonnerstag eine gebackene 
Brezel essen. 

In Teilen der Oberlausitz 
verbindet sich der  

 

der Aschermittwoch – środa 
popielcowa 

die Fastenzeit – Wielki Post 

verzichten auf – rezygnować z   

der Priester – ksiądz  

die Buße – pokuta 

die Brezel - precel 

der Bettelsack – worek żebraka  

 

 

 

 
Haseneier-Suche 

Johann Wolfgang von Goethe hat 
am Gründonnerstag Kinder zum 
Suchen der Haseneier in seinen 
Garten eingeladen. Bis heute 
kann man in Weimar im Park an 
der Ilm Haseneier suchen. 

 

Ostereier 

Sie gehören seit Jahrhunderten 
zum Osterfest. Sie werden 
gefärbt, mit Motiven bemalt oder 
verziert. 

 

 

Osterlamm 

Es ist das Sinnbild für den 
Opfertod Jesu. Johannes der 
Täufer sagte über Jesus: „Siehe, 
das Lamm Gottes, das die 
Sünden der Welt hinwegnimmt“.  

 

 

Osterwasser 

Dieses Wasser schöpft man am 
Ostermorgen aus einem Fluss. 
Wer sich mit dem Wasser wäscht, 
hat besonders feine Haut. 

 

Osterreiten 

Diese Tradition gibt es in der 
sächsischen Oberlausitz. Männer 
mit Frack und Zylinder reiten in 
die Nachbargemeinde, um die 
frohe Botschaft zu verkünden, 
dass der Herr Jesus 
Christus auferstanden ist.  

 

Osterfeuer 

Es soll den Winter vertreiben. In 
einigen Orten verbrennt man 
dabei eine Hexenpuppe.  

 

Brezel – Essen 

In Mühlhausen in Thüringen muss 
man am Gründonnerstag eine 
Brezel essen.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heischebrauch
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhausen/Th%C3%BCringen
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberlausitz
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Zutaten:  
Tomaten (2 Stück)  
eine grüne Gurke  
Feta (100 Gramm)  
ein Paprika 
ein Salat 
Oliven (15 Stück) 
 

Sauce: 
Öl ( ½ Glas) 
Knoblauchzehe  (2 Stück) 
Essig ( ½ Teelöffel) 
Kräuter ( 1 Löffel) 
 

Zubereitung:  
Man schneidet Gemüse und Feta. Man gießt Oliven ab und nimmt 
Blattsalat, dann legt man den Salat auf den Teller.  Auf den Salat legt 
man Gemüse mit Feta und Oliven. Man hackt Kräuter. In dem Schüssel 
mischt man  Zutaten für Sauce und gießt den Salat.  

 

Guten Appetit!  
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Den Internationalen Frauentag 
feiert man  weltweit am 8. März. 

 

 

Er  entstand in der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Die 
Idee kam aus den USA. Der erste Frauentag feierte 
man am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, 
Österreich-Ungarn und der Schweiz. Am 8 März feiert 
man den Tag seit 1921. 
 

Was schenkt man den Frauen zum Frauentag? Hier ein 
paar Ideen.    

- einfach einen schönen Tag gestalten  
 
- mit Blumen und einem Essen verwöhnen  
 
- einen Ausflug planen 
 
- ins Kino gehen  
 
- Wellnesswochenende buchen  
 
- Frühlingsblumenstrauß schenken 
 
- ins Restaurant einladen 
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Sportecke 

Der ganze Name von VfL Wolfsburg lautet Verein für Leibesübungen Wolfsburg. 

  

Seine Geschichte beginnt vor über 70 Jahren. Das ist also ein Verein mit sehr 

langer Tradition. VfL ist am 12. September 1945 entstanden. Das erste  

Wettspiel hat Wolfsburg in der Bundesliga 1997 gespielt. Die Wölfe sind das 

einzige Team, das von Anfang an bis heute in der Bundesliga spielt. VfL 

Wolfsburg hat einmal die Meisterschaft in der Bundesliga gewonnen.  Der 

Trainer von VfL Wolfsburg heißt Dieter Hecking.  

 
 

 
 

 

 

Grün-Weiß VfL  

  

Grün-Weiß VfL 

Unsere Farben leuchten hell 

Hell am Fußball-Firmament 

Wolfsburgs VfL 

  

Wolfsburg ist 'ne grüne Stadt 

Die einiges zu bieten hat 

Ein Schloß, ein Werk, das Arbeit gibt 

Und einen See, den jeder liebt 

  

Nach kurzer Zeit merkt jeder schnell 

Das schönste doch ist unser VfL 

  

 

 

Grün-Weiß VfL 

Unsere Farben leuchten hell 

Hell am Fußball-Firmament 

Wolfsburgs VfL 

  

Wir sind der Stolz der Niedersachsen 

Hier sind wir die Nummer 1 

Sturmfest und echt erdverwachsen 

Woll'n wir einmal die Größten sein 

  

Du wirst niemals alleine steh'n 

Wir werden jeden Weg zusammen geh'n 

  

Grün-Weiß VfL 

Unsere Farben leuchten hell 

Hell am Fußball-Firmament 

Wolfsburgs VfL

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dieter_Hecking


 

NAUCZYCIELE 

LILIANA OLEJNIK 

ADRIANNA KRAJEWSKA 

PAULINA PLUCIŃSKA 

MAŁGORZATA PACZEŚ-GÓRNA 

KRZYSZTOF SNOCHOWSKI 

UCZNIOWIE 

AGNIESZKA WITASIK III F 

AGATA URBAŃCZYK III F 

ADRIAN KUNIKOWSKI III H 

KACPER KOPYCKI III H 

JULIA DYBA III H 

ALA STASZEK III H 

OLA WLAZŁO III B 

JULIA FIJOŁEK III B 

KAROLINA KUNICKA III F 

OLA GRZELIK II A 

ELIZA ZAMOLSKA I F 

BASIA ORPEL I F 

MILENA SWĘDRAK I F 

MAGDALENA ŚMIECH III C 

AGNIESZKA MACKIEWICZ III C 

KAROLINA SKROBISZEWSKA III C 

KRYSTIAN PASZKIEWICZ III C 

ŁUKASZ BARA III C 

MARTYNA OWCZAREK II H 

PATRYCJA KOPKA II H 

PIOTR WLAZŁO II H 

MARYSIA CIPIŃSKA I E 

Do utworzenia polskiej części Gimnazety 

najbardziej przyczynili się uczniowie klas  

III d, III i oraz I e. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 

 

 

 

  
 UWAGA SZÓSTOKLASIŚCI!                                         

Odbywa się nabór do naszej szkoły.                          

Serdecznie zapraszamy! 

 Egzaminy gimnazjalne odbędą się w dniach:      

21.04. , 22.04. i  23.04. (wtorek, środa, czwartek)  

 Julia Wdowińska, uczennica klasy 3A została                 

laureatką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego                     

uzyskując 100% poprawnych odpowiedzi.  Kurator łódzki 

zapewnia Julii miejsce w wybranej szkole ponadgimna-

zjalnej naszego województwa oraz zwolnienie z części 

przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Uczennicę                        

do konkursu przygotowały nauczycielki chemii p. Ewa 

Szkudlarek i p. Wacława Czyżewska.  Serdecznie                         

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

 Z OSTATNIEJ CHWILI! 

Nasza szkolna gwiazda, Patryk Jagodziński, 

odniósł kolejne sukcesy! Wziął udział w XXII                                 

Międzynarodowych Mistrzostwach Polski TAKEWON-DO  

14-15 marca 2015 roku w Wieliczce.  Zajął III miejsce                  

w konkurencji „Light contact- shkg juniorzy” i III miejsce 

w konkurencji „Układy formalne- tradycyjne”. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 Kacper Kopycki, uczeń klasy 3H               

naszego gimnazjum, został Finalistą                    

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. 

Ucznia przygotowywała do konkursu nauczycielka fizyki 

p. Zofia Tuzikiewicz. Serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 

  

 3 marca 2015 w naszym gimnazjum 

odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Języka          

Angielskiego SZOP PRACZ- RACOON 2015. Do testu            

przystąpiło 32 uczniów. Do II etapu konkursu dostało się 

9 uczniów naszej szkoły: Adam Ungier 3G, Kacper Kopycki 

3H, Agnieszka Mackiewicz 3C, Agata Urbańczyk 3F,              

Viktor Van Wijngaarden 3D, Julia Wdowińska 3A,                     

Patrycja Ludwisiak 3H, Ewelina Kurzawa 3F, Małgorzata                            

Wajerowicz 3A. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

*Zapraszamy do kontaktu z redakcją w celu           

zamieszczenia ogłoszenia. 

     **REDAKCJA GIMNAZETY  *  KONTAKTY * OGŁOSZENIA *  KONKURSY **   

KONTAKT  DLA AUTORÓW 

 I OGŁOSZENIODAWCÓW:    

Adrianna Krajewska                                                                                 

Sala 102 

Czwartek, godzina 13.30, osobiście 

lub 

newsletteronlinegim3@gmail.com 


