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PROJEKT LEPSZE GIMNAZJA 
 

To dla naszej  Gminy 
Węgierska Górka  
Świetna okazja. 

 
W myśl tego projektu - 
- Jakie nas młodych, 

Uczenie i wychowanie,  
Takie w przyszłości, 

będzie działanie. 
 

- Kto się uczy i wychowuje, 
Ten się nie zmarnuje. 

 

 
 

Szkoły  realizujące projekt: 

Człowiek – najlepsza Inwestycja

Publiczne Gimnazjum 
w Cięcinie 

im. ks. prof. 
Józefa Tischnera  

Gimnazjum 
w Ciścu  

Publiczne Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 
w Węgierskiej Górce  

Publiczne Gimnazjum 
im. 

Adama Chmielowskiego 
w Żabnicy  
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Wstęp - Danuśka 
Szansa na sukces - Katarzynka 

1 - 2 
 

Projekt Lepsze Gimnazja 
- promocja  

3 - 6 

Rusz głową. Ściaganie - zyski czy stra-
ty? - Katarzynka 

7 

Dlaczego? - Ivona 
Co lepsze? - BeAtAsIs 

8 

Plotek. pl - Paula 
EMO - Ankaa 

9 

Jak oni śpiewali - Danuśka 
Zagadka - Marysia 

11 
 

Po angielsku - Paula 
 

12 -  13 
 

Po niemiecku - p. J. Dziedzic  i Danuśka 15 - 16 

W tym numerze: Str.  
Hello! ☺ 

 
 Słyszeliście, że za 2 lata koniec świata? Cóż, 
będzie brakować nam naszej gazetki, w związku z tym 
będę się streszczać.  
 Nasza gazetka bardzo się rozwija! Sprzyja temu 
projekt unijny, dzięki któremu gazetka jest aż w 3 języ-
kach! Działający zespół, jak na razie składający się      
z samych kobiet, jest wyjątkowy mocny! W tym nu-
merze ukazało się wiele ambitnych artykułów, m.in: 
 
* promocja Projektu Lepsze Gimnazja 
 
* felieton Kasi Czech rozpoczynający cykl artykułów 
o ściąganiu, które u nas w szkole i na pewno w innych 
także jest powszechną metodą na przetrwanie, 
 
*neewsy o wielkim odkryciu szkolnych talentów 
wokalnych, w konkursie angielskiej piosenki, mojego 
autorstwa, 
 
* artykuł Ivonki, która podzieli się z nami refleksjami 
na temat pytań, które często sobie zadajemy... 
 
 Mam nadzieję, że wszystkie krzyżówki, które 
w tym numerze sie ukazały, zostaną przez was rozwią-
zane:) Karolina Juraszek, która rozwiązała poprzed-
nią krzyżówkę angielską, została nagrodzona. Tak 
więc wytężcie mózgi i zgarnijcie wypasione nagrody! 
 To tyle na teraz:)  

      Miłej lektury! 
 

Danuśka☺ 

Adres Redakcji: 

Publiczne Gimnazjum w Cięcinie 

Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera 

Ul. Św. Katarzyny 20A 

34-350  Węgierska Górka 

DLA WAS O NAS  ukazuje się od 2002 roku. 

Redaktorzy: 
Ala Tomiczek, Iwona Jarco, Beata Jarco, Marysia 
Urbańska, Katarzyna Czech, Danuta Dyrlaga,  
Paulina Szyma, Ania Machała, Agnieszka Filary. 
Opiekunowie:) 
mgr Anna Musioł 
mgr Jolanta Figura 
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Szansa na sukces:) 
W ostatnim numerze gazetki „Dla Was o Nas” pisałyśmy o tym, że w naszej szkole rusza projekt 

„Lepsze Gimnazja”. Poznaliście wtedy ogólny zarys, jak to będzie teraz wyglądać, o czym 
dowiedzieliście się też od nauczycieli. Nie znaliśmy wtedy do końca konkretów, ale zostaliśmy 
poinformowani, że czeka nas wiele pracy i niestety nie była to żadna plotka.  

Fundusz otrzymaliśmy od Europejskiego Funduszu Rozwoju Euroregionalnego, a projektodawcą jest 
Gmina Węgierska Górka i to właśnie jej zawdzięczamy realizację tego przedsięwzięcia, przy czym też masę 
dodatkowych godzin... Ponadto w projekcie nie bierzemy udziału tylko my, ale też uczniowie gimnazjów       
w Węgierskiej Górce, Ciścu i Żabnicy, zatem nie tylko my swój wolny czas poświęcamy w imię nauki. Jak 
wiecie, w zajęciach może brać udział każdy, bo dzielą się na wyrównawcze, dokształcające i rozwijające 
zainteresowania. Dlatego nie liczą się wyniki w nauce, bo kształcić się można z zakresu każdego 
przedmiotu od matematyki po plastykę, zatem do wyboru, do koloru:) Na zajęciach praktycznych, 
czyli wychowaniu fizycznym, umiejętności mogą rozwijać nasi sportowcy przez program „Sport lekiem 
na całe zło” i te zajęcia cieszą się chyba największą popularnością;D Oprócz tego w naszej szkole pojawiła 
się pani psycholog, a pani pedagog ma zwiększoną liczbę godzin pracy, co oznacza, że być może dzięki ich 
pomocy, będziecie mieć mniej problemów i znikną wszystkie konflikty. 

Z perspektywy uczniów to wszystko wygląda niezbyt wesoło, bo oznacza wiele godzin nauki i pracy 
spędzonych w szkole pod bacznym okiem nauczycieli:( Jednak z drugiej strony jest to dla nas ogromna 
szansa, bo mamy możliwość poszerzyć swoje horyzonty, co pozytywnie odbije się w naszych ocenach. 
Uczniom III klas, którym nauczyciele pomagają przygotować się do egzaminów gimnazjalnych, da to efekt w 
lepszych wynikach testów. Zatem można stwierdzić, że głównym celem jest polepszenie osiągnięć w nauce. 
Właśnie tak, ale nie tylko, bo zajęcia mają  i będą mieć nie tylko charakter edukacji, ale też rozrywki, bo będą 
i już są organizowane wyjazdy różnego typu. Dla nauczycieli, oprócz ponadprogramowej pracy, jest to 
wyzwanie, bo zazwyczaj na 7. 8. czy nawet 9. lekcji, trudno wbić uczniom wiedzę do głowy:) Dlatego też 
nauczyciele powinni pamiętać, że nie należy przesadzać. 

A tak poważnie, to myślę, że warto wykorzystać szanse, którą dostaliśmy. Wiem, że wolny czas 
lepiej jest poświęcić na odpoczynek od nauki, ale dzięki tym zajęciom można naprawdę wiele zyskać, bo jak 
to ktoś kiedyś powiedział „ucz się pracuj, a dojedziesz do celu, jak doszedł Kopernik i innych wielu”... 
 

Katarzynka  
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  LEPSZE GIMNAZJA  

 

 

 

 

 

  

 Projekt pt.: „Lepsze Gimnazja” realizowany jest przez Gminę Węgierska Górka w ramach 
Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w ja-
kości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Gmina Węgierska Górka. W realizacji projektu biorą 
udział wszystkie gimnazja z terenu Gminy Węgierska Górka: 

Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Cięcinie. 

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Ciścu 

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce 

Gimnazjum Publiczne im. Adama Chmielowskiego w Żabnicy  

Projekt jest realizowany w terminie: 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. 
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Całkowita wartość projektu wynosi 1 361 090,07 PLN1 361 090,07 PLN  

w tym 

Europejski Fundusz Społeczny:  1.156.926,56 PLN 

i Budżet Państwa 204.163,51 PLN. 

 
Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminy Węgierska Górka przy ul. Zielonej 

43, 34 – 350 Węgierska Górka. 

Kontakt: 

Gmina Węgierska Górka  

ul. Zielona 43 

34-350 Węgierka Górka  

Tel. 33 864 15 01, Fax. 33 864 17 80 

 

Oficjalna strona internetowa projektu: http://lepszegimnazja.pl/ 

Kontakt z biurem projektu: promocja@lepszegimnazja.pl 
 

Za realizację projektu odpowiada ZESPÓL PROJEKTOWY w składzie:ZESPÓL PROJEKTOWY w składzie:  

Kierownik Projektu: Kierownik Projektu: Tomasz Juraszek (kontakt: tjuraszek@lepszegimnazja.pl)  

Księgowy ProjektKsięgowy Projektuu ::  Lucyna Sporek 

Specjalista ds. promocji i informacji:Specjalista ds. promocji i informacji: Wioletta Worek (kontakt:  

wworek@lepszegimnazja.pl) 

Kierownicy podzespołów w szkołach:Kierownicy podzespołów w szkołach: Beata Popielarz (Cisiec),  Janina Ko-
nior (Żabnica), Piotr Bryś (Węgierska Górka), Lidia Paciorek-Ficoń (Cięcina). 

 Pomysł na projekt powstał  w roku 2008. Podstawą były dane ze źródeł Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytu-
cji (badania PISA), które wskazywały (i nadal wskazują) na istnienie znacznych 
dysproporcji w wynikach egzaminów gimnazjalnych pomiędzy uczniami z miast i 
wsi. Te same dane wskazują również na istnienie zależności pomiędzy wynikami 
testów a statusem społecznym i materialnym ucznia. Dysproporcje wynikają z ist-
nienia barier w dostępie do dóbr edukacyjnych: geograficznej (odległość od ośrodków 
naukowych, kulturalnych), mentalnościowej (niskie aspiracje i motywacja u części 
uczniów), finansowej (dotyczy szkół  oraz części rodzin uczniów). Te dane pozwoliły 
zdefiniować problemy do rozwiązania oraz cele i rezultaty projektu. 
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Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie określonych celów. Celem głównym projektu jest 
„Podniesienie jakości kształcenia, nauczania, wychowania i opieki we wszystkich 4 gimnazjach Gmi-
ny Węgierska Górka”. Cele szczegółowe projektu są następujące: 

• Podniesienie średnich wyników egzami-
nu gimnazjalnego 

• Podniesienie średnich wyników klasyfi-
kacji rocznej w gimnazjach 

• Obniżenie barier w dostępie do dóbr 
edukacyjnych 

• Poszerzenie oferty edukacyjnej 4 gimna-
zjów 

• Dostarczenie pozytywnych wzorców za-
chowań 

• Zagospodarowanie nadmiaru wolnego 
czasu uczniów 

• Poszerzenie oferty szkół o doradztwo i 
opiekę psychologiczno-pedagogiczną 

Realizacja projektu ma dać określone rezultaty.               
Są to, po pierwsze tzw. REZULTATY TWARDE: 

• Poprawa wyników egzaminu gimnazjal-
nego w gminie o 5%, 

• Zmniejszenie liczby uczniów z ocenami 
niedostatecznymi o 10%, 

• Zwiększenie o 5% liczby najwyższych 
ocen z zachowania, 

• Objęcie zajęciami wyrównawczymi 19% 
uczniów, 

• Objęcie zajęciami pozaszkolnymi 50% 
uczniów, 

• Objęcie zajęciami dodatkowymi dla 
uzdolnionych 13% uczniów, 

Po drugie tzw. REZULTATY MIĘKKIE: 

• Poprawa stanu wiedzy nauk przyrodni-
czo-matematycznych, języków obcych i 
ICT, 

• Pobudzenie zainteresowań środowiska 
uczniów naukami ścisłymi, językami 
obcymi     i ITC, 

• Zwiększenie zainteresowań środowiska 
lokalnego działalnością szkół, 

• Poprawa wizerunku szkół w oczach Ro-
dziców, 

• Zwiększenie motywacji i aspiracji 
uczniów, 

• Zwiększenie aktywności i zaangażowa-
nia uczniów we własny rozwój, 

• Rozwój umiejętności zarządzania cza-
sem, 

• Poprawa wizerunku Unii Europejskiej w 
oczach rodziców, 

Projekt przyniesie tzw. WARTOŚĆ DODANĄ, do 
której zaliczamy: 

• Wdrożenie programów rozwojowych w 4 
gimnazjach, 

• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, 

• Radykalne zwiększenie liczby uczniów 
mających dostęp do zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych, 

• Zapewnienie fachowej opieki uczniom 
uzdolnionym i wykazującym zaangażo-
wanie we własny rozwój, 

• Poprawa efektywności pracy z uczniami 
zdolnymi oraz uczniami wykazującymi 
problemy w nauce, 

• Szerokie otwarcie uczniom dostępu do 
instytucji kultury i edukacji, 

• Zdobycie wiedzy i doświadczenia we 
wdrażaniu projektów unijnych w 4 szko-
łach, 

• Poprawa współpracy i komunikacji po-
między szkołami, 

• Kompleksowe wsparcie wszystkich gim-
nazjów w gminie, 
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Uczniowie spełniający określone kryteria otrzymują wsparcie w ramach następują-
cych zadań projektu: 

 

 

 

 

 

Gazetka, która trzymacie Państwo w ręce jest redagowana przez uczniów na zajęciach w 
ramach projektu „LEPSZE GIMNAZJA” oraz pokazuje to co dzieję się w ramach projek-
tu w szkołach. 

ZADANIE NR III: 

Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla uczniów wykazujących 

problemy w nauce. Zajęcia w tym zadaniu obej-
mują następujące przedmioty: Matematyka, Język 
polski, Język angielski, Język niemiecki, Geogra-
fia, Biologia, Historia, ICT, Fizyka, Chemia. 

ZADANIE NR IV: 

W ramach tego zadania uczniowie zostaną objęci 
wsparciem psychologa i pedagoga, którzy pomogą 
w rozwiązywaniu problemów, doradzą, pomogą 
odnaleźć właściwą motywacje i podnieść aspiracje. 

ZADANIE NR V: 

Realizacja programu prewencyjnego „Sport 

lekiem na całe zło” 

W ramach tego zadania na bazie sal sportowych i 
boisk w szkołach oraz hali sportowej w Węgier-
skiej Górce uczestnicy projektu mogą spędzać wol-
ny czas, pod opieką nauczycieli i trenerów, na 
grach i zabawach sportowych. 

ZADANIE NR VI: 

Realizacja dodatkowych zajęć 

(pozaszkolnych, pozalekcyjnych) ukierunko-

wanych na rozwój kompetencji kluczowych. 

Te zajęcia adresowane są do uczniów wykazują-
cych uzdolnienia w kierunku tzw. kompetencji 
kluczowych. Zajęcia w tym zadaniu obejmują na-
stępujące przedmioty: Matematyka, Język polski, 
Język angielski, Język niemiecki, Geografia, Biolo-
gia, ITC, Fizyka, Chemia, Sztuka (muzyka, plasty-
ka, taniec, teatr), Zajęcia dziennikarsko-językowe. 

       W ramach projektu szkoły zostaną doposa-
żone w pomoce dydaktyczne i sprzęt (sztalugi, 
dyktafony, tablice i panele wystawowe, kamery 
cyfrowe, magnetofony, drukarki, laptopy, zesta-
wy mebli, projektor multimedialny, teleskop 
astronomiczny, keyboard, nagłośnienie). 

      Realizacja projektu pozwoli zniwelować ba-
riery stojące przed młodzieżą  z terenu gminy 
Węgierska Górka. Zaplanowano zajęcia pozaszkol-
ne (wyjazdowe) w ramach zadań 5 i 6, które mają ob-
niżyć barierę geograficzną, pomogą pokonać duże 
odległości od ośrodków akademickich, kin, teatrów, 
instytucji naukowych, muzeów, obiektów i imprez 
sportowych. Uczniowie mieszkający dalej od szkoły 
mogą liczyć na dowóz na i z zajęć projektu. Psycholo-
gowie i pedagodzy będą pracować nad obniżeniem 
bariery mentalnościowej, pomogą znaleźć motywacje, 
będą próbować podnieść aspiracje oraz zmienić nega-
tywne nastawienie do kariery szkolnej  i zawodowej u 
części uczniów. Projekt obniży barierę finansową, któ-
ra dotyczy szkół, gdzie subwencja oświatowa nie za-
pewnia oczekiwanej przez klientów oferty edukacyjnej 
szkół oraz wspomoże materialnie część uczniów, za-
pewniając w ramach „wyprawki” materiały do zajęć. 

       Wszystkie inne informacje znajdują się na stro-
nie internetowej projektu oraz w każdej ze szkół, re-
alizujących projekt.  
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Rusz głową  
 

Zapewne wszyscy wiecie, że niedawno 
w naszej szkole ruszyła druga edycja 
międzyprzedmiotowego konkursu "Alfa                
i Omega 2010". Obejmuje on 15 przedmiotów 
szkolnych i polega na rozwiązywaniu zadań,  
których jest sporo. Za prawidłowe ich 
rozwiązanie jest przyznawana adekwatna liczba 
punktów, a celem jest uzbieranie ich jak 
najwięcej. Zadania regularnie ukazują się na 
stronie naszej  szkoły (przypomnę 
WWW.gimnzjum.cięcina.eu) i jest około          
2 tygodni na ich rozwiązanie oraz dostarczenie 
danemu nauczycielowi. Co prawda konkurs 
rozpoczął się w lutym i zadania z kilku 
przedmiotów są już nieaktualne, ale to nie 

powinno zniechęcać! Myślę, że nadal są szanse, 
bo punkty można nadrobić i wyrównać swój 
wynik z tymi najlepszymi☺ W konkursie może 
wziąć udział każdy, nie tylko osoby ze średnią 
powyżej 5.0, bo skoro zadania rozwiązujecie    
w domu, to niekoniecznie musicie robić to sami. 
Jednak trzeba pamiętać, bo finał będzie miał 
charakter ustny – uczestnicy będą odpowiadać 
na pytania wylosowane spośród 100 pytań 
obejmujących wszystkie przedmioty. Zadania    
z wychowania fizycznego i sztuki mogą mieć 
charakter praktyczny☺ Punkty w rundzie 
finałowej zostaną zsumowane i dopiero wtedy 
zostanie ogłoszony zwycięzca, ale nagrodzone 
będą osoby z trzema najlepszymi wynikami,      
a nagrody jak się dowiedziałam, są bardzo 
atrakcyjne☺ Bardzo chcę Was zachęcić do 
wzięcia udziału w tym konkursie, nie tylko ze 
względu na nagrody (które oczywiście też są 
bardzo ważne), ale też jest to okazja, by 
sprawdzić swoją wiedzę i mieć   z satysfakcję    
z tego, że nie poddano się na starcie, lecz 
spróbowano swoich sił☺ Mam nadzieję, że 
choć trochę Was przekonałam, życzę 
powodzenia  w rozwiązywaniu zadań. 
 

Katarzynka  

Ściąganie – zyski czy straty? 
 

 Co dla każdego z Was jest oczywiste, odkąd istnieje szkoła, uczniowie przygotowują ściągi. Jest to 
zjawisko, z którym najczęściej można spotkać się podczas pisania prac pisemnych. Można na nie spojrzeć  
z trzech stron, czyli osób ściągających, nieściągających i obserwujących nauczycieli. Dlatego zastanowię 
się nad stanowiskami tych trzech stron. Ściągający to najczęściej osoby leniwe, które zamiast się nauczyć, 
wolą korzystać z podpowiedzi w postaci karteczek z potrzebnymi informacjami, zyskując pomoc od kolegi 
bądź koleżanki lub jeszcze innych sprytnych pomysłów. Jednak spójrzmy prawdzie w oczy, ze ściąg 
korzysta każdy, nawet te najmądrzejsze osoby. Zdarza się też tak, że niektórzy notorycznie starają się 
odpisać od kolegi,  czy koleżanki z ławki, a to już nieuczciwe. W sytuacji, gdy jedna osoba poświęciła na 
naukę kilka godzin, a druga po prostu od niej odpisała i obie dostały takie same oceny, można się poczuć 
wykorzystanym. Korzystając ze ściąg oszukujemy nie tylko nauczyciela, ale też samego siebie. Bo czym 
innym jest ocena uzyskana za wykorzystanie własnej wiedzy, a czym innym ta otrzymana za ściąganie. 
Oprócz tego, ściągając, niewiele się można nauczyć. Istnieje też ryzyko przyłapania na odpisywaniu przez 
nauczyciela, a wtedy już jest niewesoło.  
 Reasumując, czy ściąganie przynosi jakieś inne korzyści poza lepszą oceną? Na pewno jest to bardzo 
duży plus. Jednak należy sobie zadać pytanie, czy mamy satysfakcję z dobrego wyniku, jeżeli tak naprawdę 
na niego nie zasłużymy? Chyba więcej jest minusów, ale zostawmy to własnemu sumieniu. 

Katarzynka 
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Dlaczego? 
 

 Czy zastanawiałeś się, jak często to dziwne 
słowo pojawia się w twoim życiu…? W twoich 
myślach… słowach… rozmowach… Zwykle zadając 
sobie to pytanie, nie czekamy na odpowiedź, a ona 
często przychodzi w prostych rzeczach, których 
znaczenia nie potrafimy odczytać. 
 Pytanie to zadajemy sobie, gdy czujemy się 
bezradni lub niepewni, gdy ogarnia nas rozpacz, 
zwątpienie lub zniecierpliwienie. Gdy jesteśmy 
szczęśliwi, nie mamy czasu na zadawanie  pozornych 
głupich pytań, jak: dlaczego? Pytanie to pada również, 
gdy siedząc bezczynnie w długi samotny wieczór, 
zaczynamy się zastanawiać nad swoim życiem…  
 Dlaczego jestem teraz tutaj, wśród ludzi, którzy 
mnie nie rozumieją? Dlaczego robię to, co oni, choć 
wcale nie mam na to ochoty i nie czuję takiej 
potrzeby? Dlaczego ten, z kim chciałbym być w tym 
momencie jest teraz gdzie indziej i  z kimś innym? 
Dlaczego właśnie z tym kimś chciałbym teraz być? 
Dlaczego przy tej osobie czuję się lepiej, skoro nie jest 
ona ideałem? Dlaczego ufam komuś, kto być może 
wcale nie zasługuje na moje zaufanie? Dlaczego 
uczucia mną targają i nie pozwalają mi stać się 
wreszcie samodzielną? Dlaczego tak często nad sobą 
nie panuję i postępuję wbrew własnym, dobrym 
przekonaniom?  
 Czy te pytania mają jakiś sens? Tego nie wiem. 
To przykłady pytań, które mogą nawiedzić nas, gdy 
zaczniemy się zastanawiać. Być może lepiej nie 
zaczynać się zastanawiać, bo wychodzą z tego często 
różne dziwne wnioski, niekoniecznie korzystne dla 
nas i naszych bliskich.  
 Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Czy jest jedna 
prosta odpowiedź na to pytanie? Czy jest jedno 
zwykłe lekarstwo na wszystkie niepewności i na 
wszelką niewiedzę? Szukajmy go, być może jest już 
tuż obok nas. 

        
 Ivona 

Co lepsze? 
„Brak miło ści, brak zdrady, czy 

zdrada i miłość…?” 
 

W tym przedziwnym nastroju 
W dniu naznaczonym zmyłką 

Z czary miłości napoju 
Przez jeden łyk tylko 

W głowie mętlik, w sercu płomień 
Z przyczyny nieznanej 

A co się stało kiedykolwiek 
Już się nie odstanie 

Jak stało się to? Nie wie nikt 
Odpowiedzi nie ma 

Ale i bez niej można żyć 
Gdy w duszy gra poemat 

Lecz dziwny czar zawisnął w powietrzu gdzieś 
Na tym czystym niebie, niby czarne chmury 
Spuszcza na kochanków łez gorących deszcz 

Tej miłości jasnej odkrywa cień ponury… 
Tristan i Izolda, Izolda i Tristan 

Jedna miłość piękna, wspólna, niepojęta, 
Ale nutka zdrady w tej miłości nieczysta 

Tą miłością miota niewdzięczna, przeklęta… 
Znów tragedia, dramat, zdrada miłość grzebie 
Grzech razem z oddechem bezpowrotnie ginie 
By dwójka kochanków po wspólnym pogrzebie 

Znów się spotkała w nieznanej krainie… 
 

BeAtAsIs 
 
(Wiersz zainspirowany spektaklem „Tristan            
i Izolda”) 
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Plotek.pl 
 

Plotkowanie to śliska sprawa. Owszem, czasami może poprawić Twoją pozycję towarzyską, 
ale uwaga!  może Cię też całkowicie pogrążyć.  

Czy określenie „wypadek samochodowy” nie jest bardziej przemawiające do wyobraźni niż 
zwykła stłuczka? Koloryzowanie przekazywanych informacji potrafi przyprawić o dreszczyk emocji. 
Jednakże, zawsze istnieje ryzyko, że następne osoby podkręcą je jeszcze bardziej. Szczególnie trzeba 
być rozważnym,  jeśli sprawy drugiej osoby są delikatne i plotkowanie o nich może skończyć się fa-
talnie. Podsumowując, jeśli koloryzujesz  ważne sprawy, możesz stracić zaufanie przyjaciół i mieć 
opinię bajkopisarza. Trudno to naprawić. 

Zanim puścisz w obieg jakąś informację, upewnij się, czy jest ona choć w połowie prawdzi-
wa. Jeżeli tego nie zrobisz, wyjdziesz na „ściemniarę” lub „ściemniarza”. Nie bądź pewna/ny  tego co 
słyszysz, nie „wyjeżdżaj” z historią  z tzw. drugiej ręki, bo może okazać się to całkowitą pomyłką. 

Powierzając ci jakąś tajemnicę, przyjaciel ofiarowuje Ci swoje zaufanie, więc jeśli nie chcesz 
tego stracić, a być może i przyjaźni, staraj się trzymać język za zębami.  

A jeśli jesteś ofiarą plotek ? 
 
• Śmiej się! Traktując fałszywe wytwory czyjeś wyobraźni na twój temat swobodnie i 

na luzie, zniechęcisz plotkujących do dalszej działalności .  
• Znajdź tego, który je rozpowiada i przy wszystkich spytaj : „skąd wiesz?”, „byłaś 

tam?”. 
• Nie przejmuj się tym zbytnio. Każdy przynajmniej raz w życiu zostaje ofiarą tego 

zjawiska. 
                                                                                                                  Paula 

EMO 
Ostatnio wiele słyszy się o „EMO”. Ale czy tak naprawdę wiemy co to jest? Postanowiłam troszkę pogrze-

bać i znalazłam parę przydatnych informacji. 
 Kiedy czytałam różne fora, co chwilę pojawiały się pytania typu: „ Lubię Emo. Jest słitaśne. Jak nim zo-
stać?”. To jest żenujące. Naprawdę nie rozumiem co nastolatki kreci w tym całym emo! To nie jest nic dobrego, ani 
nic ciekawego! Osoby, które starają się być jednym z członków tej oto subkultury ,są osobami zakompleksionymi, 
nie wiedzącymi co mają ze sobą robić, bo nie mogą odnaleźć się w swoim stylu ubierania jak i w sposobie życia. 
    Bycie Emo to nie tylko noszenie kolorowych ciuszków, puszystych fryzur i mocnego makijażu. Emo        
to głównie charakter - emocje! To, że się ubierzesz, umalujesz i uczeszesz jak EMO, znaczy, że będziesz tylko poze-
rem! Emo to osoby emocjonalne! Trzeba sie przekonać o tym, jakie naprawdę jest życie. Wielokrotnie potargani 
przez los i innych ludzi zaczynamy zamykać się w sobie, przestawać ufać bliskim.. aż wreszcie ufać samemu sobie.
  Większość definicji  określa osobę emo jako bardzo emocjonalną, wrażliwą, nieśmiałą, zamkniętą w sobie, 
ponurą    i cichą. Ktoś przygnębiony i ze złamanym sercem jest czasami opisywany jako emo. Muzyka i poezja emo 
zawiera wiele odniesień do nieodwzajemnionej miłości i problemów emocjonalnych w związkach. Istnieje także 
stereotyp wiecznie nieszczęśliwego emo, płaczącego i okaleczającego się. Nie zapominajmy, że Emo to przede 
wszystkim sposób myślenia, bycia. 

Podsumowując, jesteśmy lub stajemy się, ponieważ nie mamy pomysłu na swój własny styl, a pomimo to 
chcemy zwracać na siebie uwagę i wyglądać trochę dziwacznie, aby inne osoby patrzyły na nas z podziwem i za-
zdrością. Jednak, kiedy jesteśmy, tracimy swoją autentyczność, nie jesteśmy sobą, bo nie pozwala na to ten styl. 

Ankaa 
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Jak oni śpiewali? 
      

            19 marca w naszej szkole odbyła się druga edycja konkursu angielskiej piosenki! Nareszcie zostały 
odkryte wokalne talenty, a wierzcie mi, że jest ich wiele:) Zasady konkursu były proste: wygra najlepszy! Kategorie oceniania 
były następujące: wymowa, akompaniament oraz wyraz artystyczny. Jury w składzie: Pani Iwona Suchanek, Pani Katarzyna 
Caputa oraz uczennica naszego gimnazjum Kasia Żur, sprawiedliwie oceniało młode talenty.  
 Do krainy muzycznych przygód wprowadziły nas uczennice klasy III "b"- Paulina Biel i Kasia Czech, które dodały 
uroku całej zabawie:) Uczestniczyły w niej same dziewczyny (chłopcy jak zwykle nie mają tyle odwagi oczywiście pomijając 
jakiekolwiek talenty) i pokazały co potrafią! Jako pierwsza wystąpiła Patrycja Figura - zwyciężczyni poprzedniej edycji, 

wykonując piosenkę "A little house" , a zaraz po niej Kasia Żurek 
znana również jako Dodzia:D i muszę przyznać, że sprostała 
wyzwaniu i zaprezentowała się lepiej niż ta prawdziwa Doda:) 
Następnie wspaniałe koncerty dały Agnieszka Filary i Ada 
Kalfas! Marysia Skrzypek, która nie tylko wyglądała 
olśniewająco, ale i rewelacyjnie zaśpiewała, podbiła serca 
jurorów, którzy przyznali jej 3. miejsce. Justyna Skrzypek 
wcieliła się w rolę Celine Dion śpiewając "My heart will go on" . 
Już na początku, gdy usłyszałam jej głos, "ciarki" przeszły mi 
przez ciało! Przypuszczam, że jury także je odczuło i dlatego 
przyznało jej 2. miejsce a widzowie uznali, że zasłużyła na 
nagrodę publiczności!  
Zostało jeszcze 1. miejsce, które należało się Beacie Jarco. 
Beatka ślicznie zaśpiewała a ponadto sama skomponowała 
piosenkę, która na pewno będzie na czołówce światowych list 
przebojów!   
        Oczywiście osoby, które stanęły na podium, dostały nagrody, 

których serdecznie im gratuluję! Obok dodaję jeszcze namiastkę tego co było, czyli fotkę, którą zrobiłam wcielając się w  
serialową fotografkę Majkę. A teraz nic innego mi nie zostało, jak zachęcić was do udziału w tego typu konkursach, gdyż 
pozwalają one sprawdzić siebie, własne możliwości              a ponadto są szansą na zrobienie kariery! Dlatego pokazujcie te 

Tajemnicza postać 
 

Osoba, którą opisuję, uczęszcza do drugiej klasy oraz ma piętnaście lat.   
 Jest ona dość wysoka (ponad 172 cm) o szczupłej sylwetce. Jej włosy oraz oczy są tej samej barwy, 
czyli brązowe. Usta ma wąskie, a uszy średniej wielkości. Często chodzi ubrana w dżinsy, podkoszulkę       
a także bluzę lub sweter. Jej strój zawsze jest schludny i ładny. 
 Postać, którą charakteryzuję, ma ciekawą osobowość. Otacza ją grono kolegów, z którymi dobrze się 
dogaduje. Oprócz tego, że jest towarzyska, cechuje ją poczucie humoru i uśmiech na twarzy. Znajomi mogą 
na niej polegać. Dobrze gra w gry zespołowe, jednak najbardziej lubi siatkówkę. Oddaje jej się w całości, 
dlatego uczęszcza na SKS, a także należy do drużyny siatkarskiej. Mimo wielu pozytywnych cech ma rów-
nież parę wad. Jest wybuchowa i nerwowa. Na lekcjach często sprzecza się z nauczycielami lub wywołuje 
zamieszanie. Uczy się raczej przeciętnie. Oceny, które otrzymuje, nie są zadawalające, ale też nie tragiczne. 
 Myślę, iż jest to osoba dobra, patrząca na świat sprawiedliwie. Powinna także według mnie zmienić 
swe zachowanie w niektórych sytuacjach, aby móc osiągnąć więcej sukcesów w przyszłości. 

Marysia 
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This word square contains 16 verbs. Can you find them all? 
 

 

 

 

 

 
1) ........................................                            
2) ........................................ 
3) ........................................                          
4) ......................................... 
5) ........................................                          
6) ........................................ 
7) ........................................                          
8) ......................................... 
9) ........................................                          
10) ......................................... 
11) ........................................                          
12) ......................................... 
13) ........................................                          
14) ......................................... 

           

O B U I L D R O R E O 
C O B A R K U M A P D 
A M E N D A T R I V E 
R E H E A R S E N H S 
R N S O C H  I M A I I 
Y J C P T A S E W D G 
Y O R E L T U M Z E N 
S Y E N X E W B R O F 
I N A F O R G E T U Z 
N S M I F L Y R  I N K 

G D R E A M E N T E R 
 

Spring crossword 

 
 

      Can you solve this puzzle? 
 
 
 

 
 

1. A container made of strips of wood, rushes etc. You take it when you go to a picnic and put into 
it some food. 

2. The fourth month of the  year, the month following March. 
3. The part of the plant  or tree from which fruit or seed grows, often brightly coloured. For exam-

ple it can be a rose, a daisy etc. 
4. A small long – eared animal, living wild in fields or sometimes kept as a pet. 
5. Past form of know 
6. An oval object usually covered with shell, laid by a bird, reptile etc. 

 
What’s the mystery word? ……………… 

   1             

    2           

3                

 4               

    5          

    6         
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Tongue Twisters 
 
Sprawdź się! Przeczytaj zdania. Oceń stopień trudności w wymowie. Masz okazję 
poćwiczyć swoją dykcję. 
 

English: 

 
How can a clam cram in a clean cream can? 
Send toast to ten tense stout saints ten tall tents. 
Sheena leads, Sheila needs. 
The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. 
She said she should sit. 
Blue glue gun, green glue gun. 
No need to light a night light on a light night like tonight. 
 

SORT OUT THE JOKE 
 

The following joke has been mixed up. Can you sort it out? 
Mark each part 1-10. Number 1 has been done for you. 

 
could have told me that the cat was on the roof, the next time 
That the cat had fallen off the roof and wasn’t                             …… 
 
“The cat is just fine” said his neighbour, “but I                            …… 
 
neighbour to ask about his pet and the neighbour says, 
“The cat has died”.                                                                         …… 
 
think you should known that your  mother’s on the roof.              …… 
 
A man does off on a business trip, leaving his cat with                   1 
His neighbour. A few days later he phones the                              …… 
 
new cat and a few weeks later, set off on another trip. 
Once again, he left his cat with the same neighbour.                     …… 
 
The poor man is very upset and says to his friend,                         …… 
 
feeling too well, and so on”. When he came home from  
his business trip he got a                                                                 …… 
 
“Couldn’t you have broken the news of my cat’s death  
to me more gently? The first time I phoned you                              ….. 
 
After a few days he phoned and asked, “How’s the cat?”                 …... 

Paula 
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Horoscope 
 

What person are you? 
 

Choose  only one flower of the list . Do Not read anything earlier!!! Your flower will tell you! 
 
Daffodil  ( żonkil ), Tulip  ( tulipan ), Pansy ( bratek ), Forget-me-not ( niezapominajka ),  
Lily of the velley ( konwalia ), Dandelion ( mlecz ), Rose ( róża ), Daisy ( stokrotka ). 

Daffodil 
You are a very pretty person and you like yourself. You love spring and small but frequent pre-
sents. 
 
Tulip 
You are very original. You are nice to people but you love when they treat you like a queen/king. 

Pansy 
You can be very modest but everybody notices you anyway! You love your friends but sometimes 
you love to be alone. 

Forget-me-not 
 
You seem very gentle but in fact you have a very strong character. You want  people to adore you 
and you break hearts quite often. 

Lily of the valley 
You are a very smart and tolerant person. You always give advice. You love being on your own, 
reading or contemplating. 

Dandelion 
You love having fun! You can easily change your behavior depending on who you are with. But 
you are always happy! 

Rose 
Wherever you go, you are always popular! You are friendly as long as people are friendly. If  any-
body makes you angry, you can bite really hard. 

 
Daisy 
You are very peaceful but people will hurt you anyway. You are very delicate and you need some-
body to protect you. 
 
 

                                                                                                      Opracowała: Paula 
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                                                                                                                        D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   D E U TSCH   ISTISTISTISTISTISTISTISTISTISTISTIST                        

G E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E ILG E IL !!!!!!!!!!!!                
 
 
 

Hast du Lust auf etwas zum Trinken? Dann 

mach dir Apfelschorle. Das trinkt man besonders gern in 

Deutschland. 

 

APFELSCHORLE Getränke-Rezept, (Deutschland) 

Zutaten: 

Apfelsaft, Mineralwasser, Eiswürfel 

So geht's: 

Ein paar Eiswürfel in ein Glas tun, das Glas halb voll mit Apfelsaft füllen, mit Sprudelwasser 

auffüllen und fertig ist der Supertrank! 

Das kannst du auch leicht machen☺ 
 

Unterhaltung: 
 

+   N + 6 +   
 
 
 
 
 
 
 
Stichwort: .................. 
 

 
Voriges Jahr hat den ersten Vorle-
sewettbewerb in unserer Schule 
Danusia Dyrlaga gewonnen. Sie 
hat auch sehr schön im Goethe In-
stitut gelesen. Alle Teilnehmer sind 
auf dem Foto zu sehen. 
 

Frau Dziedzic und Danusia:) 



 
Projekt „LEPSZE GIMNAZJA” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent Gmina Węgierska Górka. 

Człowiek – najlepsza Inwestycja

Nakład gazetki jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Und jetzt… Rätsel! 
1. Isst nicht, 
    trinkt nicht,  
    aber geht und lebt. 

   Was ist das?  2.     Was ist schlimmer als 
einen     Wurm  in einem soeben 

                                                                                                  abgebissenen Stück   
                                                                                    Apfel zu finden? 

3.Was steht auf dem Boden 
 der Dose Coca-Cola? 

4.Was kann alle  Sprachen der Welt spre-
chen?  

Preise bei Danusia☺ 
 

In unserer Schule lernen die Schüler sehr gern Deutsch. 
Ab der ersten Klasse ist Deutsch ihr neues Hobby;) Unten 
stellt sich eine der Mitschülerinnen unseres Gymnasiums 
vor. 
 
Ich heiβe Gabriela Juraszek. Ich bin 14 Jahre alt. Ich habe braune Haa-
re und braune Augen. Ich mag Sport und Tiere. Ich spiele gern Volley-
ball und Basketball. Meine Hobbys sind Tanzen und Musik.   
             Meine Familie:  Meine Mutter heißt Renata. Sie arbeitet als 
Mathelehrerin. Sie ist 39 Jahre alt. Sie hat braune Haare und blaue Au-
gen. Sie ist nett und sympathisch. Mein Vater heißt  Leszek. Er ist 39 
Jahre alt. Er ist Mechaniker von Beruf. Er hat braune Haare und braune 

Augen. Er ist nervös aber freundlich. Ich habe eine Schwester. Sie heißt  Daria. Sie ist 5 Jahre alt. Sie hat rote 
Haare und blaue Augen. Sie ist sehr nett. 
Meine Woche: Ich gehe in die Schule von Montag bis Freitag. Am Samstag habe ich frei und gehe mit den Freun-

den in die Pizzeria. Am Sonntag gehe ich mit meinen Eltern in den Park. Das bin ich ☺ 
 

ACHTUNG!!! 

 

2. Vorlesewettbewerb! 

Schirmherr - Goethe Institut in Krakau 
 

In unserer Schule findet am 21 April 2010  der 2. Vorlesewettbewerb statt!  

 Alle können daran teilnehmen. 

Mehr  Informationen bei Frau Dziedzic und Frau Barcik. 

Der Gewinner fährt zum Goethe Institut nach Krakau,  

wo die 2. Etappe für Gymnasiasten am 11.06.2010  stattfindet 

                               Wir laden herzlich ein!!                                   Frau Dziedzic und Danusia☺ 


