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Zbli ża się 11 listopada, czyli 
dzień upamiętniaj ący rocznicę 
odzyskania przez Naród Polski 
niepodległości. 

 
W 1918 roku po 123 latach zaborów 
dokonanych przez Austrię, Prusy i 

Rosję, państwo polskie odrodziło się i wywalczyło 
niepodległość. Jesienią 1918 roku dobiegała końca I wojna 
światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. 
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać 
utracony byt państwowy. Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia 
Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród polski 
obronił odzyskaną suwerenność. Naczelnym wodzem armii 
polskiej dążącej ku wolności był Józef Piłsudski. Dzień 11 
listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę dla uczczenia 
powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, 
został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony Świętem Narodowym. 
Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto 
Niepodległości. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych 
świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranicą. Po II 
wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto 
Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska 
niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 
listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX  Kadencji 
przywrócił narodowi to ważne święto. 
Jestem dumna z tego, że jestem Polką!  Agata M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nazwa nowego projektu unijnego realizowanego w 

naszym Gimnazjum,  celem jest  umożliwienie uczniom 

klas III udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 

Będą one realizowane do 30 marca 2013r. Projekt 

przewiduje 146 godzin dodatkowych z przedmiotów 

matematyczno– przyrodniczych, 70 godzin  z 

humanistycznych oraz 90 godzin języka obcego. 

Uczniowie maja zapewnione w tym czasie materiały 

pomocnicze, posiłki oraz jeden wyjazd do teatru. 

Również dojazdy zostały sfinansowane ze środków 

Programu. Projekt opiewa na ponad 34000 zł. Szkole 

udało się pozyskać te niemałe fundusze przy pomocy 

firmy MP Business Global Company, która jest też 

koordynatorem projektu. 

Nasze Gimnazjum może się poszczycić udziałem w 

programie E-szkoła, dzięki któremu udało nam się 

pozyskać zestaw laptopów dla uczniów  i dla nauczycieli 

tablicę multimedialną oraz nowoczesny zestaw urządzeń 

testujących umożliwiający szybkie sprawdzenie wiedzy . 

Zamierzamy też od przyszłego półrocza wdrażać tzw. 

„dziennik elektroniczny”. Mamy nadzieję, że poprawi on 

szybkość przepływu informacji pomiędzy nauczycielem, 

uczniem i rodzicem. 

 

 

 

W ostatnim czasie odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. W ich wyniku przewodniczącą tego 

gremium została Sara Pomogier. Gratulujemy i 

życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności 

uczniowskiej. 



Za oknem szaro, wieje wiatr, a deszcz coraz czę-
ściej przypomina nam o swojej obecności. I pomy-
śleć, że zaledwie kilka tygodni temu wystarczyło 
narzucić na siebie ulubioną koszulę, wskoczyć w 
stare, ukochane trampki i bez namysłu iść przed 
siebie.  

Nadeszła jesień. Pora roku tak bardzo uwielbiana przez 
poetów i bujających w obłokach marzycieli. Dla więk-
szości z nas jest to czas refleksji nad sobą i swoim ży-
ciem. Przypomina nam o przemijaniu, coś umiera jedy-
nie po to, by później znów się odrodzić. Spadające z 
drzew złote liście jednak nie zawsze zwiastują nieu-
chronny koniec. Stare czasami musi odejść, by na jego 
miejsce pojawiło się coś nowego, świeżego, innego… To 
najlepszy czas na zrobienie porządków, nie tylko tych w 
szafie, ale przede wszystkim w życiu.  
Czym dla mnie jest jesień? To przesiąknięte zapachem 
deszczu alejki, drzewa gubiące swoje barwne okrycia. 
To skarbnica barw i smaków. Piwnice zapełnione słoika-
mi i zbiorami z sadów. To unoszący się w kuchni zapach 
suszonych grzybów i jabłek z cynamonem. To płomień 
zniczy, oświetlający cmentarne ścieżki. To wszechobec-
na melancholia, harmonia, okres wyciszenia. To nowy 
początek, czysta kartka w dzienniku i kolejne składane 
obietnice pracy nad sobą.  
 Ta pora roku kojarzy mi się z  oczarowanymi urokiem 
jesiennego parku dziećmi, zbierającymi kasztany i ukła-
dającymi bukiety z zasuszonych liści. Nawet deszcz nie 
jest w stanie odebrać im szczęścia. Rozradowane i bez-
troskie wskakują w kałuże w swoich kolorowych kalo-
szach, tak jak gdyby była to najlepsza zabawa pod słoń-
cem.  
Leśne ścieżki przypominają obrazy z bajek, które oglą-
daliśmy w dzieciństwie. Białe jak śnieg brzozy kontra-
stują z czerwono- żółtym podłożem, a słońce przedziera 
się przez korony drzew nadając temu miejscu przepięk-
nych barw.  
Temperatura coraz niższa, a rodzinny dom staje się 
schronieniem, do którego chcemy wracać jak najszyb-
ciej. Wygrzewając się pod kocem, z kubkiem gorącej 
czekolady możemy w spokoju pogrążyć się w ukochanej 
lekturze.  
Słońce zachodzi coraz szybciej, ciemność okrywa skwe-
ry, parki i lasy, a na ulicach, które letnimi wieczorami są 
zatłoczone, coraz rzadziej można spotkać spacerujących 
bez większego celu w tę i z powrotem ludzi.  

Nadeszła jesień.  Izabela P. 

 

 

 

 

 

O szyby deszcz dzwoni, 
deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, 
niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w 
me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... 
a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy 
się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, 
deszcz dzwoni jesienny… 

  Leopold Staff 

 



 Wycieczka klasy III B 
STR. 3    P ISMO MŁODZIEŻY 

W dniach 22-24 października, klasa III B zorgani-
zowała wycieczkę do Szklarskiej Poręby i Pragi. 
Wycieczka była udana, począwszy od  długiej i 
męczącej jazdy autokarem skończywszy na zwie-
dzaniu pięknej , przepełnionej niesamowitymi wi-
dokami Pragi. Zakwaterowaliśmy się w okazałym 
hotelu „Las", w którym mieliśmy bardzo wiele 
atrakcji. Opiekunami wycieczki byli panie E. Po-
mogier i A. Góral  oraz pan Dariusz, który był na-
szym przewodnikiem i kierowcą. Przepełnieni op-
tymizmem wróciliśmy do domu, jednak niestety 
wielu z nas do tej pory narzeka na zakwasy gdyż 
pan Dariusz nie oszczędzał nas i motywował do 
zwiedzania każdego zakamarka Szklarskiej Porę-
by. Mimo tego wycieczka jest przez uczniów mile 
wspominana, nie tylko ze względu na miejsce i 
śliczne krajobrazy ale i ludzi ,dzięki którym pano-
wała bardzo miła atmosfera .  
     Karolina S. 

D z i e ń  K o c i a k a 
Jak co roku do każdego gimnazjum w Polsce dochodzą 
nowi, młodsi uczniowie tzw. Kociaki.  
W Naszym gimnazjum muszą one przejść „otrzęsiny”, 
aby stać się pełnoprawnymi uczniami naszego gimna-
zjum.  
Otrzęsiny polegają na wykonaniu przez pierwszaków 
różnych zadań. Zadania te wymyślane są przez klasy 
trzecie.  
 W dniu 27.09.2012 w hali sportowej zebrali się wszy-
scy uczniowie wraz z wychowawcami klas i inni nau-
czyciele. Prowadzącymi była I. 
Mikołajczyk i D. Nowacka. 
Przed pierwszymi klasami były 
ciężkie zadania  m.in. jedzenie 
jabłka wiszącego na sznurku, 
picie tajemniczej mikstury czy 
też tor przeszkód. Uczniowie 
stanęli na wysokości zadania, 
każda konkurencja została po-
prawnie wykonana. Atmosfera 
była miła, sympatyczna. Każde-
mu towarzyszył uśmiech na twa-
rzy. „Dzień Kota” podobał się 
nie tylko organizatorom, ale tak-
że oglądającym i pierwszakom. 

„ JESTEŚ BOGIEM ” jest to polski film reżyserii Leszka Dawida. 

Scenariusz oparty był na książce Macieja Pisuka pt. „Paktofonika. 

Przewodnik krytyki politycznej” 

Główne role odegrali Marcin Kowalczyk (Magik), Tomasz Schuchardt 

(Fokus) i Dawid Ogrodnik (Rahim). 

„Jesteś Bogiem” to bardzo kontrowersyjny film. Dla fanów Hip-Hopu oczeki-

wany od dekady. Opowiada o polskiej grupie hip-hopu lat 90. Paktofonika, 

czyli pakt przy dźwiękach głośnika, bo tak właśnie się nazywała składała się 

z Magika, Rahima i Fokusa (w kolejności : Piotr Łuszcz, Sebastian Salbert, 

Wojciech Alszer).  Produkcja opowiada o powstaniu grupy, o początkach, któ-

re w ich przypadku były ciężkie. Przedstawia pracę chłopaków nad ich pierw-

szą płytą.. Świetnie pokazuje to jak różne charaktery mają bohaterowie, ale 

mimo to zawiązuje się między nimi przyjaźń. Bezpośrednio ukazuje widzom 

że codzienne życie wykonawców, małżeństwo Magika nie były słodkie, ze na 

ich drodze stało wiele przeszkód ale mimo to nie poddają się, robią to co ko-

chają i jak mówi tekst ich piosenki chodzą „kilkanaście centymetrów ponad 

chodnikami”. Zakończenie filmu jest jak najbardziej realistyczne, chwyta za 

s e r c e ,  w  o k u  k r ę c i  s i ę  ł z a .  

Jest to film, który ma klimat, aktorzy świetnie odegrali swoje role. Jak naj-

b a r d z i e j  z a c h ę c a m  d o  o b e j r z e n i a  f i l m u . 

Mam nadzieję że utwory Paktofoniki zostaną jeszcze długo w sercach wszyst-

kich fanów muzyki hip-hopowej, ponieważ ich teksty są naprawdę wspaniałe.

    Sylwia E. 

 



W październiku w naszej szkole, odbyły 
się obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
Dzień ten był bardzo uroczysty, wszyscy 
uczniowie przyszli w odświętnych stro-
jach. 
W apelu udział brała cała szkoła oraz za-
proszeni goście.  
Przedstawienie zostało przygotowane 
przez uczniów klas pierwszych i drugich. 
Najpierw wzięliśmy udział w części ofi-

cjalnej, którą przeprowadziło czworo 
uczniów. 
Odśpiewano hymn szkoły. Pani Dyrektor 
wypowiedziała do nas kilka ciepłych słów 
i zaprosiła wszystkich na cześć artystycz-
ną. Uczniowie z humorem ukazali co-
dzienne życie szkoły, poprzez recytację, 
śpiew oraz krótkie scenki, wesołe, ale z 
morałem. 
      

ZABAWA ANDRZEJKOWA. 
Stowarzyszenie „ Z nami  więcej” przy na-

szym Gimnazjum zaprasza w dniu 17 listo-

pada  o godzinie 19.00 do GCK w Cieszko-

wie na zabawę andrzejkową, z której do-

chód przeznaczony jest na potrzeby szkoły. 

Koszt 150 zł. Zapisy w sekretariacie szkoły. 

UWAGA W dniu 14 listopada  w godzinach 

14.45– 17.00 odbędą się kolejne zajęcia dla 

uczniów naszej Szkoły rozwijające ich zain-

teresowania . Odjazd dla uczniów dojeżdża-

jących o godzinie 17.00. Prosimy o wcze-

śniejsze deklaracje udziału u nauczycieli 

prowadzących zajęcia. 

Juwenalia. Pismo społeczności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie. 
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"Biegnie Smolarek lewą stroną, po prawej puszcza 
Bąka." (miało być   Bońka) 
  "Jadą! Całym peletonem. Kierownica obok kierowni-
cy, pedał obok pedała." 
 "Trener Włoch rozkłada ręce, trzymając się za głowę." 
"Nawet nie pseudokibiców a bandytów, bo tak trzeba 
nazwać tych dżentelmenów". 
 "Mecz zaczyna się za 15 minut, a wynik ciągle jest 
ten sam." 

"Podczas meczu piłkarskiego nad stadion opada gę-
sta mgła. Jak państwo widzą, zawodników już nie wi-
dać!" 

"Ta radość jest niesamowita. Ludzie się bawią, tańczą 

się.."-Tomaszewski 
"Kibiców szwedzkich nie ma zbyt dużo, ale za to nie 
grzeszą urodą" - Andrzej Zydorowicz 
 "Dostałem sygnał z Warszawy, że mają już państwo 
obraz, więc możemy spokojnie we dwójkę oglądać 
mecz." 
  "Na trybunach nie ma żony Michała Bąkiewicza. Mo-
że dlatego, że nie jest żonaty." 
. "Zawodniczka nawiązała łączność z koniem." 
"Siatkarze plażowi są często samotni, bo nie mają 
czasu na założenie rodziny. Ale są za to bardzo ro-
dzinni." 
 "Polak walczy z Murzynem - to ten w czerwonych 
spodenkach." 

 

Czy wiesz, że: Najstarszym drzewem w Polsce nie jest wcale, jak myśli większość, dąb Bartek. 

Jest nim cis, który rośnie w Henrykowie Lubańskim. Drzewo to ma prawdopodobnie prawie 

1300 lat, więc jest dwa razy starsze do Bartka. Cis ma w obwodzie 5 metrów i jest częściowo 

uszkodzony po nawałnicy z 1989 roku. 


