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Drodzy uczniowie!
Witamy w kolejnym numerze gazetki szkolnej RAZEM.

Mamy nadzieję, że jak zawsze będziemy przez Was miło odebrani i jak zawsze, 
każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Przed Wami wiele ciekawych artykułów. 

Dowiecie się, co wydarzyło się w szkole, przeczytacie interesujące wywiady,  
a także będziecie mieli możliwość rozwiązać rebusy, przyrządzić smaczne surówki 

wg. naszych przepisów, obejrzeć zdjęcia prezentujące działalność szkolną  
i miło spędzić czas z naszą gazetką.  

Życzymy miłej lektury!
Redakcja

WARTO PAMIĘTAĆ

 150 lat temu wybuchło naj-
dłuższe ze wszystkich powstań 
polskich, skierowane przeciwko 
jednemu z zaborców – Imperium 
Rosyjskiemu. Ogłoszone manife-
stem 22 stycznia 1863 wydanym 
w Warszawie przez Tymczasowy 
Rząd Narodowy, spowodowane 
narastającym rosyjskim terro-
rem wobec polskiego bierne-
go oporu. Powstanie wybuchło  
w Królestwie Polskim. Zasięgiem 

Uchwałą Sejmu RP  
z 22marca 2012 r. ogłoszo-
no ROK 2013 - ROKIEM 
POWSTANIA STYCZ-
NIOWEGO

objęło tylko zabór rosyjski: Kró-
lestwo Polskie oraz ziemie za-
brane – Litwę, Białoruś i część 
Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 
roku. Było największym polskim 
powstaniem narodowym, spo-
tkało się z poparciem międzyna-
rodowej opinii publicznej. Miało 
charakter wojny partyzanckiej,  
w której stoczono ok. 1200 bitew 
i potyczek. Mimo początkowych 
sukcesów zakończyło się klęską 
powstańców, z których kilka-
dziesiąt tysięcy zostało zabitych  
w walkach, blisko 1 tys. stra-
conych, ok. 38 tys. skazanych  
na katorgę lub zesłanych na Sybe-
rię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

30 kwietna  uczniowie klasy IIa 
pod kierunkiem nauczycielki, pani 
E. Dziubek, przygotowali szkolną 
lekcję historii poświęconą 222 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja, która przeszła do historii, 

Powoli o nich zapominamy, 
ale także Łódź miała swych bo-
haterów powstania styczniowe-
go. Łódzcy powstańcy 24 lutego 
1863 r. stoczyli bój pod Dobrą 
(obecnie gmina Stryków). 

Zainteresowani uczniowie, pa-
sjonaci historii, z panią E. Dziubek 
odwiedzili to miejsce i pod po-
mnikiem poległych powstańców 
złożyli kwiaty i oddali im cześć. 

jako druga na świecie i pierwsza  
w Europie regulująca organiza-
cję władz państwowych, prawa  
i obowiązki obywateli. 

W czasie uroczystości została 
zaprezentowana żonglerka flag 
na cześć Dnia Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej. Święto to zostało 
wprowadzone na mocy ustawy  
z 20 lutego 2004 i obchodzimy go 
2 maja każdego roku.

Patriotyczne pieśni 
zabrzmiały w naszym 

gimnazjum.
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Z wielką radością, na łamach naszej gazetki, ogła-
szamy kolejny konkurs!

Należy wykonać sześć zdjęć w formacie 10x15.
Tematem Waszych prac, niech będzie uwiecznienie 
miejsc związanych z życiem łodzkiego poety - Julia-

na Tuwima. 
Podpisane zdjęcia prosimy przekazywać  

pani I. Michałowskiej do dnia 3 czerwca br. 
Zwycięzcy konkursu otrzymają ciekawe nagrody!

Uwaga! 

Julian Tuwim patronem roku 2013
Drodzy czytelnicy! To powinniście wiedzieć!  
Przypominamy, iż uchwałą sejmu rok 2013 został 
ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. 

Julian Tuwim (ur. 13 września 
1894 w Łodzi, zm. 27 grudnia 
1953 w Zakopanem) – polski po-
eta żydowskiego pochodzenia, 
pisarz, autor wodewili, skeczy, 
librett operetkowych i tekstów 
piosenek, jeden z najpopularniej-
szych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego. Współzało-
życiel kabaretu literackiego „Pod 
Picadorem” i grupy poetyckiej 
„Skamander”. Bliski współpra-
cownik tygodnika „Wiadomości 

W tym roku przypada sześć-
dziesiąta rocznica śmierci po-
ety, który zmarł 27 grudnia 1953 
roku. W 2013 roku minie też sto 
lat od jego poetyckiego debiu-
tu - publikacji wiersza „Prośba” 
w „Kurierze Warszawskim”. Obie 
rocznice stanowią okazję do od-
dania hołdu temu wielkiemu po-
ecie, który kształtował język, wy-
obraźnię i społeczną wrażliwość 
wielu pokoleń Polaków, ucząc 
ich zarazem poczucia humoru  
i ukazując optymizm codzienne-
go życia. (...) Poezja Juliana Tuwi-
ma jest jedną z najważniejszych 
w XX wieku propozycji uprawia-
nia sztuki słowa. Bogata i różno-
rodna twórczość autora „Kwia-
tów polskich” stanowi żywotną 
i atrakcyjną propozycję dla od-
biorców w każdym wieku. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
konany o szczególnym znaczeniu 
dorobku poety dla dziedzictwa 
narodowego, ogłasza rok 2013 
Rokiem Juliana Tuwima” - głosi 
tekst przyjętej w grudniu przez 
Sejm uchwały.

Literackie”[a]. Tłumacz poezji ro-
syjskiej, francuskiej, niemieckiej 
oraz łaciny.

Miejsca w Łodzi związane  
z Tuwimem

• ul. Piotrkowska 104 – Pomnik 
„Ławeczka Tuwima” 

• ul. Moniuszki 4A – „Popiersie 
Juliana Tuwima” 

• ul. Widzewska 44 – miejsce 

urodzenia (obecnie ul. J. Kiliń-
skiego 46) 

• ul. Szulca 5 (obecnie  
al. 1 Maja) – kamienica, w której 
mieszkał w młodości 

• ul. Dzielna 50 (obecnie  
ul. Narutowicza 56) – kamienica,  
w której mieszkał w młodości 

• ul. Andrzeja 40 (obecnie  
ul. Struga 42) – kamienica  
w której mieszkał 

• ul. Mikołajewska 46 
(obecnie ul. Sienkiewicza) –  
adres Gimnazjum Męskiego,  
do którego uczęszczał (obec-
nie III Liceum Ogólnokształcące  
im. T. Kościuszki) 

• Cmentarz żydowski przy  
ul. Brackiej – można tu znaleźć 
mogiły rodziców Tuwima 

• Pałac Młodzieży im. Juliana 
Tuwima w Łodzi 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
PT. ,,ŁÓDŹ - MIASTO JULIANA TUWIMA".

Redakcja
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Podsumowanie obchodów 
roku Janusza Korczaka
16 września 2011 roku 
Sejm RP oficjalnie usta-
nowił rok 2012 rokiem 
Janusza Korczaka.  
W związku z tym podjęto 
wiele przedsięwzięć, aby 
uczcić pamięć wielkiego 
przyjaciela dzieci,  
pisarza i lekarza.

Nasze gimnazjum aktywnie 
włączyło się w obchody Roku 
Janusza Korczaka, organizując 
wystawy prac literackich, pla-
stycznych, konkursy, także uczest-
nicząc w Ogólnopolskim Zlocie 
Szkół Imienia Janusza Korczaka 

w Kielcach. Spotkanie to miało 
miejsce w dniach 17 – 18 wrze-
śnia 2012 r. Na tę uroczystość sta-
wiło się 63 przedstawicieli szkół 
korczakowskich z 12 województw 
Polski, w tym reprezentantki na-
szego gimnazjum: uczennice kla-
sy IIIb - Kinga Chamerska i Marty-
na Muszńska z opiekunem panią 
Iwoną Michałowską. Najważniej-
szym punktem programu tego 
Zlotu był „Marsz jedności szkół 
noszących imię Janusza Korcza-
ka”. Przy dźwiękach orkiestry dę-
tej, uczestnicy maszerowali głów-
nymi ulicami miasta, dumnie 
reprezentując imię swojej szkoły.

Niemniej jednak najciekaw-
szym przedsięwzięciem było 
współorganizowanie projektu 
edukacyjnego pt. ,,Jak kochać 
dziecko – czyli pod skrzydłem 
życzliwości”.

Jego inicjatorami byli: Łódz-
ki Kurator Oświaty pan Jan  
Kamiński, Dyrektor Zespołu Szkół 

Redakcja
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Integracyjnych w Łodzi pani Bar-
bara Celmerowska, Dyrektor Te-
atru im. Stefana Jaracza w Łodzi 
pan Wojciech Nowicki oraz Dy-
rektor Zespołu Szkół Muzycznych 
w Łodzi pani Małgorzata Bosek. 
Pomysłodawcą i koordynatorem 
projektu była pani Teresa Laso-
ta – starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Łodzi. Reżyserem pro-
jektu była pani Elżbieta Dziubek – 
nauczycielka gimnazjum.  

Przedstawienie na deskach Te-
atru im Stefana Jaracza w Łodzi, 
wraz ze Scenami Zamiejscowymi 
w Piotrkowie Trybunalskim, Ra-
domsku, Sieradzu, Skierniewi-
cach obejrzało blisko dwa tysią-
ce widzów. Trzystu wykonawców 
zaprezentowało: ,,Listy do Janu-
sza Korczaka”, hymn szkół wcho-
dzących w skład Zespołu Szkół 
Integracyjnych nr 1 w Łodzi, pio-
senki, prezentację multimedial-
ną ,,Z głębokości wołam”. Głów-
nym punktem programu było 

przedstawienie pt. ,,Jak kochać 
dziecko – czyli pod skrzydłem 
życzliwości”.  

Podsumowanie tego przedsię-
wzięcia odbyło się 15 stycznia 
2013 roku w auli Pałacu Młodzie-
ży im. J. Tuwima w Łodzi. Podczas 
tej uroczystości pani Teresa Laso-
ta – starszy wizytator Kuratorium 
w Łodzi, w imieniu Łódzkiego Ku-
ratora Oświaty w Łodzi pana Jana 

Kamińskiego, wręczała podzięko-
wania organizatorom, uczniom, 
którzy brali udział w tym projek-
cie, nauczycielom i wszystkim 
osobom, które przyczyniły się  
do uświetnienia tego projek-
tu, którego nadrzędnym celem 
było pokazanie aktualności my-
śli pedagogicznej Janusza Kor-
czaka oraz zaproszenie w podróż  
do świata Starego Doktora.
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Łódź – miasto czterech kultur

Prawa miejskie zostały nada-
ne Łodzi w Przedborzu nad Pilicą  
w 1423r. Wraz z prawami miej-
skimi Łódź uzyskała pozwolenie 
na organizowanie targów. Łódź 
rozwijała się jako małe miastecz-
ko rolnicze, będące własnością 
biskupstwa włocławskiego. Stała 
się ona wtedy lokalnym ośrod-
kiem handlowym oraz rzemieśl-
niczym. Mieściły się tutaj młyny 
oraz warsztaty kołodziejów, bed-
narzy, szewców, cieśli i rzeźników.

W szczytowym okresie roz-
woju „Łodzi rolniczej” na po-
czątku XVI w. miasteczko liczyło  
ok. 700 mieszkańców.  W XIX w. 
nastąpił gwałtowny rozwój Łodzi 

i przeobrażenie jej w ciągu kil-
kudziesięciu lat z małej mieściny  
w przemysłową metropolię. 
Wówczas powstawały wielkie 
manufaktury, np kompleks fa-
bryczny Ludwika Geyera, rozwi-
jający się od 1828r. z pierwszą 
na terenach Królestwa Polskiego 
maszyną parową, znany dziś jako 
Biała Fabryka. W latach trzydzie-
stych XIX w. było to największe 
przedsiębiorstwo przemysłowe 
w Królestwie Polskim. Po upadku 
powstania listopadowego w Ło-
dzi nastąpiła stagnacja. W drugiej 
połowie XIX w. nastąpił rozwój 
rynku wewnętrznego. Otwarcie 
w 1865r. linii kolejowej Fabrycz-
no-Łódzkiej do Koluszek na trasie 
kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 
ułatwiło napływ taniej siły robo-
czej i ponowne otwarcie eksportu 

Została wybudowana w 1884 

We wrześniu 2012 r. 
mieliśmy okazję poznać 
cerkiew prawosławną 
p.w. Św. Aleksandra New-
skiego, która znajduje się 
przy ul. Kilińskiego 56

Pierwszą wzmiankę  
o wsi Łodzia znajdziemy 
już w dokumencie z 1332r.

Informacje zebrała i opracowała: Paulina Kułaga

Natomiast w październi-
ku zwiedziliśmy kościół 
ewangelicko -augsburski 
św. Mateusza  
przy Piotrkowskiej 283.

po zniesieniu przez Rosję granicy 
celnej. W tym czasie rosły fortuny 
przemysłowe Scheiblerów, Groh-
manów, czy Poznańskich. Łódź 
stała się miejscem wielkich szans, 
głównie dla Żydów, Niemców, 
Polaków i Rosjan - przysłowiową 
Ziemią Obiecaną.

To przedstawiciele różnych kul-
tur tworzyli charakter Łodzi, a ich 
ślady są obecne w dzisiejszym 
mieście w postaci zespołów po-
fabrycznych, zabytków architek-
tonicznych, świątyń i cmentarzy. 

Świątynia została wzniesiona 
w latach 1909–1928. Budowla 
w zarysie oparta została także 
na planie krzyża greckiego. We-
wnątrz kościoła znajdują się or-
gany zbudowane w 1928 r. Po-
siadają 60 głosów i są jednym  
z najcenniejszych instrumentów 

Aby lepiej poznać hi-
storię naszego miasta,  
pod opieką naszych nauczy-
cieli: pana R. Białkowskiego,  
pani I. Michałowskiej oraz pani 
J. Granek, udaliśmy się do łódz-
kich świątyń. Zwiedziliśmy 
m.in.:

koncertowych na terenie miasta. 
Obecnie, dzięki świetnej akusty-
ce, w świątyni odbywają się tam 
liczne koncerty.

roku, a jej fundatorem był m.in. 
Karol Scheibler. Budynek umiesz-
czony na planie krzyża greckiego 
wpisanego w ośmiobok z central-
nie umieszczoną kopułą nawią-
zywał do wzorców bizantyjsko-
-bałkańskich. Na ścianach cerkwi 
zawieszone są liczne ikony.
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Budynek kościoła wybudo-
wano w latach 1901-1912 z ini-
cjatywy największych łódzkich  
fabrykantów. Trójnawowa bazyli-
ka wzorowana jest na niemieckiej 
katedrze w Ulm. Archikatedra 
łódzka jest najwyższym budyn-
kiem Łodzi (ma 104,5 m wyso-
kości)[2] i jednym z największych 
kościołów w Polsce.

Udaliśmy się także  
do znajdującej się  
w pobliżu bazyliki  
archikatedralnej  

św. Stanisława Kostki  
(Piotrkowska 265 )

W Warszawie

Kilka godzin „buszowaliśmy”  
w Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
mogliśmy poeksperymentować, 
odkrywając prawa fizyki, tajem-
nice ludzkiego ciała, zobaczyć 
tornado i poczuć w symulatorze 
trzęsienie ziemi.

Centrum Nauki Kopernik – 
centrum nauki - zostało założone 
w 2005 w Warszawie. Jego celem 
jest promowanie nowoczesnej 
komunikacji naukowej. Zwie-
dzający mogą poznawać prawa 
przyrody poprzez samodzielne 
przeprowadzanie doświadczeń 
na interaktywnych wystawach. 
Centrum Nauki Kopernik od 2008 
jest też, wraz z Polskim Radiem, 
współorganizatorem Pikniku Na-
ukowego. W budynku znajdują 
się wystawy stałe, umieszczone 
w sześciu galeriach, m.in.: ,,Świat 
w ruchu” – galeria ta pokazuje 
zagadnienia związane z ruchem 
w pojęciu fizycznym. ,,Człowiek 
 i środowisko” - galeria ta skupia 
się na człowieku oraz wszystkim, 
co go otacza i wokół niego funk-
cjonuje. ,,Korzenie cywilizacji” 
- galeria pokazuje historię cywi-
lizacji ludzkiej i jej najważniejsze 
wynalazki np.: radio, internet czy 
film. ,, Bzzz! „ – galeria ta jest 
przeznaczona dla dzieci do 6. roku 
życia i w przystępny dla nich spo-
sób porusza zagadnienia związa-
ne z przyrodą. Kolejna to ,,Stre-
fa światła” - poprzez kryminalną 
historię w stylu noir pokazuje 
zagadnienia związane ze świa-
tłem w pojęciu fizycznym. Można 
tu skorzystać z lustra fenickiego  
i pokoju Amesa, a także tworzyć 

JAK ZAWSZE CIEKAWIE!
Dnia 26 marca 2013 roku 
uczniowie klasy II b  
i III a i III b uczestniczyli 
w wycieczce do Warszawy.

barwy poprzez użycie trzech ko-
lorów podstawowych. Następna 
,,RE: generacja” -przeznaczona 
jest dla tzw. młodych dorosłych. 
Wiele eksponatów odwołuje się 
do zjawisk psychologicznych i so-
cjologicznych. Jest tu także Teatr 
Robotyczn. Przy galerii Korzenie 
Cywilizacji znajduje się Teatr Ro-
botyczny. Grają w nim trzy Ro-
boTheSpiany, na razie tylko dwie 
sztuki: O królewiczu Ferrycym  
i królewnie Krystali na podstawie 
Bajek robotów Stanisława Lema 
oraz ,,Tajemnica Pustej Szafy, 
czyli Duchy z czwartego wymiaru  
na podstawie powieści "Flatland: 
A Romance of Many Dimensions" 

Z panią przewodnik zwiedzili-
śmy starówkę Warszawy: Zamek 
Królewski, kolumnę Zygmunta, 
Rynek Starego Miasta, Pomnik 
Warszawskiej Syrenki, Kate-
drę Św. Jana. Widzieliśmy rów-
nież Pałac Kultury i Nauki, Złote 
Tarasy. 

Redakcja
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W roku 2012 miała 
miejsce w naszej szkole 
międzynarodowa wymia-
na uczniów, w ramach 
której odbyły się dwa 
spotkania. 

PRZYJAŹŃ

W czerwcu 2012 roku ucznio-
wie naszej szkoły odwiedzili swo-
ich niemieckich rówieśników  
z Gimnazjum w Bersenbrück. 
Podczas tygodniowego pobytu 
w Niemczech grupa polskiej mło-
dzieży miała okazję poznać życie 
codzienne niemieckich nastolat-
ków, mieszkając u nich i uczestni-
cząc w zajęciach szkolnych i poza-
lekcyjnych. Spotkanie obfitowało 
w wiele atrakcji: pobyt Centrum 
Nauki UNIVERSUM w Bremie, 
spływ pontonami po rzece Hase, 
wyjście na basen, wspólne pie-
czenie pizzy, zwiedzanie miasta 
Osnabrück i Bremy. W pierwszym 
dniu rodziny goszczące zabrały 
polskie uczennice na festyn re-
gionalny, gdzie miały miejsce po-
kazy sportowe, gry i zabawy (mini 
golf, kręgle)Pobyt w Niemczech 
był nie tylko okazją do poznania 

regionalnych tradycji i kultury, 
ale również okazją do ,,szlifowa-
nia” umiejętności posługiwania 
się językami obcymi (niemieckim  
i angielskim).

W październiku przyszedł czas 
na rewizytę. Tym razem niemiec-
kie uczennice odwiedziły Łódź. 
W trakcie wizyty w uczestniczyły 
w życiu codziennym polskich ko-
leżanek: gościły w ich domach, 
uczęszczały z nimi do szkoły,  
na zajęcia pozalekcyjne i spę-
dzały z nimi wolny czas. Poza 
tym miały okazję poznać historię  
 i współczesność Łodzi, podczas 
wycieczek po mieście. W pro-
gramie pobytu znalazły się takie 

atrakcje jak: powitalny piknik, 
urozmaicony grami i zabawami 
towarzyskimi, zajęcia sportowe 
w Aquaparku FALA oraz kibico-
wanie w meczu piłki siatkowej 
kobiet w Atlas Arenie. Spotkania 
uczennic były bogate w wspólne 
przeżycia, okazją do zdobycia no-
wych doświadczeń oraz okazją do 
nawiązania się wielu przyjaźni. 
W czerwcu 2013 roku odbędzie 
się kolejne spotkanie w ramach 
wymiany polsko - niemieckiej,  
w której będą uczestniczyli nowi 
uczniowie i uczennice naszej, 
szkoły tym razem w Bersenbrück  
w Niemczech.

POLSKO - NIEMIECKA

Edwina Abotta. Robotom głosów 
użyczyli wybitni polscy aktorzy, 
m.in. Wiktor Zborowski, Marian 
Opania czy Piotr Fronczewski. 

I wiele, wiele innych ciekawych 
rzeczy możecie obejrzeć właśnie 
w tym niezwykłym budynku. Ser-
decznie zachęcamy do odwiedze-
nia tego miejsca! 

Redakcja
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15 marca br. grupa 
uczennic naszego gim-
nazjum miała okazję 
zwiedzić działające już 
od osiemdziesięciu lat 
Radio Łódź. 

Z WIZYTĄ W RADIU ŁÓDŹ 

Najstarsze radio w Łodzi zosta-
ło założone w 1933 roku, a więc 
nadaje audycje już od osiem-
dziesięciu lat. Budynek mieści 
się przy ul. Narutowicza 130, 
ale główna siedziba znajduje się  
w Warszawie. Radio nadaje swo-
je audycje całodobowo na falach 
UKF 99,2 MHz. Naszym przewod-
nikiem, który opowiedział nam 
historię tego radia i oprowadził 
po studiach nagrań, był długolet-
ni pracownik, o przesympatycz-
nym, typowo radiowym głosie, 
pan dziennikarz Marcin Tercjak.

Zwiedzanie budynku rozpo-
częliśmy od najstarszych po-
mieszczeń, w których kiedyś 
nagrywano audycje. Dziś, wyko-
rzystując najnowszą technologię 
komputerową, praca dziennika-
rza wygląda trochę inaczej. Jed-
nak wszystkie zapiski z minio-
nych lat można odtworzyć, gdyż 
znajdują się one w bibliotekach 
archiwalnych radia. Same pró-
bowałyśmy swoich sił, siedząc 
w studiu nagrań i starałyśmy się 
nagrać własną audycję. Okazuje 
się, że nie jest to takie proste. 
Na szczęście nasz doświadczony 
opiekun, pan dziennikarz, bar-
dzo nas wspierał. Niestety jest to 
praca dla ludzi z pasją, wymaga 
ogromnego zaangażowania i po-
święceń. W tej pracy trzeba być 
dyspozycyjnym czasami przez  
24 godziny na dobę. Jednak 

okazuje się, że wciąż są chęt-
ni, aby pracować w radiu. Nasze 
zwiedzanie kontynuowałyśmy 
podglądając pracę dziennikarzy 
informacyjnych. Miałyśmy okazję 
zobaczyć przebieg nagrania audycji  
na żywo. Myślę, że nie jest to ła-
twe zadanie. Trzeba być dobrze 
przygotowanym, np. do przepro-
wadzenia wywiadu z politykiem, 

czy znaną osobą ze świata kul-
tury. Jednym z ciekawych miejsc  
w tym budynku jest sala koncer-
towa im. Henryka Debicha. Kiedyś 
nagrywano w niej koncerty orkie-
stry polskiego radia. Dziś nie jest 
tak aktywna, jednak, co jakiś czas 
na żywo odbywają się tam kon-
certy znanych polskich wykonaw-
ców i zespołów. Słuchacze Radia 

Łódź bardzo chętnie uczestniczą 
w nich i wówczas mają szansę 
na pamiątkowe zdjęcie lub auto-
graf. Ostatnim pomieszczeniem, 
które miałyśmy okazję obejrzeć, 
to właśnie pokój z licznymi pa-
miątkami od znanych osobistości 
świata kultury. Tutaj swoje auto-
grafy złożyli m.in.: Maanam, Lady 
Pank, Varius Manx i inni.

Na długo w naszej pamię-
ci pozostanie wizyta w Radiu 
Łódź i spotkanie z prawdziwymi 
dziennikarzami. Jeśli jednak za-
tęsknimy za prawdziwą muzyką 
i będziemy chciały posłuchać in-
formacji, to zawsze możemy włą-
czyć radio na fali 99,2 MHz lub 
posłuchać audycji w Internecie.

 Asia, Natalia, Magda, Nina
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Woda 

Dostęp do wody pitnej jest 
niezbędnym warunkiem rozwo-
ju społeczeństw i walki z ubó-
stwem – bez zaspokojenia tej 
potrzeby rozwój edukacji i opie-
ki zdrowotnej jest niemożliwy. 
Właśnie dlatego można go uznać  
za czynnik powiększający prze-
paść pomiędzy krajami rozwi-
niętymi, a rozwijającymi się. Na-
rastające zagrożenia związane z 
pogarszającym się stanem zaso-
bów wody pitnej spowodowały, 
że rozwiązań w tej kwestii poszu-
kuje się obecnie w skali global-
nej, na forum najważniejszych 
organizacji międzynarodowych. 
Dla większości z nas swobod-
ny dostęp do wody pitnej jest 
czymś oczywistym. Każdego dnia 
zużywamy olbrzymie jej ilości 

- gotując, myjąc się, piorąc, zmy-
wając. Świadomość, że życiodaj-
ny płyn pokrywa 71% powierzch-
ni globu powoduje, iż traktujemy 
go, jako dobro nieograniczone  
i ogólnodostępne. Tymczasem je-
dynie 2,5% światowych zasobów 
wody to woda słodka, a mniej 
niż jeden procent to woda pitna. 
Według prognoz WWF zasoby te 
będą się kurczyły wraz ze zwięk-
szaniem się liczebności mieszkań-
ców Ziemi. 

Dlatego, aby zapoznać się  
z tym problemem, gru-
pa uczniów, w styczniu tego 
roku, reprezentowała na-
sze gimnazjum w warszta-
tach prowadzonych przez 
Polską Akcję Humanitarną.  

Zajęcia dotyczyły prawa dostę-
pu do wody dla każdego czło-
wieka. Następnie nasi repre-
zentanci: Bartek i Igor z IIc wraz  
z panią M. Stasiewicz  przed-
stawili całej społeczności szkol-
nej ten tak ważny problem. 
Uświadomili nam, ile ludzi  
na kuli ziemskiej nie ma wody 
pitnej i jak należy z niej umiejęt-
nie korzystać. 

Dostęp do czystej wody 
jest podstawową potrzebą 
każdego człowieka, a przez 
to jego podstawowym pra-
wem - Kofi Annan, były 
sekretarz generalny ONZ.

CENNE DOBRO CZY PRAWO CZŁOWIEKA?

Dlaczego warto pomagać?

Wszyscy chętnie zaangażowali 
się w niesienie pomocy, przyno-
sili zabawki, artykuły papierni-
cze, książki itp. Uczennice klas 
drugich własnoręcznie wykonały 

pocztówki Bożonarodzenio-
we, które zostały wystawione  
na szkolnym kiermaszu w dniu 

15 listopada 2012 r. dochód  
z ich sprzedaży został przekaza-
ny na zakup zabawek, by zasilić 
worek z prezentami Św. Mikołaja. 
Wszystkie zgromadzone dary zo-
stały przekazane tym najbardziej 
potrzebującym, tym, którzy naj-
bardziej czekali na wymarzone 
prezenty.

Akcje, w których braliśmy udział.
W listopadzie minionego 

roku, społeczność naszej szkoły 
wzięła udział w zbiórce darów,  
dla najbiedniejszych dzieci z Ło-
dzi. Akcja „ Świąteczne Pogoto-
wie Radia Łódź”, cieszyła się du-
żym zainteresowaniem.

W grudniu 2012 roku  
zbieraliśmy także dary dla 
zwierząt w schronisku przy  
ul. Marmurowej.

Jak zwykle, okazało się, że nasi 
uczniowie mają wspaniałe ser-
ca. Tradycyjnie przynieśli karmę, 
miski, koce i zabawki. Wszyst-
kie dary zostały dostarczone 
do schroniska. Przypominamy  
o właściwym traktowaniu zwie-
rząt i zapewnieniu im odpo-
wiednich warunków do życia! 

Redakcja

Redakcja
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Z indeksem od Podstawówki  
do Gimnazjum
Mateusz Reczulski

W naszym mieście od 2008 - 
2009 roku działają dwie odrębne 

„uczelnie wyższe” dla dzieci. Jest 
to zorganizowany przez Politech-
nikę Łódzką - jako pierwszy w 
regionie - ŁUD czyli Łódzki Uni-
wersytet Dziecięcy oraz bardzo 
podobny -  Uniwersytet dla Dzie-
ci stworzony przez Uniwersytet 
Łódzki. Uczelnia ŁUD proponuje 
zwykle cykl czterech wykładów 
z różnych tematów, a także kilka 
propozycji ćwiczeń - do wybo-
ru… wszystko jak na prawdziwej, 
dorosłej uczelni. Mamy rów-
nież indeksy - czyli legitymacje, 
w których zbieramy zaliczenia - 
stempelki po każdym wykładzie, 
czy warsztatach [ćwiczeniach]. 
Semestr rozpoczynamy prawdzi-
wą inauguracją, śpiewamy Gaude  

Mate Polonia, składamy ślubo-
wanie, a Pan Rektor w gronosta-
jowym płaszczu uderzeniem laski 
otwiera nasze uniwersyteckie 
spotkania. Na zakończenie se-
mestru otrzymujemy dyplomy  

Od niedawna w Łodzi 
istnieje Uniwersytet  
dla Dzieci. 

i drobny upominek. Tematy wy-
kładów obejmują matematy-
kę, fizykę, chemię, mechanikę,  
akustykę a nawet psychologię  
i zarządzanie. 

Uważam, że jest to super roz-
wiązanie dla nas młodszych, 
chłonnych wiedzy innej niż 
szkolna, uczniów. Wykładow-
cy - profesorowie i doktorzy 
opowiadają nam o  bardzo cie-
kawych zjawiskach, tłumaczą  
je i pokazują prezentacje multi-
medialne. Odpowiadają na na-
wet najprostsze pytania swoich 
młodych studentów. Jesteśmy 
traktowani poważnie i żaden nasz 
problem nie jest za błahy, by się 
nad nim zastanowić. Na uczelni 

wysłuchałem również wykładów 
znanych i lubianych gości zapro-
szonych przez władze ŁUD -  Jaś-
ka Meli, czy pani sędzi Anny Ma-
rii Wesołowskiej. Wziąłem udział  
w konkursach sportowych, 
koncertach muzyki poważnej  
i „mniej poważnej” oraz warsz-
tatach plastycznych. Wraz z kole-
gami oprócz tego, że poszerzamy 
wiedzę, to jeszcze spędzamy czas 
pożytecznie i miło. Łączna licz-
ba uczestników podczas jedne-
go semestru to około 500 osób. 
Teraz nie mogę już brać udziału 
w wykładach ŁUD dla dzieci, bo 
skończyłem 12 lat, ale cieszę się,  
że moja uczelnia stworzyła ŁUD 
dla Absolwentów, w którym  
z przyjemnością uczestniczę. Po-
litechnika Łódzka to naprawdę 
wspaniała uczelnia. Żaden kom-
puter nie jest w stanie zastąpić 
studiowania i świetnej z tego po-
wodu zabawy. 

Przez jeden semestr, może 
dla porównania, uczestniczyłem 
w Uniwersytecie dla Dzieci UŁ  
i również bardzo mi się podobało. 
Wybrałem jednak Politechnikę. 
Mam nadzieję, że gdy przyjdzie 
czas zdobędę prawdziwy indeks 
tej uczelni i zasiądę w jej  ławach 
wraz z innymi studentami. 
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Namiastka Danii
Kilka dni w Danii to stanow-

czo za mało, zwłaszcza, gdy tyl-
ko jeden z nich możemy spędzić  
w Kopenhadze. Ale jeden dzień  
w tym mieście wystarczy, żeby 
polubić Danię, zechcieć tu wrócić 
na dłużej.

W krótką podróż do tego 
uroczego państwa zaprasza  
Jakub Lewandowski z kl. IIIa.

fotoreportaż Jakuba Lewandowskiego
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Szkolny Festiwal Czterech Kultur. 
KULTURA ROSYJSKA 

20 marca br. odbyła się 
druga edycja Szkolnego 
Festiwalu Czterech Kul-
tur. Tym razem poświę-
cona kulturze rosyjskiej. 

Dzięki temu przedsięwzięciu 
mogliśmy pogłębić naszą wiedzę 
na temat kuchni, tradycji, litera-
tury, znanych miejsc, ważnych lu-
dzi, czy języka naszych sąsiadów. 

Na festiwalu mogliśmy obejrzeć 
tradycyjny taniec rosyjski, a także 
wysłuchać znanych piosenek ro-
syjskich. W tym dniu gościli u nas 
m.in.: Pani Monika Kamieńska – 
Dyrektor Akademickiego Ośrod-
ka Inicjatyw Artystycznych, Pani 
Anna Walaszczyk – Kierownik 
Oddziału Kultur i Tradycji Wyzna-
niowych Muzeum Miasta Łodzi, 
Pani Natalia Scegielniak – Gli-
ca – pracownik Oddziału Kultur  
i Tradycji Wyznaniowych Mu-
zeum Miasta Łodzi, Pani Aleksan-
dra Henkiel – Jachowicz – wo-
kalistka prowadząca muzyczną 
scenę piosenki Akademickiego 
Ośrodka Inicjatyw Artystycz-
nych, Pan Michał Wieczorek – 
baryton i twórca Muzycznego 

Teatru Żagiel, Pan Ryszard Kru-
szyński – muzyk, nauczyciel gry 
na keyboardzie i akordeonie,  
a także studentki Uniwersytetu 
Łódzkiego tworzące zespół tań-
ca "Tira-Tatarki": Nina Cukowic, 
Sonia Czajka, Anna Jaguszew-
ska, Dagmara Koza i Weronika 
Stangierska.

Podsumowaniem festiwalu 
było rozstrzygnięcie konkursu pt. 
„W kręgu kultury rosyjskiej”

Ten dzień na pewno na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Jest ranek. Wesoła i uśmiech-
nięta wstaje, by udać się do szko-
ły. Poranna toaleta. Następnie je 
pyszne śniadanie i idzie na przy-
stanek autobusowy. Kiedy przy-
jeżdża do szkoły spokojnie idzie 
na lekcje. Na korytarzu spotyka 
wielu przyjaciół. W klasie jest 
bardzo lubiana. Po powrocie  
ze szkoły wraca do domu i wy-
chodzi ze swoim psem na spacer,  
a potem spotyka się ze znajomy-
mi. Ale czy tak jest naprawdę? 

Teraz przedstawię Wam ten sam 
dzień, ale oczami Zuzy. 

Siódma rano, znów trzeba 
wstać. Szybki prysznic, śniadanie 
i biegiem do autobusu, który o tej 
porze jest jak zwykle przepełnio-
ny po brzegi. Na ostatnią chwilę 
dojeżdża do szkoły. Idąc koryta-
rzem słyszy docinki na swój te-
mat, ale nie zwraca na nie uwagi. 

Na lekcji siedzi ,,jak na szpil-
kach", bo nie może doczekać się 
zakończenia lekcji, których tak 
bardzo nie lubi. Po upragnio-
nym dzwonku na przerwę wraca  
do domu sama. 

W rękach trzyma paczkę pa-
pierosów. Sięga po papierosa. 
Ludzie uważają, że jest się wtedy 

,,kimś". Patrzą na nią z szacun-
kiem. Zuza naprawdę jest spo-
kojną, przyjacielską i miłą osobą,  
a zmienia się przy znajomych. 
Kiedy pali papierosy, ludzie  
zaczynają ją dostrzegać. 

A czy Ty zastanawiałeś się, 
czy w Twojej klasie, szkole, czy  
na podwórku nie ma takiej Zuzy? 
Osoby, która chce dopasować się 
do środowiska, w którym się wła-
śnie znajduje? Wielu z Was nie 
zauważa tych ludzi, którzy są od-
rzuceni przez innych tylko dlate-
go, bo mają inne fryzury, styl czy 
poglądy na świat. 

Często w klasach lub szkołach 
tworzą się grupy najbardziej lu-
bianych i to oni decydują, kogo 

Poznajcie. To jest Zuza, 
ma 16 lat, chodzi do trze-
ciej klasy gimnazjum. 
Opowiem Wam o jednym 
dniu z jej życia.

Monika Ostanówko

Redakcja
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Sałatka piękności
 Składniki:  

pół szklanki płatków owsianych, 
1 jabłko lub banan,  
kilka suszonych daktyli, 
1 łyżka zmielonego siemienia 
lnianego,  
kilka łyżek wrzącej wody.

Sposób przygotowania:       
płatki owsiane wsypać do miseczki  
i zalać wrzącą wodą - w ten spo-
sób od razu staną się miękkie  
i nie trzeba czekać. Jabłko umyć 
i potrzeć na tarce lub jeśli uży-
jemy banana - obrać i rozgnieść 
widelcem albo pokroić w drob-
ne kawałeczki. Daktyle również 
rozdrobnić. Wszystko razem wy-
mieszać i od razu jeść. Pyszne?!  
i zdrowe śniadanie.

Jogurt marchewkowy
Zdrowy jogurt marchewkowy. 

Polecam!
Szybki i prosty w przygotowa-

niu...a jak smakuje... :)
Składniki:  

szklanka jogurtu,  
sok z marchewki, 
sok z pomarańczy  
i cytryny,  
łyżka miodu.

Sposób przygotowania: 
wszystkie składniki szybko  
i dokładnie wymieszać od razu 
podawać.

Warto również zaopatry-
wać się w zdrowa   

i ekologiczną żywność.

ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO!
   To motto powinno to-
warzyszyć wszystkim 
gimnazjalistom. Przygo-
towując drugie śniada-
nie, powinniście pamiętać 
o jedzeniu ciemnego,    
pełnowartościowego pie-
czywa, chudej wędlinie  
i przede wszystkim dużej 
ilości warzyw i owoców. 

Surówka z marchewki 
oraz orzechów

Surówka w sam raz dla smako-
szy orzechów włoskich. Napraw-
dę smaczna.

Składniki:  
3-4 marchewki,  
5 łyżek orzechów włoskich,  
3 łyżki śmietany lub jogurtu,  
2 łyżki miodu

Sposób przygotowania:  
marchew umyć, obrać, a następ-
nie zetrzeć na tarce o małych 

W tym numerze  
proponujemy Wam 

przygotowanie pysznych 
i zdrowych surówek.  

Oto przepisy:

będą lubić a kogo nie. W więk-
szości przypadków nie mają po-
wodów, by danej osoby nie ak-
ceptować. Te samotne osoby 
przez to często robią to, czego 
wcześniej by nie zrobiły, np. palą 
papierosy, zażywają narkotyki lub 

piją alkohol, by dopasować się  
do środowiska. 

Dlatego nie bądźmy obojęt-
ni! Zwykły uśmiech w ich stronę 
może poprawić ich samopoczu-
cie. Pamiętajmy o tych ludziach, 
bo są tacy sami jak My. Mam 

nadzieję, że teraz spojrzycie ina-
czej na swoich kolegów i kole-
żanki i wesprzecie ich w trud-
nych momentach, a osoby takie 
jak Zuza zobaczą, że nie są same  
i mogą polegać na innych. 

oczkach. Orzechy posiekać,  
a następnie dodać do marchewki. 
Wymieszać z miodem oraz śmie-
taną lub jogurtem. Smacznego!

Redakcja
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S. - Dlaczego warto zdrowo 
odżywiać się?

P. - Przede wszystkim naj-
ważniejsze jest nasze zdrowie.  
Od odżywiania zależy sposób 
funkcjonowania naszego organi-
zmu i nasze samopoczucie. Pro-
dukty ekologiczne są bardziej 
zdrowe, ponieważ nie zawierają 
sztucznych nawozów i korzystnie 
wpływają na nasze zdrowie do-
starczając potrzebnych witamin.

 
O. - Dlaczego pani zdecydo-

wała się na prowadzenie sklepu  
ze zdrową żywnością?

P. - Od dawna interesowałam 
się zdrowym stylem życia i dlate-
go moją pasją postanowiłam po-
dzielić się z innymi. Chcę pokazać 
ludziom, że można żyć w innym 
stylu, to znaczy zdrowym. 

 
S. - Kim są dostawcy produk-

tów do pani sklepu?
P. - Są to przede wszystkim 

rolnicy, którzy uprawiają pro-
dukty w sposób ekologicz-
ny, tzn. nie dodają sztucznych, 
chemicznych nawozów  
do uprawy roślin.

 
O. - Co to znaczy, że jestem 

tym, co jem? 
P. - Jeśli dostarczam do orga-

nizmu odpowiednich produk-
tów, które nie są zanieczyszczone 
,,chemią'', to w naszym organi-
zmie nie wytwarzają się toksyny, 

które niszczą poszczególne orga-
ny naszego organizmu.

 
S. - Czy w pani sklepie dużo 

osób, klientów, kupuje zdrową 
żywność? 

P. - Tak, co raz więcej lu-
dzi zaopatruje się w zdrową, 
ekologiczną żywność. Mamy 
nawet klientkę, która ma  
102 lata i jest w dobrej formie.

 
O. - Od kiedy prowadzi pani 

sklep ze zdrową żywnością? 
P. - Właśnie mija trzecia 

rocznica funkcjonowania skle-
pu ,,Słoneczko''. Jeśli chcecie 
dowiedzieć się o nas więcej,  
to szukajcie nas na facebook'u. 
 - http://www.facebook.com/pa-
ges/Słoneczko-Sklep-ze-zdrową-
-żywnością

 
S.- Jakie produkty można ku-

pić w tym sklepie? 
P. - Jesteśmy grupą specjali-

styczną. Mamy produkty: bezglu-
tenowe, niskobiałkowe, dla osób 
chorych na fenyloketonurię, cu-
krzycę, produkty bez konserwan-
tów, ekologiczne, konwencjonal-
ne, a także dla wegetarian. Tutaj 
dostaniecie m.in.: chleb na za-
kwasie, produkty mleczne ręcz-
nie wyrabiane (masło, ser), oleje 
z pierwszego tłoczenia, warzywa 
i owoce z ekologicznych upraw  
i wiele innych.

 

O. - Które owoce i warzywa są 
zdrowe, które warto jeść?

P. - Najbardziej zdrowe są owo-
ce i warzywa polskie i sezonowe. 
Pamiętajcie o codziennym ich 
jedzeniu. Mają dużo witamin, 
a także błonnika potrzebnego 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia naszego organizmu. Zamiast 
chipsów i coli wybierajcie wodę 
mineralną, niesłodzone soki 
owocowe i częściej sięgajcie np. 
po surową marchewkę.

S. – Bardzo dziękujemy  
za udzielenie nam wywiadu.

P. – Ja dziękuję za miłą rozmo-
wę. Przede wszystkim życzę Wam 
dużo zdrowia. Pamiętajcie o zdro-
wym odżywianiu i prawidłowym 
stylu życia.

PRACA I PASJA
 Jak zdrowo i ekologicznie odżywiać się?  
Na to i wiele innych pytań o odpowiedź poprosiłyśmy 
panią właścicielkę sklepu SŁONECZKO – ze zdrową  
żywnością.  

Wywiad przeprowadziły Sandra Kozłowska i Ola Wojtysiak.



16

SZKOLNY KALEJDOSKOP

Z PANIĄ EWĄ JANICKĄ – OBRĘBSKĄ
 NASZĄ NAUCZYCIELKĄ CHEMII

R.- Dzień dobry
Odp.- Witam

R.- Jest pani naszą ulubio-
ną wychowawczynią i jedno-
cześnie nauczycielką chemii. 
Chciałybyśmy lepiej poznać 
pani pracę oraz inne pani zain-
teresowania. Czy zechce pani 
odpowiedzieć na kilka naszych 
pytań?

Odp.- Tak oczywiście. Słucham.

R.- Czy lubi pani pracę  
z młodzieżą?

Odp.- Tak, lubię pracować 
z dziećmi tymi małymi, jak  
i starszymi. 

R.- Czy zawsze chciała pani 
być nauczycielką chemii i fizyki?

Odp.- Tak los, a może przy-
padek zadecydował. Kiedy nie 
dostałam się na pedagogikę 
wczesnoszkolną, złożyłam doku-
menty na chemię. I tak się zaczę-
ła moja przygoda z przedmiotami 
ścisłymi.

R.- Czy pani, jako nauczyciel-
ka chemii chciałaby zmienić coś 
w naszej szkole?

Odp.- Przede wszystkim pra-
gnęłabym, aby uczniowie polu-
bili ten tak bardzo interesujący 
i potrzebny do życia przedmiot. 
Chciałbym, żeby moi wychowan-
kowie zapamiętali, że chemia 
– to nie taki straszny diabeł, jak 
go malują.  Oczywiście pragnę-
łabym, aby w naszej szkole były 
pracownie, w których można 
przeprowadzać eksperymenty na 
chemii czy fizyce.

R.- Jakie ma pani metody na 
kłopotliwych uczniów, takich, 
którzy sprawiają trudności?

Odp.- Lubię to, co robię, lubię 
wyzwania, dlatego radzę sobie  
z tymi, którzy są ,,niegrzeczni”. 

Na pewno jestem 
konsekwentna.

R.- Czym pani kieruje się, 
dając dobre rady swoim 
wychowankom?

Odp. - Myślę, że staram się zro-
zumieć Was i jak najlepiej pomóc. 

R. – A teraz trochę przyjem-
niejsze pytania. Jaki przedmiot 
w szkole lubiła pan najbardziej, 
będąc w naszym wieku?

Odp. - Zawsze lubiłam język 
polski i wychowanie fizyczne

R – Chciałybyśmy wiedzieć, 
jak pani spędza wolny czas?

Odp. – Kiedy nie odbieram 

telefonów od Waszych rodziców, 
mojej ukochanej IIb, wówczas 
czytam książki, albo jeżdżę na ro-
werze. Staram się jak najwięcej 
czasu spędzać z moją rodziną.

R. – Gdzie najchętniej pani 
spędza czas wolny? 

Odp. – Skoro już go mam,  
to oczywiście na łonie natury. 
Najbardziej nad polskim morzem. 
Szum fal bardzo mnie relaksuje.

R. – Czy ma pani ulubioną 
potrawę? 

 Odp. – O tak, lubię kilka,  
ale najbardziej lody.

R. – Bardzo dziękujemy  
za poświęcony czas i życzymy, 
jak najmniej prob lemów z na-
szymi kolegami. 

Odp. – Ja także dziękuję i życzę 
Wam dobrych ocen na świadec-
twie, również z chemii i fizyki.

Paulina i Ewelina

Wywiad 
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SPORT TO ZDROWIE
Dla mnie piątek jest dniem 

szczególnym, innym i bardziej 
wyjątkowym. Staje się on syno-
nimem ''wolności'', której nie-
wiele osób rozumie.

W piątki, po lekcjach, zawsze 
jeżdżę na treningi MMA, czyli do 
Szkoły Sztuk Walki. Podchodzę 
do niepozornych drzwi i jedyne, 
co je wyróżnia, to chiński smok 
namalowany nad nimi oraz wi-
zerunek pewnego mężczyzny. 
Otwieram drzwi, widzę japoński 
abażur na wiszącej lampie oraz 
schody, które prowadzą do "wol-
ności". Wchodzę po nich, otwie-
ram kolejne drzwi i moim oczom 
ukazuje się pewne pomieszcze-
nie. Ściany udekorowane są tam 
wycinkami z gazet, przedstawia-
jące słynnego Bruca Lee oraz 
tego samego mężczyznę, którego 
widziałem wcześniej na zdjęciu 
zamieszczonym nad drzwiami 
wejściowymi. To mój trener. Wi-
tamy się, po czym idę do szatni, 
a tam widzę już wiele znajomych 
twarzy. Przebierając się rozma-
wiamy, śmiejemy się. Wchodząc 

do sali treningowej, wyczuwam 
niezmienny zapach ciężkiej pracy, 
godzin wylewania z siebie potu. 
Dla mnie i dla wielu jest to zapach 
poświęcenia, który wkładamy na 
każdym treningu. Siadam na ma-
cie. Jest ona symbolem równości. 
Tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś 
jest dyrektorem, studentem czy 
uczniem. Zakładając Gi wszyscy 
stajemy się "wojownikami". Od-
różnia nas jedynie kolor pasa.  
A ten jest wręczany za prawdziwe 
umiejętności i poświęcenie dla 
tego sportu. Dostaje się go bez-
pośrednio od trenera, gotowego 
poręczyć za poziom nominowa-
nego własnym nazwiskiem.

Przychodzą tu ludzie w różnym 
wieku, ale w jednym celu, aby 
trenować. Mięśnie mogą boleć, 
odmawiać posłuszeństwa, lecz 
maksymą "wojownika" jest nie 
poddawać się. Najważniejsze, 
jest to, czego się nauczyliśmy,  
co nas hartuje.

Kilka dni po treningu przycho-
dzę na drugi, a potem na kolejny. 
Ciało stopniowo się przyzwyczaja. 

Kark może boleć, ale głowę noszę 
wyżej niż kilka miesięcy temu. 
Bo jeżeli jestem w stanie stanąć 
do równej walki z trudniejszym 
przeciwnikiem, to niestraszne 
są dla mnie trudne sprawdziany  
i kartkówki. 

Za każdym razem daję z siebie 
sto procent. Nie odpuszczam żad-
nego ćwiczenia, ani jednej wal-
ki. Nigdy nie opuszczam głowy,  
bo przegrana zaczyna się  
od pierwszej myśli o niej. 

Z błędów wyciągam wnioski  
i staram się już ich więcej nie po-
pełniać. Każdego dnia budzę się, 
by być sprawniejszy, stawiam 
przed sobą nowe wyzwania.

W tym sporcie najważniej-
sza jest motywacja, a nią jestem  
ja sam. 

Interesuję się fotografią od po-
nad dwóch lat.  Bardzo lubię fo-
tografować wszystko, co otacza 
nas dookoła. Przed moim obiek-
tywem stają nie tylko ludzie,  
ale również zwierzęta, rośliny  
czy też martwa natura. Pasjonuje 
mnie to, co robię. Lubię przyglądać 

się rzeczywistości. Czasami sta-
ram się zobaczyć to, czego inni 
nie widzą, ale mogą zobaczyć  
na moich zdjęciach. Ciągle mama 
wrażenie, że dzieje się coś cieka-
wego, istotnego, godnego sfo-
tografowania. Chciałbym zrobić 
jeszcze wiele zdjęć, które później 
mogliby oglądać ludzie na całym 
świecie. Zachęcam wszystkich 
do fotografowania. To napraw-
dę ciekawe zajęcie, szczególnie  
teraz, kiedy budzi się wiosna. 

Nazywam się Bartek 
Woźniak, jestem uczniem 
klasy IIc. 

Moje hobby - fotografia

Wojtek Zawadzki

Bartek Woźniak
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Moje hobby – rysowanie 
Mam na imię Ola,  

jestem uczennicą klasy IIIb
Moją pasją jest rysowanie. 

Robię to od momentu, kiedy na-
uczyłam się trzymać w dłoniach 
kolorowe kredki. Obecnie pre-
feruję rysunek ołówkiem, także 
używam farb oraz pasteli. 

Interesuje mnie manga, którą 
maluję oraz czytam. Inspiracje 
czerpię także z mody wiktoriań-
skiej i gotyckiej, czasami sama 
coś zaprojektuję.  Interesuję się 
także twórczością Edgara Allana 

Poego, dzięki niemu i ja zaczęłam 
pisać wiersze oraz opowiadania. 

Aktualnie jestem w trakcie 
tworzenia lalki/figurki postaci  
z Harrego Pottera, Severus'a 
Snape'a. Po ukończeniu gimna-
zjum pragnę kontynuować naukę  
w liceum plastycznym, a później 
na wyższej uczelni plastycznej. 
Bardzo lubię rysować, sprawia mi 
to wiele radości. Właściwie każdą 
wolną chwilę poświęcam na re-
alizację mojego hobby.

Kto wie, może kiedyś będę zna-
ną malarką?

Na ekranach polskich kin 
ukazał się western  
w reżyserii Quentina Ta-
rantino pt."Django". 

Akcja rozgrywa się w XVIII 
wiecznym Mississipi, kiedy  
to w Ameryce rozkwitał handel 
niewolnikami. W tytułowego 
bohatera wcielił się Jamie Foxx, 
który gra czarnoskórego niewol-
nika. Pewnej nocy w groteskowy 
sposób zostaje uratowany przez 
łowcę głów doktora Kinga Schult-
za-w tej roli Christoph Waltz. 
Schultz uczy Djanga, jak posługi-
wać się bronią, czyni go swoim 
wspólnikiem, a co najważniejsze 
daje mu wolność i konia. Niestety 
widok wolnego Murzyna nie spo-
tyka się z aprobatą ludzi białych. 
Po wielu owocnych polowaniach 
na bandytów, Django postanawia 
odszukać i uwolnić swoją żonę, 
Bromhildę z rąk demonicznego 

pana brutalnych walk niewol-
ników na śmierć i życie-Calvina 
Candie. W tę rolę wcielił się Le-
onardo di Caprio. Doktor Schultz 
postanowił uwolnić żonę swo-
jego wspólnika za pomocą pod-
stępu, który doprowadził do wy-
kupienia Bromhildy. Przez całą 
wspólną podróż Dajngo jest wy-
śmiewany oraz dyskryminowany 
za  kolor skóry oraz to, że nie jest 
wolnym człowiekiem. Gdy przy-
bywają do Candielandu, Django 
rozpoznaje swoją żonę. Niestety 
czarnoskóry lokaj poznaje się na 
genialnym pomysle doktora i in-
formuje o tym Candiego. Demo-
niczny despota rząda za Brom-
hildę ceny, która miała wpłynąć  
na jego konto po zakupie wojow-
nika. W posiadłości Candieland 
wywiązuje się strzelanina, w któ-
rej giną wszyscy bliscy Calvina 
oraz sam pan domu, ale i nieste-
ty przyjaciel Djanga - dr. Schultz. 

Główny bohater, sporą porcją 

dynamitu wysadza w powie-
trze całą posiadłość, a sam,  
jak na western przystało, od-
jeżdża wraz z żoną jako wolny 
człowiek.

Tarantino wyreżyserował ko-
lejny majstersztyk. Sam otrzy-
mał za niego Oscara. Nagrodę 
przyznano także Christophowi 
Waltzowi za rolę drugoplanową. 
Film bardzo dobrze oddaje ból  
i nieszczęścia ludzi czarno-
skórych w tamtych latach,  
ale nie brakuje też w nim błysko-
tliwych i zabawnych dialogów. 
Polecam, warto obejrzeć.

Ola Wojtysiak.

Wojtek Zawadzki

Co warto obejrzeć w kinie?
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Co warto obejrzeć w teatrze?

Egzaminy gimnazjalne 2013

 Premierowe przedstawienie  
w reżyserii George'a Abbotta 
miało miejsce 25 września 1953 
roku na Broadwayu i zdobyło pięć 
nagród Tony, w tym dla najlep-
szego musicalu. Polska premie-
ra miała miejsce 23 marca 1962 
roku w warszawskim Teatrze Ko-
media, natomiast w Teatrze Mu-
zycznym w Łodzi 1 października 
2011 roku. Reżyserem przedsta-
wienia jest Zbigniew Macias. 

Wondrful Town to opowieść  
o perypetiach dwóch sióstr, 

Ruth i Eileen Sherwood, które  
w nadziei na karierę (jedna chce 
zostać pisarką, druga aktorką) 
przyjeżdżają do Nowego Jorku  
z prowincjonalnego Columbus  
w stanie Ohio. Siostry w pogoni 
za marzeniami przeżywają nieco-
dzienne przygody. 

Przedstawienie zawiera pełne 
gagów sytuacje, a wszystko prze-
pełnione jest barwną muzyką  
i wspaniałym tańcem aktorów  
(aż pięćdziesięciu!). Muzy-
ka, scenografia, gra aktorska  

i oczywiście choreografia złożyły 
się na niezapomniane wrażenia, 
z którymi opuściliśmy teatr. Pole-
camy, warto obejrzeć! 

Oto odpowiedzi, jakich 
udzielili im trzecioklasiści: 
- bardzo denerwowałam się 
przed egzaminem, ale oka-
zało się, że nie był taki trud-
ny – stwierdziła Asia z IIIa, 
- ja spodziewałam się roz-
prawki, a tu charakterysty-
ka. Byłam zaskoczona – po-
wiedziała Martyna z IIIb,  
- z biologii wszystkie 

odpowiedzi można było znaleźć 
w tekście – dodała Hubert z IIIb, 
- niestety, jak zawsze najwięcej 
trudności sprawiła nam mate-
matyka – odpowiedziały Kinga  
i Martyna.

Wszyscy jednak zgodnie 
stwierdzili, że chcąc zdać pomyśl-
nie egzaminy, należy uczyć się 
systematycznie.

Uczniowie klas drugich przeprowadzili sondę wśród 
swoich starszych kolegów, aby dowiedzieć się, czy 
tegoroczne egzaminy były trudne? 

Redakcja

Redakcja

W pierwszym dniu egza-
minów gimnazjalnych, 
23 kwietnia 2013 roku, 
uczniowie klas pierwszych 
i drugich mieli okazję obej-
rzeć w Teatrze Muzycznym 
musical Wonderful Town 
(pol. Zwariowana ulica).
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Pozdrowienia

Redakcja Razem
Nina Kozłowska,  

Sandra Kozłowska,  
Paulina Kułaga,  

Mateusz Reczulski,  
Magda Sikora,  

Ewelina Włodarska,  
Ola Wojtysiak,  

Iga Gać,  
Wojtek Zawadzki 

Opiekun koła dziennikarskiego:
 pani Iwona Michałowska

Pozdrowienia wiosenne dla 
Szanownej Dyrekcji, nauczycieli 
oraz wszystkich uczniów naszego 
gimnazjum

redakcja Razem

Pozdrawiamy serdecz-
nie panią Bożenę Gruszkę,  
panią Mirosławę Stasiewicz 

uczniowie klasy IIIa i IIIb

Pozdrowienia dla całej szkoły 
od Eweliny W.

Pozdrawiam Karolinę, Olę, 
Martynę, Agatę, Eryka, Oskara, 
Huberta, Kingę.

Magda M.

Pozdrowienia dla Igora, 
Oliwii, Pawła, Patryka oraz 
pana Rafała Kamińskiego  
i pana Tomasza Korkosińskiego.

Sandra K.

Pozdrawiam Monikę, Paulinę, 
Ewelinę i Sandrę .

Paweł P.

Pozdrowienia dla  
pani Moniki Bogdan  

i pani Joanny Granek.

  Pozdrawiam Dyrekcję  
i nauczycieli.

Iga Gać.


