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W Numerze : 
 SŁÓWKO OD  NACZELNEGO - blisko samorządu 

 APOKALIPSA 44 - szokujące fakty z historii Polski  

 Gimnazjaliści mają już dość błędów językowych 

swoich kolegów 

 Łańcut zachwyca przepychem 

 NIEZAPOMNIANA MM 

 Z PAMIĘTNIKA GIMNAZJALISTKI 
 

    
 

- puk, puk 
- kto tam? 

- matematyka 
- sama? 

   - nie, z zagrożeniem 

 
 



Słówko od naczelnego 

 

 

 

 

 
        
        Już drugi rok witam czytelników naszej gazetki uczniowskiej 
jako  redaktor naczelny. W tym roku redakcja powiększyła skład  
o cztery  dziennikarki z klasy 1a. W nowym zespole 
integrowaliśmy się na wycieczce na Targi Książki w Krakowie.  
       Mój trzeci rok nauki w Gimnazjum wypełniony jest nauką  
i zajęciami dodatkowymi. W październiku    uczestniczyłem wraz  
z koleżanką  z redakcji – Jadzią, w warsztatach dziennikarskich 
odbywających się w ramach projektu OCAL. Mieliśmy możliwość 
odwiedzenia Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. W trakcie 
wizyty spotkaliśmy się z wicestarostą Zbigniewem Starcem oraz 
Sekretarzem Powiatu – Aleksandrą Bibrzycką, którzy opowiedzieli 
o codziennej pracy Starostwa, przedstawili inwestycje zakończone 
w trakcie ich kadencji oraz poinformowali o działaniach, które 
dopiero są planowane. W czasie prezentacji filmu promującego 
powiat oświęcimski zdobyliśmy cenne informacje o regionie. 
Szczególnie ciekawe  były praktycznie przydane informacje na 
temat tego, jakie sprawy mieszkaniec powiatu może załatwić  
w urzędzie.  
       Wizyta była bardzo ciekawa i pouczająca, czekamy 
niecierpliwie na spotkanie w Urzędzie Miasta. 
Xperia 
 

 

 

 



moje fascynacje - Marilyn Monroe 

Wiem, że większość młodzieży nie interesuje się 

gwiazdami sprzed lat. Jest to bardzo smutne, bo tracą 
możliwość poznania losów wspaniałych ludzi. Mam 

nadzieję, że mój artykuł was zaciekawi i zmieni to. 

Mianowicie przybliżę czytelnikom postać niesamowitej  
i oszałamiającej Marilyn Monroe - najpiękniejszej 

blondynki na świecie.               

     Gwiazda lat 50 i 60, modelka, 

piosenkarka i przede wszystkim znakomita 

aktorka. Marlin Monroe niektórym może 

wydawać się kobietą o burzliwym życiu  

i zgadzam się z tym, ale trzeba dodać,  

że najbardziej zasłynęła talentem 

aktorskim. Jej prawdziwe imię to Norma 

Jahne Mortenson. Urodziła się 1 czerwca 

1926 roku w Los Angeles. Pochodziła z 

rozbitej robotniczej rodziny. Wychowywali  

ją matka i ojczym, ale głównie przebywała 

w sierocińcu lub w rodzinach zastępczych. Nie miała więc 

szczęśliwego dzieciństwa. Karierę zaczynała skromnie-  jako modelka 

prezentowała stroje kąpielowe, dzięki czemu została zauważona przez 

Howarda Hughesa szefa studia filmowego RKO. Wystąpiła także  

w kilku filmach, ale nie odniosły one większych sukcesów,  

więc nie przedłużono z nią kontraktu. Wróciła do zawodu modelki 

przez jakiś czas. W 1950 roku zagrała małe role w dwóch filmach 

dwie z nich zauważyli producenci i widzowie. Nazywano  

ją ,,platynową blondynką’’ dzięki jej pięknym blond włosom. 

Wystąpiła w filmach takich jak ,,Mężczyźni wolą blondynki’’, 

,,Książę i aktoreczka’’, ,,Pół żartem pół serio’’ czy też ,,Niagara’’  

i   innych. Otrzymała kilka nagród w tym Złotego Globa. Wiele źródeł 

mówi, że nadużywała alkoholu i barbituranów oraz miała depresje. 

Trzykrotnie była mężatką. Podejrzewana była o kontakty ze światem 

polityki- braćmi Kennedy. Sukcesy na scenie mieszały się w jej życiu  

z problemami osobistymi. Zmarła prawdopodobnie z przedawkowania 

barbituranów, ale niekoniecznie musi być to prawda.  

W wieku 36 lat odeszła jedna z najciekawszych osobowości 

filmowych.       

                                                                        spinel23 
 

 

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


 
 
 

Miasto 44  - MIŁOŚĆ W CZASACH APOKALIPSY 

film fabularny Jana Komasy 
 

 
19 września 2014 roku na ekranach polskich kin pojawił się film  

pt. ”Miasto 44”. Jest to dramat wojenny, który uwiecznia jedną                                
z najgorszych tragedii w historii Polski.  Ukazuje on realistyczny obraz życia 
zwykłych ludzi w czasie Powstania Warszawskiego i drugiej wojny 
światowej. Opowiada o wielkiej odwadze, miłości, nadziei i poświęceniu. 

 Do jego zrealizowania potrzebne było 5 tysięcy ton gruzu, zużyto  
7 kilometrów taśmy, na planie pracowało ponad 3 tysiące statystów             
i kilkanaście grup rekonstrukcyjnych, a w serii ogólnopolskich castingów 
wzięło udział ponad 7 tysięcy osób. Konsultantem do spraw efektów 
specjalnych był hollywoodzki profesjonalista Richard Bain, który 
współpracował już w swojej karierze między innymi z Christoperem 
Nolanem i był zaangażowany w pracę nad światowymi hitami. Honorowym 
patronatem objął film Prezydent RP Bronisław Komorowski. W głównego 
bohatera Stefana wcielił się Józef Pawłowski, Biedronkę zagrała Zofia 
Wichłacz, a Kamą była Anna Próchniak. Inni aktorzy to między innymi 
Antoni Królikowski - Beksa, Michał Meyer – Pająk, Monika Kwiatkowska – 
matka Stefana. Wykorzystano fantastyczne efekty specjalne i piosenkę 
Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. 

Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Najbardziej poruszyły mnie 
wstrząsające i bardzo realistycznie przedstawione sceny bombardowania 
miasta i zabijania bezbronnej ludności cywilnej. Po jego obejrzeniu 
naprawdę zrozumiałam jak wyglądało życie w czasie wojny. Czułam żal  
i złość z powodu faktu, że ta tragedia w ogóle miała miejsce. Trzeba 
koniecznie zobaczyć film, by zrozumieć, że za nasz kraj ginęło tysiące ludzi. 
Dzieci i młodzież  w naszym wieku, którzy mieli przed sobą jeszcze całe 
życie, walczyli, abyśmy my dzisiaj żyli w wolnej i niepodległej Polsce. 

Rockstar 101 



 

 

 

NAJPIĘKNIEJSZY ZAMEK W POLSCE  

- ŁAŃCUT 

MOJĄ PASJĄ SĄ STARE PAŁACE I REZYDENCJE. 

ZWIEDZAM JE, GDY TYLKO MAM OKAZJĘ 

 

 
 

 

łyk historii: Pierwotna rezydencja w postaci wieży 
obronnej  zbudowana została prawdopodobnie przez ród 

Pileckich i jest datowana na drugą poł. XVI w. Następnie 
Zamek wielokrotnie był rozbudowany- około 1610 r. przez 

rodzinę Stadnickich na  planie  podkowy. 
Najpoważniejsza rozbudowa, według projektu autorstwa  

Macieja Trapoli, nastąpiła w latach 1629-1641, gdy 
właścicielem obiektu był wojewoda Stanisław Lubomirski. 

Stąd często stosowana nazwa Zamek Lubomirskich  
w Łańcucie.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Trapola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lubomirski_%28wojewoda_krakowski%29


 

Zamek został wtedy otoczony potężnymi fortyfikacjami 
bastionowymi, które uchroniły go przed zdobyciem przez 

Szwedów   w 1655 r. i Węgrów w 1657 r. W roku 1745 
właścicielem zamku  w Łańcucie został marszałek wielki 

koronny Stanisław Lubomirski, a po jego śmierci  żona 
Izabela Lubomirska zmieniła tereny fortyfikacji ziemnych 

na ogrody. W roku 1830 Łańcut stał się ordynacją. 
Pierwszym ordynatem był Alfred Potocki, wnuk Izabeli.   

W czasie drugiej wojny światowej w zamku mieścił się 
sztab Wehrmachtu. W 1944 r. udało się Alfredowi 

Potockiemu wywieźć za granicę  wiele cennych zabytków, 
ponieważ w czasie wojny zamek nie ucierpiał.  

współczesność: Od czasów wojny w zamku w Łańcucie 

stworzono muzeum, które przyciąga turystów z kraju i ze 
świata bogactwem zbiorów, architekturą i przepięknymi 

ogrodami. Najpiękniejszymi salami zamkowymi są: sala 
balowa, jadalnia wielka, sala kolumnowa, teatr dworski  

z unikatowymi dekoracjami i galeria rzeźb. Po wejściu do 
zamku na sklepieniu widoczny jest herb rodziny 

Lubomirskich oraz 3 herby rodzin spokrewnionych  
z Lubomirskimi (Czartoryskich, Sanguszków 

i Radziwiłłów). Ciekawostką jest, że  w budynkach przy 
zamku zgromadzono znakomitą kolekcję pojazdów 

konnych wraz z akcesoriami. W Łańcucie znajduje się  
również największa w Polsce  biblioteka magnacka licząca 

22 tysiące książek. Na terenie zamku powstała też 
kolekcja sztuki cerkiewnej oraz izba pamięci 10 Pułku 

Strzelców Konnych. Każdego roku  w maju organizowany 
jest Festiwal Muzyki, jedna z ważniejszych imprez muzyki 

poważnej w kraju. Zamek pełni również inne funkcje.  
W 1996 r. odbyło się tu spotkanie dziewięciu prezydentów 

państw Europy Wschodniej. Czasem udostępnia się 

zamek na sympozja naukowe. Wyjątkowo udostępniono 
komnaty potomkom byłych właścicieli na uroczystości 

ślubne Stanisława Potockiego i Rosy Larco de ia Fuente 
oraz uroczystości pogrzebowe po sprowadzeniu do Polski 

prochów Elżbiety z Radziwiłłów Potockiej i jej dzieci.  
     Mam nadzieję, że zachęciłem was na wycieczkę  

do Łańcuta.                                                           Xperia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lubomirski_%28marsza%C5%82ek_wielki_koronny%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izabela_Lubomirska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Antoni_Potocki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Antoni_Potocki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czartoryscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanguszkowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radziwi%C5%82%C5%82owie
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Konnych_%28II_RP%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Konnych_%28II_RP%29


 

UMIEM PISAĆ TYLKO SMS-Y. NIE LUBIĘ CZYTAĆ 

DLACZEGO MŁODZIEŻ POPEŁNIA TYLE BŁĘDÓW JEZYKOWYCH? 

Artykuł jest reakcją naszego redaktora na niechlujstwo językowe,                   
z którym  spotyka się na forach internetowych, w komentarzach,                   

w sms-ach. 

Okazuje się, że zjawisko to zaczyna denerwować nawet młodzież. 

 

     Zaczniemy od pewnej, 
przypadkowej i wymyślonej, lecz 
bardzo często spotykanej  
konwersacji na Facebook’u : 

-czesc 

-witaj 

-pytanie mam. odpowierz na nie,  
co nie>? 

-co hcesz? 

-morze pujdziemy dzisiaj na pole? 
Hm… co? Halo… co sądzisz? 

-morzna isc ale gdzie, kiedy 
będziesz? 

-nwm, ale dam ci znac za niedługo 

-no, spk, choc jestem trohe hory 

Każdy z was widzi, że tekst jest niepoprawny. Przykład doskonale 
odzwierciedla problem dzisiejszej młodzieży, jakim jest brak poprawności 
językowej.  Można tłumaczyć to na różne sposoby. Przeprowadzono sondaż, 
w którym zadano gimnazjalistom kilka pytań na temat poprawności 
ortograficznej. Wynik jest druzgocący: zaledwie 17%  odpowiedziało na 
wszystkie pytania, 40% odpowiedziało źle ponad 5 razy, a pozostałych 19% 
nie odpowiedziało ani razu poprawnie.  

Czy da się coś jeszcze zrobić? Zapytaliśmy o to eksperta:  

CzA: Uczeń gimnazjum  popełnia masę błędów, które osobom dorosłym 
wydają się dziwne i wcześniej niespotykane. Czy mogłaby Pani powiedzieć 
jakie są tego powody? 

Ekspert: Spadło drastycznie czytanie książek, a przy pisaniu prac w szkole, 
uczniowie chętniej korzystają z gotowców  ze stron internetowych. 
Zachęcajmy dzieci i młodzież do  czytania, bo to uczy poprawnej ortografii.  W 
dobie komputerów coraz większe grono młodych ludzi zrobi się leniwe, dla 
nich liczy się sama treść, najlepiej jak najkrócej przekazana, pisownia nie ma 

znaczenia.                                                                 Srumacka   
rys. unununium 



 

Z PAMIĘTNIKA GIMNAZJALISTKI 
  

Drukujemy fragment fikcyjnego 
pamiętnika gimnazjalistki,  

wszelkie podobieństwo do osób czy zdarzeń  
jest przypadkowe 

 

         Mam na imię Karolina. Od niedawna jestem uczennicą gimnazjum. 

Jak wam wiadomo, życie gimnazjalistki drastycznie się zmienia  

w porównaniu z tym wcześniejszym w podstawówce. Tak samo jest w moim 

przypadku. Wiele się ostatnio zdarzyło rzeczy, które kształtują mój 

charakter, zmieniają moje podejście do życia i upodobania. Postanowiłam  

to opisać, aby potem, kiedy już będę dużo starsza i mądrzejsza przeczytać, 

jakie rzeczy przychodziły mi do głowy w tym okresie. 

1 września    

 Byłam   bardzo    radosna,    ponieważ   to   był  mój  pierwszy  dzień  

w nowej rzeczywistości. Rozpierała mnie taka energia, że spokojnie mogłabym 

unieść 100 kg. Nie mogłam się skoncentrować na takich rzeczach jak 

ubieranie, jedzenie i mycie. Radość we mnie kipiała, aż tak, że rodzice mnie 

uspokajali. Jednak, co oni mogą wiedzieć o tym, co czuję. Co prawda chodzili 

do szkoły, ale tak to było dawno, że na pewno zapomnieli. Czułam się taka 

ważna. Umówiłam się z koleżankami, że spotkamy się pod apteką, to było 

najlepsze miejsce. O umówionej porze wszystkie cztery podekscytowane 

zbliżającymi się wydarzeniami, byłyśmy na miejscu. Weszłyśmy!   

Pierwsze wrażenie było piorunujące - tyle nowych twarzy, a każdy z nich ma 

pewnie swoją historię, każdego może warto poznać. Stremowane  weszłyśmy na 

salę gimnastyczną. Nie wiedziałyśmy, co z sobą zrobić. Rozpoczęła się 

akademia. Pani dyrektor przywitała zebranych, a w szczególności 

pierwszoklasistów. Później były występy młodzieży:  koledzy i koleżanki 

tańczyli, mówili wiersze oraz śpiewali. Mnie osobiście zachwycił śpiew pewnej 

dziewczyny o brązowych włosach i niebieskich oczach. Tak pięknie śpiewała,  

że bardzo się wzruszyłam. 

 
 
 



 
     Po akademii na sali zostali tylko uczniowie klas pierwszych oczekujący 

na przydział do klas. W pewnej chwili wyszły dwie nauczycielki. Jedna 

starsza i widać gołym okiem, że "żyleta", druga natomiast młodsza  

i sympatyczniejsza. Wyczytywanie nazwisk zaczęła ta starsza. Wymieniała 

nazwiska kolejnych uczniów, natomiast ja z moimi przyjaciółmi 

trzymałyśmy się mocno za ręce i modliłyśmy się, aby nie padły nasze 

nazwiska. Czytała: Kowalski, Mech, Nowak, Poniedziałek.  

- Hurra - krzyknęły moje dwie koleżanki, które wiedziały, że nie będą w tej 

klasie, ponieważ alfabetycznie ich nazwiska zostały już pominięte. Jeszcze 

zostałyśmy obie z Alą. Ali nie było na liście. Już widziała, ze jest na liście 

drugiej nauczycielki. Nagle usłyszałam swoje nazwisko! Co?! Dlaczego ja! 

Znienawidziłam wszystkich i wszystko. Zostałam sama z naszej paczki. 

Poszliśmy do klasy i się zaczęło. Nauczycielka przez półtorej godziny 

wkładała nam do głowy, że trzeba się uczyć, ze codziennie będą kartkówki  

i na koniec podała plan lekcji. Miałam zepsuty humor. Po zakończeniu zajęć 

pobiegłam poszukać moich dziewczyn, ale one już wyszły  ze szkoły. Byłam 

mega zdenerwowana i rozczarowana. Myślałam, że to będzie piękny start  

w mojej gimnazjalnej karierze. Najgorsze było to, że oddzielili mnie  

od przyjaciółek. 

 Nie wiem, co przyniosą dni, ale  na pewno nie będą moimi szczęśliwymi. 

c.d.n... 

 

Anonim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

STRONA Z JAJEM 
 

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy… - wołają dwaj 
zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta. 
- Co się stało? 
- Tam…nasz nauczyciel… 
- Wypadek?! 
- Nie…on nieprawidłowo zaparkował! 

* 
Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu. Tata się go pyta: 
- Jasiu, gdzie masz świadectwo? 
- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć rodziców. 

* 
Tata pyta Michała: Co robiliście w szkole na chemii? 
- Bawiliśmy się materiałami wybuchowymi. 
- A co jutro będziecie robić w szkole? 
- Jakiej szkole? 

* 
Syn wraca ze szkoły. 
- Jak było? – pyta mama. 
- Na pięć! 
- Naprawdę? 
- Tak. Dwójka z polskiego, dwójka z matmy i pała z historii. 

* 
W Stumilowym Lesie pojawił się wielki dzik. 
Wszyscy się pochowali w domkach, a dzik idzie do domu 
Puchatka i puka. Przestraszony Puchatek pyta: 
- Kto tam? 
- To ja, Prosiaczek. Z wojska wróciłem! 

* 
W szkole podczas lekcji: 
- Która godzina? 
- Jeszcze 10 minut. 
- Dzięki. 

* 
Nauczyciel pyta, co to jest lekcja? 
-Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do 
krótkiej przerwy. 
 
 
przygotowała:  Gnomek 
 
 
 



 
 
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW  

DO PREZENTOWANIA SWOICH PASJI, 

TEKSTÓW, RYSUNKÓW, PRAC. 

 
 

 

 

DZIŚ PRACA GABRYSI BERNACIK 
Z ARCHIWUM REDAKCJI 

 


