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     Mam na imię Kasia i chodzę do klasy 2a. Od początku roku 

szkolnego jestem nowym naczelnym gazetki szkolnej. To dla mnie 

duże wyzwanie. Dużo pracy, wysiłku, przemyśleń. Zależy mi na jak 

najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo proszę 

przysyłajcie do mnie swoje opinie na temat naszej gazetki. Obiecuję, 

że wszystkie przeczytam i odpowiem na nie. Liczę na Wasze ciekawe 

pomysły.  

Piszcie na podany adres e-mail: gazetka.szkolna@vip.onet.pl 

Zachęcam też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani 

dziennikarstwem, pisaniem tekstów, mają jakieś pasje, którymi 

chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie. 

mailto:gazetka.szkolna@vip.onet.pl


„WŁADCA PIERŚCIENI”  
- KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO 

 
          Pewnie większość osób czytała trylogię Tolkiena czyli, „Władcę 

Pierścieni” Jednak chciałabym przybliżyć ją niektórym i zachęcić  

do przeczytania tej fascynującej lektury. „Władca Pierścieni”  

to kontynuacja powieści „Hobbit czyli tam i z powrotem” i składa się  

z  trzech części: „Drużyna pierścienia”, „Dwie wieże” oraz „Powrót 

króla”. A było to tak: 

     Frodo wyrusza wraz z przyjaciółmi do Rivendell. Tam zgłasza się  

na ochotnika aby zanieść pierścień do Mordoru. Tworzy się Drużyna 

Pierścienia składająca się z: Froda Sama Peregrina Meriadoka Gandalfa 

Aragorna Leogolasa Gimliego i Boromira. Drużyna przeżywa wiele 

strasznych, emocjonujących momentów. Jednak po pewnym czasie 

rozpada się. Każdy z bohaterów musi stanąć naprzeciw 

niebezpieczeństwu. Mają wielu sojuszników i przyjaciół, ale są i tacy 

którzy za wszelką cenę przeszkadzają im w wypełnianiu obowiązków. 

Oprócz Saurona , Sarumana i orków złym charakterem jest także stwór- 

Gollum. Jest to postać dość ciekawa, zmieniająca  swój charakter  

i sposób myślenia. Czasami stworek  pokazał swoje dobro np. wskazując 

drogę Frodowi i Samowi do Mordoru jednak, po drodze wiele razy 

wykazał, że jest zdrajcą (zachowanie to jest skutkiem długotrwałego 

przebywania z Pierścieniem). Trzeba jednak zauważyć, że Gollum 

odgrywa tu dość ważną rolę. Gdyby nie on, możliwe, że Pierścień nie 

zostałby zniszczony.  Powieść kończy się dobrze. Sauron zostaje 

unicestwiony, Aragorn zostaje królem Gondoru  i poślubia elficę 

Arwenę. Frodo, Sam Merry oraz Pippin wracają do Shire gdzie muszą 

odzyskać swoje ziemie zagrabione podczas ich nieobecności. Udaje im 

się to, ponieważ są doświadczeni w boju. Frodo jednak nie pozostaje 

tam długo, odpływa statkiem elfów do Amanu 

     Mam nadzieję że zachęciłam niektórych do przeczytania tej trylogii. 

Nie jest ona nowością, ale na pewno jest jedną z najbardziej 

docenianych  

i lubianych powieści o tematyce fantastycznej. Polecam tę trylogię 

każdemu! Niech was nie zniechęci grubość tych książek! Czytałam ją, 

często do niej wracam i bardzo polecam. Niektóre momenty są 

zagmatwane, ale da się je później zrozumieć. Jeśli ktoś nie lubi książek 

fantasy i nie sięga do tego działu, to powinien zrobić w tym przypadku 



wyjątek. Na pewno się nie zawiedzie . Jestem pewna, że po przeczytaniu 

będzie chciał wrócić do niej ponownie.                                                                                                   

Spinel23 
 



 



WYWIAD Z PANIĄ OD FIZYKI 
PANI MARZENA KUSION  

OPOWIEDZIAŁA NAM  
O SWOICH PASJACH, MARZENIACH  

I ... SMAKU SOSU JARZĘBIONOWEGO 
 
 

rys. Cezar 
 

 

 

Cz. A.: Dlaczego wybrała pani fizykę? 
Marzena Kusion: Miałam to szczęście, że zarówno w gimnazjum  

jak i w liceum trafiłam na bardzo fajnych nauczycieli fizyki. Nigdy też nie 



miałam większych problemów ze zrozumieniem fizyki, więc poszłam w tym 

kierunku dalej i wybrałam studia na uczelni pedagogicznej w Krakowie.  
Cz. A.: Ile lat jest pani nauczycielką? 

M. K.: Od czterech lat uczę fizyki. Wasza szkoła jest moją trzecią szkołą  
i cały czas są to gimnazja.  
Cz. A.: Jakie ma pani zainteresowania?  

M. K.: Zdecydowanie podróżowanie. Od małego jeździłam na wycieczki  
i kolonie wakacyjne. W tym roku weekendowo byłam  
w Szczebrzeszynie (koło Zamościa), Piwnicznej Zdrój, Szczutkowie (koło 

Lubaczowa), we Wrocławiu, Pszczynie, Szczyrku, Marcinkowicach  (koło 
Nowego Sącza)   i standardowo   w Krakowie 

(bardzo często). Z podróży dalszych – zwiedziłam Maroko i Holandię. 
Zderzenie z innymi kulturami nauczyło mnie m. in. tego, żeby doceniać 
dobrobyt w jakim żyjemy w Polsce, że wszędzie da się dojechać rowerem, że 

mżawka to nie deszcz. Z podróżami nieodłącznie związane są nowe smaki. 
Uwielbiam próbować nowe potrawy i poznawać tym samym nowe smaki. 

Będąc w Maroko spróbowałam owocu opuncji (kaktusa), oleju arganowego 
(jedzony z bułeczką w kształcie płaskiego placuszka) i drzewka 
truskawkowego. W Pszczynie w kawiarni w powozowni spróbowałam lodów 

różanych, a w Szczyrku skosztowałam po raz pierwszy i chyba ostatni pierś  
z kurczaka w sosie jarzębinowym, który pozostawił bardzo gorzki posmak  
w ustach – nie polecam. 

Cz A.: Czy ma pani zwierzątko? 
M. K.: Nie mam zwierzątka. Mam kwiatka Kalanchoe, którego próbuję 

utrzymać przy życiu. 
Cz. A.: Skąd pani pochodzi? 
M. K.: Wychowałam się w małej miejscowości niedaleko Lubaczowa  

w województwie podkarpackim. Mój mąż pochodzi z okolic Nowego Sącza. A 
propos podróżowania- poznaliśmy się na studiach w Krakowie, a od czterech 

lat mieszkamy w Oświęcimiu. 
Cz.A.: Czy lubi pani słodycze? 
M. K.: Lubię słodycze. Moje ulubione to kremówki, czekolada z chili (Lindt)  

i Rafaello  
Cz. A.: Jakie są pani ulubione potrawy? 
M. K.: Nie mam ulubionej potrawy, lubię próbować nowe dania. 

Cz. A.: Czy lubi pani sport? 
M. K.: Nie, nie lubię. Dużo spaceruję. 

Cz. A.: Najczęściej ma pani włosy upięte w kok. Czy to pani ulubiona 
fryzura? 
M. K.: Nie lubię rozpuszczonych włosów. Wydaje mi się, że mi nie pasują,  

a poza tym przeszkadzają i łaskoczą, dlatego upinam je w kok. 
Cz. A.: Najciekawsze wydarzenie w pani życiu? 
M. K.: Myślę, że najciekawsze zdarzenie jeszcze przede mną. 

Cz. A.: Jakie ma pani plany i marzenia? 
M. K.: Marzy mi się podróż do Hiszpanii, kiedyś…i skok na bungee 

Cz. A.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia marzeń. 
 
wywiad przeprowadziła Gnomek 
 



XXI ZŁAZ MŁODZIEŻY  
Z OKAZJI  

ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 25 września 2015 roku grupa piechurów wraz z opiekunem Szkolnego Koła 

Krajoznawczo-Turystycznego panią Danutą Mitoraj (na rysunku kontroluje podopiecznych  

z tarasu) wybrała się na XXI Złaz Młodzieży Szkół Powiatu Oświęcimskiego. Imprezę 

turystyczną przygotowano w związku z przypadającym 27 września Światowym Dniem 

Turystyki oraz obchodami Jesieni Oświęcimskiej i Małopolskich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego. Patronat honorowy sprawował Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim. 

Głównym organizatorem było PTTK Oddział ,,Ziemi Oświęcimskiej’’ Koło Przewodników 

Beskidzkich i Terenowych. Trasa złazu wiodła po oświęcimskiej starówce. Uczestnicy 

zwiedzili z przewodnikiem ciekawe zakątki naszego grodu, co pozwoliło na nowo odkryć 

walory miasta oglądane jesienna porą. Wraz z uczniami innych szkół poznawaliśmy historię 

kościoła  

p.w. Wniebowzięcia NMP, kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej, Muzeum Zamek z wieżą 

piastowską, synagogę oraz Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 

W Ochotniczej Straży Pożarnej młodzi turyści mogli obejrzeć wyposażenie, umundurowanie 

oraz ekspozycję akcesoriów strażackich. Jednak największą ciekawość zwiedzających remizę 



budziły samochody strażackie. Zakończenie wędrówki miało miejsce w gościnnych progach 

Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, gdzie przygotowano poczęstunek i upominki. 

WROCŁAWSKIE ZOO 

PRZYCIĄGA 
TURYSTÓW  

Z CAŁEJ 
POLSKI 

Zoo we Wrocławiu 

otwarte jest  

od 10 lipca 1865 roku.  

Jest to najstarszy 

ogród zoologiczny  

w Polsce.  

Jego powierzchnia 

wynosi 33 hektary.  

Pod koniec 2014 roku 

wrocławskie zoo 

prezentowało 7808 

zwierząt.  

W afrykarium znajduje się łącznie 19 basenów  

i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza 

Czerwonego, hipopotamy milowe i ryby słodkowodne. Dżungle w 

afrykarium otacza rzeka Kongo, która reprezentuje krokodyle  

i manaty - niezwykłe roślinożerne ssaki zwane także syrenami.  

Największe wrażenie wywiera 

ogromne akwarium z rybami, 

rekinami i płaszczkami. 

Można je podziwiać z 

podwodnego, akrylowego 

tunelu  

o długości 18 metrów.  

We wrocławskim zoo mieszka 

para tygrysów 

sumatrzańskich.  
 
 

 



 

 

Tygrys ten jest najmniejszy z tygrysów, ale ma najcenniejsze futro, 

posiada charakterystyczną grzywę na karku i bokobrody na 

policzkach. Gatunek jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Szacuje 

się, że dziś żyje na wolności około 500 osobników, a przy obecnym 

tempie ich wybijania do 2020 roku znikną  

z natury jak wymarły podgatunek innego tygrysa jawajskiego. 

Wspaniałą atrakcją i niezwykłą popularnością szczególnie wśród 

dzieci cieszy się „Dziedziniec Zwierzęcy”, gdzie spacerują wolno 

puszczone owce i kozy. W bramie wejściowej na dziedziniec można 

kupić specjalne granulki, które kozy bardzo uwielbiają. 

Bardzo polecam to miejsce do zwiedzania. 

Gnomek 

 

 

 
 



rys. Cezar 

DEBIUT POETYCKI 
W „CZWÓRKOWYCH ASACH” 

 

DLACZEGO WŁAŚNIE TY? 
 

Pomimo, że był to Dzień Kobiet 
i mimo tego, że tak wypadało, 
zastanawiam się, 
dlaczego tę różę podarowałeś mi właśnie ty? 
 
Mógł to być ktoś inny. 
 
Pomimo tego, że róża była przeciętna i niezbyt ładna, 
dla mnie była najpiękniejsza na świecie, 
bo była od ciebie. 



 
Za każdym razem, gdy na nią patrzyłam 
moja miłość wzrastała, 
a kwiat z dnia na dzień piękniał. 
 
Lecz gdy byłam zła lub smutna z twojego powodu, 
róża więdła i usychała. 
 
Zastanawiam się:  
Czy gdyby ktoś inny mi ją podarował 
to byłoby tak samo? 
 

zakochanaWpoezji 
 
 

   

Miś56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRONA Z JAJEM  

 

 
Mama pyta syna: 
- Jasiu, jakiś czas temu były  
w szafce dwa ciasteczka, a teraz widzę tylko 
jedno. Możesz mi powiedzieć, czemu? 
- No bo było ciemno i nie zauważyłem tego 
drugiego! 
 

 
 
 

Student szuka pomocy  
u swojego kolegi: 
- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, 



że znowu oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze zabrzmiało. 
- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic nowego”. 
 

 
* 

Jasiu przychodzi ze szkoły. 
- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do szkoły  
i pani go odesłała do domu! 
- I co, pomogło? 
- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni! 
 

 

* 

W restauracji klient zamówił kotleta. Siedzi pochylony nad talerzem i płacze. Podchodzi 
zaintrygowany kelner i pyta: 
- Dlaczego pan płacze? 
- Może moje łzy go przekonają i zmięknie. 
 

 
* 
 

Jeśli czwarty dzień z rzędu nie chce ci się nic robić, to oznacza,  
iż jest czwartek. 

 
* 

Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? 
- W lodówce. 

 przygotowała: Gnomek 

 

 

 

 

 

 

 

 


