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 MAMY NOWE LOGO GAZETKI! 

 POŻEGNANIE Z NACZELNYM 

 OSTRO NA TEMAT TOLERANCJI WYPOWIADA SIĘ 
NASZ GOŚĆ 

 WYWIAD Z PANIĄ PEDAGOG DANUTĄ MITORAJ 

 W ŚWIECIE WALTA DISNEY’A 

 CIEKAWE MIEJSCA NA WAKACJE  

 STRONA Z JAJEM 
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Słówko od naczelnego 

 

 
 

         Po trzech latach nauki w gimnazjum nadszedł czas 

pożegnań. Kolejna zmiana szkoły to duża niepewność  

i co się z tym wiąże- stres. Dokładnie taka sama sytuacja 

miała miejsce trzy lata temu. Na początku nie było łatwo. 

Gdy zacząłem zaglądać do biblioteki okazało się,  

że odbywają się tam zebrania gazetki szkolnej. Początkowo 

obserwowałem spotkania i dość szybko udało mi się 

dołączyć do zespołu redakcyjnego. Byłem najmłodszy.  

W drugiej klasie dostałem szansę bycia redaktorem 

naczelnym. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie. Bardzo 

się starałem dobrać zespół, nadzorowałem i organizowałem 

wydawanie każdego numeru. Praca szefa nie jest prosta, 

ale gdy do rąk trafiał nowy numer naszej gazetki, miałem 

dużą satysfakcję. Sprawdziłem się w tej roli i zostałem 

wybrany na ten stołek na następne półrocze, a później 

nawet na kolejny rok. Co dała mi ta praca?  



Dużo dowiedziałem się o sobie, nauczyłem się pracować  

z innymi, wykonywać zadania w określonym terminie.  

          Dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom  

za współpracę.  

Dziękuję również czytelnikom za zainteresowanie naszą 

gazetką. 

Xperia 
 

 
 
 
 

TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁO …  
na szkolnej drodze i turystycznych ścieżkach 

 

 
 

Czwórkowe Asy: Na co dzień zajmuje się Pani 

rozwiązywaniem problemów uczniów naszej szkoły. Czy  

mając „naście” lat korzystała Pani z pomocy pedagoga 

szkolnego? 

Danuta Mitoraj: W tamtych  czasach nie było w szkole 

pedagoga,  



a poza tym raczej nie sprawiałam problemów. Nauczyciele 

byli surowi, wymagający, trzymający dystans.  

Byłam wychowywana tradycyjnie. Wiedziałam, co do mnie 

należy, jakie są moje obowiązki. Życie było 

uporządkowane według określonego rytmu dnia.  

Dużo pomagałam rodzicom w gospodarstwie i nie miałam 

dla siebie czasu wolnego. Może dlatego nosiłam w sobie 

wiele marzeń szczególnie o podróżach. Czasy szkolne  

i studenckie wspominam bardzo miło. Miałam grono 

przyjaciół i koleżanek z dużym poczuciem humoru, 

utrzymujemy kontakty do dnia dzisiejszego, chociaż 

porozjeżdżaliśmy się po całej Polsce.   

Cz.A.: Mamy często problemy z porozumiewaniem się  

z rodzicami. Czy ma pani na to jakąś niezawodną receptę? 

D.M.: Problemy w relacjach nastolatków z rodzicami  

to zjawisko dość częste. Każda strona może mieć swój punkt 

widzenia na różne sprawy. Czasem trudno „młodym 

gniewnym” zrozumieć, że rodzice pragną ich dobra, chcą  

chronić swoje pociechy. Uważam, że najlepszym 

rozwiązaniem w kwestiach spornych są rozmowy, 

negocjacje. Służy to z pewnością porozumieniu, 

poznaniu stanowiska drugiej strony. Nie jest łatwo 

wychować dobrze młodego człowieka bez posłuszeństwa  

i pozytywnych wzorców. 

Cz.A.: Przez wiele lat prowadziła Pani Szkolne Koło 

Krajoznawczo Turystyczne. Czy policzyła Pani  

w ilu rajdach i wycieczkach wędrowała Pani z uczniami? 

D.M.: Hmm! Ponad 20 lat temu miałam szczęście spotkać 

na swej drodze wspaniałych oświęcimskich przewodników 

turystycznych, dzięki którym rozpoczęły się wędrówki   

z uczniami w ramach  SKKT. Każdego roku w sezonie 



wiosenno-jesiennym było po 8-9 sobotnich imprez 

turystyczno-krajoznawczych po górach, wyżynach  

i nizinach. Szkoda, że nie policzyłam wszystkich,  

ale może zrobię to kiedyś na emeryturze. Nieoczekiwanie 

dla mnie okazało się, że „policzono je w Warszawie” 

i Zarząd Główny PTTK w lutym tego roku przyznał 

odznaczenie „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. 

Czułam się szczególnie doceniona, choć nie liczyłam  

na takie wyróżnienie. 

Cz.A.: Czyli warto było? 

D.M.: Tak, tym bardziej, że były to szczególne lekcje 

przyrody, geografii, historii, patriotyzmu, integracji  

i wychowania. Hartowały ciało poprzez wysiłek, 

sprawdzanie swoich możliwości również w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych - błoto, deszcz, czy śnieg  

po kolana. Młodzież zdobywała doświadczenie i wiedzę, 

jakiej nie można nauczyć się z książek. Z tamtych czasów 

pozostało w mojej pamięci wiele radosnych wspomnień, 

gdyż zabawnych sytuacji nie brakowało. 

Cz.A.: Czy prywatnie też Pani podróżuje? 

D.M.: Oczywiście. Jestem spod znaku strzelca,  

który patronuje ludziom bardzo ruchliwym, więc 

przysłowiowo „nosi mnie” i każdą chwilę spędzam 

aktywnie. Uzyskanie uprawnień przewodnika terenowego 

po Małopolsce pozwoliło mi na odkrywanie ciekawych 

miejsc, zabytkowych obiektów, muzeów, parków, 

rezerwatów za przysłowiową „złotówkę”. Małopolska  

to miejsce wyjątkowe. Jestem w niej zakochana. Podróże 

dalekie – niekoniecznie. 

Cz.A.: Czy uprawia Pani sport? Jaką dyscyplinę? 



D.M.: Na co dzień jestem wielbicielką dwóch kółek,  

ale uprawiam również marszobiegi, lubię siatkówkę.  

W czerwcu mam zamiar „wystartować” w biciu rekordu 

Guinessa Nordic Walking podczas Life Festiwalu.  

Jestem zwolenniczką zdrowego, ekologicznego stylu życia. 

Dużo pozytywnej energii daje mi praca w ogrodzie. 

Korzyści jest więcej, bo sami hodujemy kurki, kózki  

i zdrową żywność. 

Cz. A.: Dziękujemy za rozmowę. 

D.M.: Ja również dziękuję. 

 
 
 
 

ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE MYSZKA MIKI 
JEST DZIEŁEM  WALTA DISNEYA. 

 
 

 

     Walter „Walt” Disney był barwną 

postacią. Łączył w sobie wiele 
talentów i pasji, był  reżyserem, 

producentem filmowym, aktorem 
dubbingowym, scenarzystą, 
animatorem, przedsiębiorcą, 

wizjonerem oraz filantropem. Krótko 
mówiąc legendą animacji i filmu. 
Urodził się 5 grudnia 1901 roku  

w Chicago, przeżył 65 lat.  O jego 
niebywałej fantazji niech świadczy 
historia, że Walt opuścił szkołę  
w wieku szesnastu lat, aby zostać 
ochotniczym kierowcą ambulansu  
w I wojnie światowej! Aby tego 

dokonać, podał rok 1900 jako datę 

urodzenia. Udało mu się to. Dokonania filmowe przypieczętowało 
stworzenie postaci Myszki Miki, za co w roku 1932 Walt Disney 



otrzymał honorowego Oscara. Kolejnymi „zasłużonymi” postaciami byli 

Kaczor Donald oraz pies Pluto. W 1938 roku uzyskał kolejnego 
honorowego Oscara za osiągnięcia przy tworzeniu filmu „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. W 1941 otrzymał ponownie 
honorowego Oscara za realizację pełnometrażowego filmu 
animowanego „Fantazja”, a następnie jeszcze wiele statuetek Oskara. 
Walt Disney był twórcą także takich filmów jak: „Zakochany kundel”, 

„101 Dalmatyńczyków”, „Dzieci kapitana Granta”, „Śpiąca królewna”, 
„Kopciuszek”, „Alicja w Krainie Czarów”, „ Wyspa skarbów”, „ Dumbo”, 
„Bambi” oraz wiele, wiele innych. Zdobył rekordową liczbę 59 
nominacji do Oscarów, z czego zdobył również rekordową liczbę 22 

statuetek oraz był siedmiokrotnym zdobywcą Nagrody Emmy. Pod 
koniec 1966 zdiagnozowano u niego szybko postępującego raka lewego 

płuca, spowodowanego częstym paleniem tytoniu. Po jego śmierci 
powstała legenda miejska, według której jego ciało zostało zamrożone, 
a funkcje życiowe mają zostać przywrócone po 100 latach, czyli  
w 2066. To nie jest prawdą. Założone przez Walta rodzinne 
przedsiębiorstwo Walt Disney Productions, znane obecnie pod 
nazwą The Walt Disney Company jest obecnie największą korporacją  
w branży  mediów na świecie.                                           spinel23 

TRZĘSACZ- ZEMSTA WŁADCY BAŁTYKU? 

 

 

    Jeżeli ktoś z was wybierze się w wakacje nad polski Bałtyk, to polecam miejsce, 

które udało mi się odwiedzić. To jedyne w swoim rodzaju, położone na klifowym 

wybrzeżu ruiny małego kościółka pochylające się nad stromym zboczem, skazane  

na porażkę  w walce z żywiołem. Trzęsacz. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Akademii_Filmowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda
http://pl.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company


     Trzęsacz to nazwa niewielkiej wsi w województwie zachodniopomorskim, którą 

wyróżnia  historia pewnego kościoła, który ''ku morzu zszedł''. Około 1400r. stanął tu 

na wysokim 15-metrowym klifie, w odległości 2 km od morza ceglany gotycki 

kościół. Niestety, w wyniku niszczycielskiej działalności fal morskich brzeg klifowy 

zaczął się stopniowo osuwać.  

2 marca 1884 roku odprawiono w nim ostatnie nabożeństwo. 27 lat później, w wyniku 

podcięcia przez morze ściany klifu, zawaliła się pierwsza ściana kościoła. Przez wiele 

lat próbowano chronić pozostałości kościoła, lecz najczęściej podczas sztormów 

większość umocnień była zniszczona, a w ciągu następnych stu lat odmęty Bałtyku 

pochłonęły większą część budowli. Dopiero w 2001 r. zbudowano jedną z bardziej 

skutecznych form ochrony brzegu – opaskę brzegową - chroniącą ostatnią, południową 

ścianę ruin. Pomimo, że udało się zachować jedyną tego typu atrakcję w Europie, 

opaska ochraniająca kościół budzi  emocje. Opaska ma długość wystarczającą  

do ochrony samej ściany, dalej natomiast ciągnie się klif, który podlega jeszcze 

bardziej zniszczeniu, niż przy brzegu pozbawionym opaski. Sytuacja ta zagraża wsi, 

która w ostatnich latach ze względu na walory turystyczne, rozbudowuje się. 

     Legenda o kościele w Trzęsaczu mówi o córce króla mórz, którą przed wiekami 

rybacy wyłowili z morskiej głębi. Dziewczyna z nieszczęścia zmarła w niewoli 

i została pochowana na przykościelnym cmentarzyku. Jej zrozpaczony ojciec, władca 

mórz, postanowił odzyskać dziecko i rok po roku wydzierał kolejne pasy lądu,  

by dotrzeć do kościoła i zabrać grób ukochanej córki na dno Bałtyku.  

Bardzo polecam to miejsce do zwiedzania. 

Gnomek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODRÓŻ MOICH MARZEŃ 

NEUSCHWANSTEIN TO „ZAMEK Z BAJKI” 

NAJWIĘKSZA ATRAKCJA TURYSTYCZNA NIEMIEC 

 

 
 
 
 

     To wyidealizowany średniowieczny zamek, który powstał  
w 1869 r. dla władcy Bawarii  Ludwika II Wittelsbacha.  Każdego 
roku zwiedza go ponad 1,3 miliona turystów, a w sezonie letnim 
do 10 000 osób dziennie. Wpływy z biletów w 2004 roku 
przekroczyły 6,5 miliona euro. 
     Młody król Ludwik II objął rządy w 1864 roku. Pierwszym 
większym przedsięwzięciem była budowa nowego „zamku 
rycerskiego”, późniejszego Neuschwanstein, w miejscu ruin 
Vorderhohenschwangau. Król był bardzo zaangażowany  
w budowę, osobiście zatwierdzał każdy projekt. Jego wpływ na 
kształt zamku był na tyle znaczący, że budynek może uchodzić 
bardziej za wytwór wyobraźni króla, niż architektów.  
Jest to spełnienie jego marzeń o posiadaniu średniowiecznego 
zamku rycerskiego. 
 



      Budowa zamku rozpoczęła się w 1869 roku. Życzenia a także 
wymagania, a wraz z nimi wydatki Ludwika II rosły w miarę 
postępu prac. 
Położony na uboczu zamek przetrwał bez uszkodzeń obie wojny 
światowe. Do 1944 służył jako magazyn dzieł zagrabionych  
we Francji. Pod koniec wojny w budynku ukryto złoto ze skarbca 
Reichsbanku. SS  miało zamiar w kwietniu 1945 wysadzić 
Neuschwanstein, by uniemożliwić wrogowi przejęcie budynku  
i dzieł sztuki. Wyznaczony dowódca jednostki nie wykonał 
rozkazu.  
Eklektyzm stylu Neuschwanstein uchodzi za typowy  
dla architektury XIX wieku. W zespole budynków stapiają się 
elementy sztuki romańskiej (proste kształty geometryczne,  
takie jak prostopadłościany i pełne łuki), gotyku (strzelistość, 
smukłe wieże, ażurowe zdobienia), sztuki bizantyjskiej (wystrój 
Sali Tronowej), które zostały dopełnione przez zdobycze 
technologiczne z epoki budowy. Styl malowideł Maryi  
jako patronki Bawarii (Patrona Bavariae) i św. Jerzego   
na budynku pałacowym od strony dziedzińca odwołuje się  
do lokalnej tradycji regionu Allgäu, zaś niezrealizowane projekty 
galeryjek Ritterhaus stanowiły zapowiedź secesji. Szeroko zostały 
wykorzystane motywy ze sztuk teatralnych: Christian Jank,  
jeden z architektów zamku był wcześniej scenografem  
i dekoratorem wnętrz i wykorzystał swoje szkice na potrzeby 
Neuschwanstein. Najbardziej wyróżniającym się budynkiem 
poziomu dziedzińca jest wysoka na 45 m czworoboczna wieża 
(Viereckturm), pełniąca, podobnie jak większość sąsiednich 
budynków, rolę dekoracyjną. Z platformy widokowej rozpościera 
się szeroki widok na Wyżynę Bawarską.  Największymi 
pomieszczeniami w zamku są Sala Tronowa i Sala Śpiewaków.  
      Zamek wyposażono w najnowocześniejsze w momencie 
budowy urządzenia. Przykładami mogą być zasilane bateriami 
dzwonki dla służby i połączenia telefoniczne. Kuchnia była 
wyposażona w piekarnik z ruchomym rożnem, który 
dostosowywał prędkość obrotu do żaru. Gorące powietrze 
dostarczano do kaloryferów. W zamku wykorzystano również 
podgrzewacze bieżącej wody, będące wówczas nowością taką jak 
automatycznie spłukiwane toalety. 
Neuschwanstein znalazł się w 2007 roku na liście finalistów 
Nowych siedmiu cudów świata i uzyskał ósmą lokatę.  
 
Xperia 



O TOLERANCJI RAZ JESZCZE 

 
Zdaję sobie sprawę z tego, że wsadzam kij  

w mrowisko i wiem, że znajdzie się wiele osób,  

które mają odmienne zdanie ode mnie,  
jednak zwracam uwagę, że  ten fakt nie uprawnia nikogo 

do sądu, że jego poglądy są jedynymi właściwymi ;) 

                                                               
      Czym jest tolerancja? Tolerancja pojawia się w każdym 
aspekcie ludzkiego życia, czy to na tle religijnym, politycznym itd. 
Najlepiej będzie jak przedstawię konkretną sytuację:  
Pewien chłopiec, powiedzmy Maciek, przychodzi  do szkoły  
i na lekcji historii nauczyciel opowiada o drugiej wojnie światowej. 
Gdy jest moment na pytania, nasz Maciek stwierdza:  
Gdyby w naszych  czasach wybuchła wojna, to on uciekłby  
z Polski. Jak reaguje nauczyciel?  Nazywa go  antypatriotą  
i  tchórzem. Według mnie uwaga Maćka była słuszna.  
Gdybym mógł się do niej ustosunkować powiedziałbym:  
To wszystko zależy od tego, czy kochasz swoich bliskich. 
 

 
z archiwum redakcji rys. Jaro 



Nie okłamujmy się. Czy wolelibyście zabrać swoich najbliższych  
i wyjechać z okupowanego państwa, czy zostać i walczyć  
za skrawek ziemi? Znajdą się  osoby, które powiedzą, że gdyby  
nie nasi dziadkowie, to teraz mówilibyśmy po niemiecku.  
Jestem kosmopolitą i  uważam, że nie powinno być podziałów  
i granic między ludźmi. Nie walczymy dla idei, ale staramy się żyć 
godnie i zgodnie ze wszystkimi ludźmi.  
    Albo  może powróćmy do naszych czasów. Nastała  dziwna 
moda na ocenianie innych czy to za wygląd, czy  sytuację 
finansową. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy z taką ogromną 
chęcią mieszają się w życie innych ludzi. Podam przykład: typowy 
Jan Kowalski przegląda sobie Internet i natrafia na zdjęcie 
zespołu „One Direction,” i pisze komentarz pod zdjęciem 
(przepraszam za określenie) „ale pe**ły”. Zapewne nasz Jan siedzi 
sobie w dresach, popija tanie piwo i zastanawia się,  
jak by tu poprawić sobie humor i poczuć się ważnym.  
Nie mam zamiaru tu oceniać, pokazuję tylko jaka jest prawda.  
Nie wiem, czy to nasza polska natura, czy przekonania,  
ale jest to bardzo nie fair.  Trudno mi  znieść też takie sytuacje, 
kiedy podczas luźnej rozmowy w jakiejś grupie osób nagle 
dyskusja schodzi na tematy „tabu” i słyszy się np.:  
Jak ja nienawidzę Murzynów, najlepiej to takich pozabijać…  
No bez przesady, skąd takie nienawistne słowa? Bo widział masę 
zdjęć czy filmów, gdzie czarnoskórzy zabijają innych? Dlaczego? 
Myślę, że każdemu z nas się zdarzyło choć raz jednostronnie 
ocenić drugą osobę, bez głębszego zastanowienia. To bardzo 
krzywdzące. Nasuwa mi się na język pewien cytat „Nie oceniaj 
książki po okładce”, jest on wręcz idealny... Mam nadzieję,  
że czytelnik tego artykułu nie ograniczy się do przeczytania moich 
wypocin, ale zastanowi się, co można w tej sprawie zrobić  

i chociaż trochę zmienić sytuację wokół siebie. 

    Kończąc ten artykuł czuje niedosyt. Mógłbym się rozpisać 
nawet na 20 stron, ale mam ograniczone miejsce w gazetce.  
Mam cichą nadzieję, że moje słowa chociaż troszeczkę zmienią 
wasze myślenie, że kiedy zobaczycie jakąś osobę, która jest 
ubrana w potargane lub za małe ubrania nie powiecie o niej,  

że to pewnie pijak lub nieudacznik życiowy.  

    Ufff troszkę chaotyczna ta wypowiedź, ale może mnie 

zrozumiecie i będziecie więcej myśleć ;)  Do zobaczenia: Tuure 

 



STRONA Z JAJEM 
 

Podchodzi Jasiu do kiosku:  
-Poproszę bilet za złotówkę. 
-Broszę bardzo. 
-Ile płacę? 
 
 
Pani pyta Jasia:  
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 
- O sześć liter. 
 
 
Jak się nazywa żona wykładowcy?  
- Wykładzina 
 
 
Katechetka pyta Jasia:  
- Kto zbudował Arkę?  
- No... Eee...  
- Bardzo dobrze! Piątka. 
 
 
Idą dwa pingwiny przez pustynię i jeden mówi do drugiego: 
- Ciekawe ile tu musiało być lodu, że tyle piaskiem posypali. 
 
 
Dwa węże spotykają się w lesie. 
Jeden z ich pyta: 
- Przepraszam kolego, może wiesz, czy ja jestem jadowity? 
- Nie mam zielonego pojęcia. A czemu pytasz? 
- Bo właśnie ugryzłem się w język. 
* 
 

Przygotowała: 

Gnomek 
 

 


