
 

  



 

 

KATYŃ –PAMIĘTAMY 

 

Dnia 20 kwietnia 2010 roku odbyła się w naszej szkole 

akademia upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1940 roku.  

Zostało wtedy rozstrzelanych ponad 14 tysięcy polskich 

jeńców wojennych i blisko 7 i pół tysiąca cywilnych więźniów 

(razem ponad 21 tysięcy osób). Ofiary dokonanej zbrodni 

stalinowskiej zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach – min. w 

Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje i Charkowie. 

Została równieŜ zaakcentowana katastrofa lotnicza, która 

rozegrała się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku Wśród 

ofiar katastrofy znajdował się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Lech Kaczyński, jego małŜonka Maria Kaczyńska, ostatni 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard 

Kaczorowski, szefowie polskich instytucji państwowych, 

przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, 

duchowieństwa, organizacji społecznych i Sił Zbrojnych RP, a 

takŜe członkowie załogi samolotu, funkcjonariusze Biura Ochrony 

Rządu i osoby towarzyszące. 

Akademia została przygotowywana przez uczniów gimnazjum 

pod kierownictwem pani Ewy Misztal, pani Mileny Stochel oraz 

pana Marcina Dobronia. 

 

        Ewa Kowalska 

  



 

EGZAMINY 

 

W dniach 27- 29 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjum zdawali testy 

gimnazjalne. Jest to bardzo ważny sprawdzian który ma duży wpływ na nasze życie, 

jego wynik decyduje o dalszej edukacji. Uzyskanie dużej ilości punktów i oczywiście 

dobre oceny w klasie trzeciej zwiększaj szanse nas gimnazjalistów na przyjęcie do 

wymarzonej szkoły, co w przyszłości zaowocuje dostaniem się na wymarzony 

kierunek studiów. Oczywiście to jeszcze daleka droga ale już w gimnazjum warto 

myśleć o swojej przyszłości. 

 Pisaliśmy część humanistyczną, matematyczno- przyrodniczą oraz język 

angielski. Wynik  tego ostatniego nie jest jeszcze w tym roku brany pod uwagę przy 

przyjęciach do liceów.  

Po egzaminie  rozmawialiśmy z uczniami naszej szkoły o wrażeniach. 

Dowiedziałyśmy się że większość uczniów jest zadowolona z tego jak go napisali.  

Na pytanie, który z testów napisali lepiej odpowiedzi były niezwykle 

zróżnicowane. Z relacji wynikało  że część humanistyczna była łatwiejsza mimo, że 

kilkoro z nas napisało streszczenie nie tego tekstu, o którym była mowa w poleceniu.  

W części matematyczno-przyrodniczej z nóg zwaliły większość uczniów radioaktywne 

biedronki, a część językowa została określona jako łatwa. Wyniki dostaniemy 

najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.  Najciekawsze jest to, że  media 

ostatnio ogłosiły, iż egzamin   matematyczno-przyrodniczy był zdecydowanie 

trudniejszy niż matura podstawowa z matematyki.  

 

 

                                                                                              Pola Szewczyk,  Olga Małkowska  

 

 



Dzień Dziecka! 
Chyba kaŜdy z nas lubi i oczekuje na 1 czerwca.  

Inicjatorem święta była organizacja zwana „The International Union for 

Protection of Childhood”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom z całego świata. 

W Polsce dzień dziecka jest ustanowiony od 1952 roku, podobnie jak w wielu 

krajach europejskich. Jednak na całym świecie jest obchodzony w róŜnych 

dniach, np. we Francji 6 stycznia. W Japonii jest podzielony, dziewczyny świętują 

3 marca, a chłopcy 5 maja W Turcji natomiast dzień dziecka jest 23 kwietnia. 

Od 1994 roku w Polsce w Dzień Dziecka obraduje Sejm Dzieci i MłodzieŜy. 

 

  
Dowcip o dzieciach  

Jaś odmawia wieczorną modlitwę.  

- ...i spraw jeszcze Panie BoŜe, Ŝeby Ankara była stolicą Finlandii.  

- AleŜ Jasiu, co ty wygadujesz...?  

- Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem na klasówce z geografii. 

 

 

 

 



HUMOREK 

 

 

Kopernik był akrobatą bo napisał dzieło o obrotach. 

W epoce klasycyzmu było wiele gangów, na przykład Wolfgang. 

  



Propozycje na wakacje. 

 

Wakacje zbliżają się bardzo szybko. Patrząc na pogodę za oknem zastanawiamy 

się, czy pogoda będzie sprzyjać wakacyjnym wojażom. Warto więc znaleźć sobie 

zajęcie alternatywne, aby nie poświęcać czasu tylko na siedzenie przed komputerem. 

Proponuję wyjścia do kina, do teatru, można również odwiedzić muzea. Warto 

również zajrzeć do książek których nie zdążyliśmy przeczytać w trakcie roku 

szkolnego. Polecam następujące pozycje: 

 

„Sprężyna”- Małgorzata Musierowicz 

 

Książkę można uznać za tzw. odstresowywacz (piękne słowo, prawda?). Akcja 

rozgrywa się w Poznaniu i jego okolicach. Pani Musierowicz, jak zwykle doskonale 

wcieliła się w rolę dziecka ukazując nam całą historię właśnie z jego punktu widzenia. 

Jest dużo śmiesznych zwrotów akcji i pojedynczych przemyśleń i spostrzeżeń. 

Bohaterką książki jest Łusia  Połys, bardzo spostrzegawcza uczennica podstawówki.  

 Każdy, kto przeczytał choć jedną książkę Małgorzaty Musierowicz z chęcią sięgnie po 

tę lekturę.  

 

„Jajecznica na deszczówce” – Agata Mańczuk 

 

Na koloniach spotykają się wcześniej nieznające się nastolatki. W grupie szybko 

wyróżniają się takie indywidualności , jak Wanda, Szprycha, Klaema cz Marita, a 

spośród chłopaków Kajtek, Maks, Zyga, Franek. Szprycha z Zygą zakładają się w 

pewnej honorowej sprawie, a ich zwolennicy pomagają im zakład wygrać, wypełniając 

różne, pełne przygód zadania. Kto okaże się zwycięzcą? 

 

„Apetyt na kwaśne winogrona” – Irena Matuszkiewicz 

 

Lilka, Oliwia i Mikołaj znają się od lat i zawsze mogą na siebie liczyć. Właśnie zaczynają 

wspólnie kolejny etap życia. Przed nimi nowa szkoła, nowe wyzwania, nowi znajomi- 

może nie zawsze tacy, jakich chcieliby mieć… Ponadto Lilkę czeka egzamin z 

samodzielności, gdyż na dłuższy czas zostanie sama w domu. A pokusy czyhają- wolne 

mieszkanie to przecież idealna meta na imprezki.. 

 

„M jak dżem” Agnieszka Tyszka 

 

Nela ma trzynaście lat i jej życie przypomina bieg z przeszkodami.. 

Prześladują ją wstrętne koleżanki, boleśnie odczuwa nieobecność taty i musi stawić 

czoła groźnej babci, której nigdy wcześniej nie widziała. Jakby tego było mało, 

dowiaduje się, że będzie miała rodzeństwo. 

Na szczęście los zsyła jej całe grono osobliwych, ale życzliwych osób. To dzięki nim 

oraz niezawodnym dżemom, Neli udaje się pokonać piętrzące się przed nią problemy. 

         A.S. 



Warto przeczyta
 

 

Joanna Chmielewska   „Przeklęta bariera” 

 

Czerwiec – wolnym krokiem zbliżamy się do początku wakacji. Wiosenno 

lenistwo skłania nas wszystkich do sięgnięcia po d

z szybko rozwijającą się akcją, niespodziewanymi zwrotami akcji, delikatnymi 

wątkami miłosnymi i oczywiście trupem w tle. Jedną takich książek jest „Przeklęta 

bariera” Joanny Chmielewskiej. Jak mówi sama autorka jest to 

historyczna, która dzieje si

to młoda wdowa która wiedzie burzliwe 

sto osiemdziesiąt stopni gdy pewnego dnia, przez przypadek i zupełnie nie

przekracza barierę czasu i znajduje si

rzeczywistością? Czy uda się jej uło

 

 

 

 

Joanna Chmielewska     „Krokodyl z kraju Karoliny” 

Książka, Karolina, kufer, krokodyl, kastaniety, kasa, konie, 

Kopenhaga...Zapytacie co łączy to wszystko? Oczywiście  moja ulubiona autorka 

-  Joanna Chmielewska i 

Tym razem główna bohaterka postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkową 

śmierć najlepszej przyjaciółki 

dochodzeniem  mocno zakłuci pracę policji i prokuratury a przy okazji wplącze 

się w mafijne porachunki. 

Książkę szczególnie polecam wielbicielom sensacyjnych opowieści i wyścigów konnych.  Książka jest 

niezwykle dynamiczna, pełna ciekawych postaci i rozwalających na łopatki dialogów.

 

 

Warto przeczytać...  

Joanna Chmielewska   „Przeklęta bariera”  

wolnym krokiem zbliżamy się do początku wakacji. Wiosenno 

lenistwo skłania nas wszystkich do sięgnięcia po dobrą książkę. Najlepiej komedię 

z szybko rozwijającą się akcją, niespodziewanymi zwrotami akcji, delikatnymi 

wątkami miłosnymi i oczywiście trupem w tle. Jedną takich książek jest „Przeklęta 

bariera” Joanny Chmielewskiej. Jak mówi sama autorka jest to 

historyczna, która dzieje się w czasach współczesnych" -

to młoda wdowa która wiedzie burzliwe Ŝycie  na przełomie IX-XX w. Jej Ŝ

t stopni gdy pewnego dnia, przez przypadek i zupełnie nie

 czasu i znajduje się w teraźniejszości. Jak poradzi sobie z now

ę jej ułoŜyć swoje Ŝycie od nowa? - musisz przekona

Joanna Chmielewska     „Krokodyl z kraju Karoliny”  

Książka, Karolina, kufer, krokodyl, kastaniety, kasa, konie, 

Kopenhaga...Zapytacie co łączy to wszystko? Oczywiście  moja ulubiona autorka 

Joanna Chmielewska i jej kolejna wspaniała książka. 

Tym razem główna bohaterka postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkową 

śmierć najlepszej przyjaciółki – Alicji. Jak można się domyślić, swoim 

dochodzeniem  mocno zakłuci pracę policji i prokuratury a przy okazji wplącze 

w mafijne porachunki.  

Książkę szczególnie polecam wielbicielom sensacyjnych opowieści i wyścigów konnych.  Książka jest 

niezwykle dynamiczna, pełna ciekawych postaci i rozwalających na łopatki dialogów.

 

Zuzanna Dorożko II a gim

wolnym krokiem zbliżamy się do początku wakacji. Wiosenno – letnie 

obrą książkę. Najlepiej komedię 

z szybko rozwijającą się akcją, niespodziewanymi zwrotami akcji, delikatnymi 

wątkami miłosnymi i oczywiście trupem w tle. Jedną takich książek jest „Przeklęta 

bariera” Joanny Chmielewskiej. Jak mówi sama autorka jest to "powieść 

- główna bohaterka 

XX w. Jej Ŝycie zmienia się o 

t stopni gdy pewnego dnia, przez przypadek i zupełnie nieświadomie, 

ci. Jak poradzi sobie z nową 

musisz przekonać się sam. 

Książka, Karolina, kufer, krokodyl, kastaniety, kasa, konie, 

Kopenhaga...Zapytacie co łączy to wszystko? Oczywiście  moja ulubiona autorka 

Tym razem główna bohaterka postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkową 

Alicji. Jak można się domyślić, swoim 

dochodzeniem  mocno zakłuci pracę policji i prokuratury a przy okazji wplącze 

Książkę szczególnie polecam wielbicielom sensacyjnych opowieści i wyścigów konnych.  Książka jest 

niezwykle dynamiczna, pełna ciekawych postaci i rozwalających na łopatki dialogów. 

 Serdecznie polecam, 

Zuzanna Dorożko II a gim 

 



                 SŁÓW KILKA O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

(Czyli ABC kaŜdego szanującego się ucznia, który chce wrócić w przyszłym roku do szkoły) 

      

         W związku z tym, Ŝe juŜ niedługo nadejdzie koniec roku szkolnego wypadałoby napisać 

parę słów o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Zasady oczywiście te są wszystkim 

doskonale znane, gdyŜ szkoła co roku przedstawia nam ich treść, uprzedzając o mogących 

wyniknąć zagroŜeniach Ŝycia bądź zdrowia.  

 

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ I  NA PLAśY 

 

  NajwaŜniejsza zasada: Jeśli nie umiesz pływać, nie idź na 

głęboką wodę! 

  Pamiętaj, Ŝe jeśli nie posiadasz jeszcze wystarczających 

zdolności, nie znaczy, Ŝe nie moŜesz wejść do wody. 

Korzystanie w tym wypadku z kąpielisk jest bardzo rozsądne. 

Najlepiej, jeśli są to kąpieliska strzeŜone, obserwowane przez 

ratowników WOPR. 

 - Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz 

 - Nie wypływaj zbyt daleko w wodę 

 - Nie skacz do wody „na główkę” w nieznanym miejscu 

 - Nie wchodź do wody, gdy jesteś rozgrzany 

 - Po jedzeniu odczekaj 1,5 h zanim wejdziesz do wody 

 - Nie przebywaj zbyt długo na słońcu 

 - Podczas przebywania na plaŜy posmaruj się kremem z filtrem 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH 

 

 

  Wiadomo, Ŝe w górach moŜe być ciepło, ale często jest teŜ mokro i ślisko. Dlatego nie 

biegaj po górach, idź zwykłym tempem. Miej ze sobą telefon, na wypadek gdybyś się zgubił. 

WaŜnymi gadŜetami są teŜ kompas i latarka.  



 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU 

 

    Zasady dla tych z was, którzy spędzają wakacje w domu.  

 -KaŜdy wie na pewno, Ŝe gdy zapuka do was ktoś obcy nie 

otwieramy drzwi.  

 -Gdy wychodzisz pamiętaj, aby uprzednio zamknąć 

mieszkanie. 

 -Wiadomo, Ŝe nie wolno bawić się ogniem, gazem, prądem elektrycznym i innymi 

niebezpiecznymi rzeczami. 

 

 

 

 

   WaŜne numery: 

- 112 – SłuŜby ratownicze 

- 997 – Policja 

- 998 – StraŜ PoŜarna 

- 999 – Pogotowie ratunkowe 

 A.S. 

  



W związku z planowanym skontrum biblioteka szkolna informuje, że książki 

wypożyczane będą do dnia 28 maja. 

Zwroty książek przyjmujemy w dniach 31.05-02.06. 

Od dnia 7.06 biblioteka będzie nieczynna. Zwroty książek przyjmowane będą 

wyłącznie na długich przerwach w godzinach 

11.50- 12.10 oraz 12.55- 13.15. 

 

Rok szkolny 2009/2010 możemy uznać za zakończony. Dla wielu uczniów był to ostatni rok w 

naszej szkole. Uczniowie klas 3 gimnazjum od września rozpoczną naukę w nowych szkołach. Już 

teraz chcielibyśmy życzyć im powodzenia, aby dokonane wybory okazały się trafne a nowe szkoły 

były miejscem w którym znajdą kolejnych przyjaciół.  

Ccała redakcja GIMKA życzy wszystkim uczniom i nauczycielom szalonych wakacji, wielu 

ciekawych przygód, zwiedzenia interesujących miejsc oraz słodkiego lenistwa, a także żebyśmy 

wszyscy spotkali się zdrowi we wrześniu. 

 

Zachęcamy już dziś wszystkich uczniów do włączania się w tworzenie GIMKA w nowym roku szkolnym. 

Jeśli przeżyjecie coś czym chcielibyście się podzielić z innymi uczniami to piszcie artykuły i przesyłajcie na adres: 

GIMEK@interia.eu, lub we wrześniu przynieście do pani Barbary Szewczak. 

Redakcja GIMKA: Agnieszka Bosiek, Ewa Kowalska, Ola Sałbut,, Zuzia Dorożko, Pola Szewczyk, Olga Małkowska 

Opiekun: Barbara Szewczak  

Numery archiwalne GIMKA znajdziecie w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły: 

http://www.zspwni.w-l.pl/gazetka.html 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych tekstów i zastrzega sobie prawo do 

nadawania tytułów tekstom, które ich nie posiadają oraz zmiany tytułów i treści.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów na stronie internetowej szkoły. 


