
 

Pod lupą drugich klas 

 

 Rozpoczął się kolejny rok szkolny w 

naszym gimnazjum. Nowe twarze przewijają 

się przed oczami. Jak to zwykle bywa, każdy 

wyrobił sobie opinię na temat klas pierw-

szych. My, jako starsze roczniki, czujemy się 

niejako zobowiązani, aby pokazać Nowym 

szkołę. Pytałyśmy kilku osób, co sądzą o kla-

sach pierwszych. Cóż… opinie były zróżnico-

wane. Jedne lepsze, drugie gorsze. Musimy 

pogodzić się z tym, że pierwszaki trochę nie-

poradnie poruszają się korytarzami w gimna-

zjum. My, jako drugoklasistki troszkę rozu-

miemy nowych uczniów, przecież rok temu 

przechodziłyśmy to samo! Stwierdzamy rów-

nież, iż coraz lepiej idzie pierwszakom poru-

szanie się po szkole  i ogólne zaaklimatyzo-

wanie. Minął miesiąc nauki, a oni już czują 

się jak u siebie! I bardzo dobrze! Każdy chce, 

aby szkoła była miłym miejscem – bo prze-

cież to nasz drugi dom.:)  

                                Tini i Vilu  

 

 

 

 

 

 

 

Nasze KOTKI… zwierzenia pierwszoklasi-

stów.  

Czy zauważyliście, że w naszej szkole jest 

pełno nowych twarzy ? Tak! To pierwszaki. 

Dziś specjalnie dla Was przeprowadziłem 

sondaż  z kilkoma uczniami klas pierwszych, 

chcąc dowiedzieć się, co myślą o swej nowej 

szkole… 

Patryk Ic 

Moje wymagania sportowe zostały spełnione. 

W szkole mi się podoba, ale bez przesady, to 

szkoła :) Moi nauczyciele są (czasem) wyro-

zumiali. Klasa też jest  spoko, ale czasem 

nieogarnięta. Odnośnie niektórych wad -  są 

straszne tłoki na schodach…Pozdrawiam ! 

Bartek Ic 

Szkoła jest spoko, atmosfera dopisuje. Nasz 

wychowawca (którego pozdrawiamy) jest 

stanowczy, ale fajny. Jeżeli pytasz o coś nie-

fajnego, w szkle to zamknięcie toalety na 2 

piętrze ; 

Filip Ib 

Hmm... Szkoła to szkoła, nie może mi się  w 

niej podobać.:) Ogólnie to nauczyciele są 

mili. Niestety - tłok na schodach jest niesa-

mowity, czasem spóźniam się na lekcje :( 

Dziękuję Pierwszakom za podzielenie się ze 

mną swoimi opiniami o MG2. Życzę dobrych 

ocen i pozdrawiam!                                                                                                                         

     

Trenor :) 

 

     Dla chłopaków. 

 

Dzień Chłopaka jest obchodzony w Polsce 

30 września, głównie wśród młodzieży 

szkolnej. W tym dniu dziewczyny składają 

chłopcom życzenia, wręczając im niewiel-

kie upominki lub słodycze.:) W naszej  

szkole też obchodzone jest  to święto.  

    Jest to bardzo miły zwyczaj i mamy na          

dzieję, że w MG2 nigdy nie zniknie!:)  Ko-

chani chłopcy i panowie –  

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploteczki ze szkolnej ławeczki 

- Pewna uczennica nazwała mitologicznego Zeu-

sa... Dżeusem! 

- Podczas lekcji języka polskiego nauczycielce 

zepsuły się okulary. Czyżby nie chciały zobaczyć 

ocen niedostatecznych? ;) 

- Pewien uczeń z klasy 2a zapomniał, którą stroną 

należy przyklejać taśmę! 

- Podobno dziewczyny z 2… odrobinę dokuczają 

nowemu nauczycielowi geografii :P 

- Lekcja geografii. "A to Azja, to nie Europa?"- 

Autentyczne pytanie ucznia. 

- Niektórzy szukają Republiki Południowej 

AFRYKI w... Azji! 

- "Muszę pochwalić dziewczyny siedzące z tyłu. 

Wyjątkowo cicho dzisiaj rozmawiają"- Cytat z 

lekcji 

- Wiele osób nadal nie wie, którą stroną schodów 

należy się poruszać… 

- Pierwszaki z pewnością cieszą się,że w naszym 

gimnazjum nie ma "kocenia"! 

 Początek roku szkolnego, a niektórzy już 

wykorzystali wszystkie nieprzygotowa-

nia...Szczególnie na polskim!! 

- I znów kolej na lekcję geografii. Nowa  nazwa 

mieszkańców Egiptu: EGIPCZYCY! 

- "Proszę, wstań"  -mówi nauczyciel, na co uczen-

nica: "Mówił pan, że nie można wstawać na lek-

cji." Mina nauczyciela - bezcenna. J 

      Rina 



 

 

WALKA! INTRYGA! TRUPY MOR-

DUJĄCE ŻYWYCH! SMOKI! WIL-

KORY!  

CZYLI  codzienność „Gry o tron”, 

bestsellerowej powieści fantasy Geor-

ge’a R. R. Martina. 

 

Życie w Winterell toczy się spokojnie 

– do czasu odwiedzin króla Roberta. 

Okazuje się, że Ned Stark ma zostać 

namiestnikiem. Mężczyzna, na swoje 

nieszczęście, przyjmuje ofertę władcy. 

Niedługo później odkrywa, że w kró-

lestwie nie wszystko dzieje się tak, jak 

powinno się dziać… 

Tymczasem Jon Snow, syn Neda, po-

stanawia złożyć śluby i rozpocząć pra-

cę na Murze chroniącym królestwo. I 

tu spotyka go OGROMNE rozczaro-

wanie! Śnił przecież o dumnych ryce-

rzach, którzy narażają życie, by bronić 

Muru przed wrogami, o ludziach z 

Honorem – honorem przez duże „h”! 

–a zastał: 

przeszywające zimno 

robactwo 

bandę ludzi z marginesu społecznego, 

siłą wcielonych do szeregów Nocnej 

Straży 

jeszcze raz zimno 

paskudne  jedzenie 

wrednych nauczycieli fechtunku 

okropne, wszechobecne, przejmujące 

ZIMNO! 

 

A miało być tak pięknie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oszustwa możnowładców zaczynają 

wychodzić na jaw. Śmierć króla Ro-

berta rozpoczyna etap okrutnej gry o 

tron. Tutaj wszystkie chwyty są do-

zwolone!                                                         

( i, niestety, nikt nie jest dobry.. ) 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

Jeśli nie chcesz się uzależnić -  bez 

możliwości odwyku, jeżeli nie lubisz 

czytać po nocach, jeśli boisz się snar-

ków i grumkinów – nie czytaj tej 

książki!!! 

Jeśli uwielbiasz przygody, a w głębi 

serca wciąż wierzysz, że elfy i smoki 

istnieją, jeśli tęsknisz za odrobiną 

emocji*) – „Gra o tron” została napi-

sana właśnie dla Ciebie!  

 

PS Na podstawie tej sagi nakręcono 

popularny serial, jednak - jak to zwy-

kle bywa – nie nadąża on za książką. 

_______________________________ 
*) LUB MASZ MNÓSTWO WOLNEGO 

CZASU – CZĘŚĆ PIERWSZA MA 750 

STRON!                         

                                                                                                                                                                                 

    ELFIĄTKO 

 

 

Tajemnice nauczyciela – rozmowa z 

nauczycielem geografii, panem 

Pawłem Siwym. 

 

  Dzisiaj przeprowadziny rozmowę z 

nowym nauczycielem geografii w na-

szej szkole- panem Pawłem Siwym. 

 

D. Uczęszczał Pan kiedyś do MG2. 

Czy dużo zmieniło się od tamtego 

czasu? 

 

P.S. Trochę się pozmieniało. Przede 

wszystkim szkoła oferuje większe 

możliwości uczniom, ale to co naj-

ważniejsze się nie zmieniło, czyli do-

bra atmosfera. 

 

D. Teraz role się odwróciły- został 

Pan nauczycielem. Jak wspomina Pan 

pierwszy dzień pracy? 

 

P.S. Pierwszy dzień wspominam 

bardzo miło. Towarzyszył mi oczywi-

ście lekki stres, ale był to stres pozy-

tywny, mobilizujący. Ale nie był to 

dla mnie dzień najważniejszy, bo dla 

mnie każdy dzień jest na wagę złota. 

 

D. Jakie wrażenie wywarli na Panu 

uczniowie MG2? 

 

P.S. Muszę przyznać, że jestem bar -

dzo mile zaskoczony. Generalnie bar-

dzo dobrze współpracuje mi się z mło- 

 

 

 

 

 

 

dzieżą z MG2 i wierzę gorąco, że tak 

będzie nadal. 

 

 

D. Co dla Pana jest najważniejsze w 

pracy z młodymi ludźmi? 

 

P.S. Oczywiście przekazywanie wie-

dzy, ale nie to jest dla mnie głównym 

priorytetem, lecz przede wszystkim 

pomoc w budowaniu osobowości i 

wrażliwości młodych ludzi. 

 

D. Dziękuję Panu za poświęcony 

czas 

 

P.S.- Ja również dziękuję 

 

    

 

    D……….. 

 

        



 

 

Ku przestrodze i rozwadze, czyli uczcie 

się, bo będzie za późno!...:) 
 

 Jak zawsze na początku nowego roku 

szkolnego każdy z nas – uczniów - przeżywa 

rozterki , mniej lub bardziej stresujące…

Postanowiłem stworzyć ranking 10 najsurow-

szych  nauczycieli naszego MG2, co wcale 

nie znaczy, że  należy ich unikać i bać się 

panicznie! Przeciwnie, jak wszyscy nasi nau-

czyciele, są oni wymagający, co tylko wyj-

dzie Wam na dobre, gdyż macie  się uczyć! A 

uczyć się trzeba u każdego nauczyciela, więc 

ranking ten potraktujmy z przymrużeniem 

okaJ 

Ranking „najsurowszych” nauczycieli w 

MG2(  z przymrużeniem oka :P). 

 

P. Magdalena Skorwider  

p. Monika Pogoda  

p.  Ewa Niesporek  

p .Bożena Mularczyk  

p. Anna Gajowska  

p. Stefania Musiał  

p. Grzegorz Solipiwo  

p. Marcin Kubick  

p. Leszek Saputa   

p. Tomasz Bajon  

p. Artur Patoń  

p. Joanna Ungier  

p. Joanna Jurczyńska  

P. Paweł Siwy  

p. Grzegorz Opiełka  

p. Aleksandra Pryk          

 

Oczywiście wszystkich naszych nauczycieli 

pozdrawiamy bardzo serdecznie, mając na-

dzieję, że nasz ranking potraktują także  na 

wesoło… 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                             

    Trenor 

 

OSTATNI ROK…I CO DALEJ?..... 

 

 

 Niedawno  w szkole zabrzmiał pierw-

szy dzwonek. Zaczął się kolejny rok nauki. 

Dla jednych o stopień wyżej, dla niektórych 

niestety ten sam,  co w zeszłym. Ja w tym 

roku zacząłem klasę trzecią i chciałbym się z 

Wami podzielić moimi odczuciami . Zacznę 

od tego, że jak wiadomo, każdemu   

(nieważne -  czy to trzecia klasa, czy inna) 

zawsze towarzyszy lekki stres. Jest on wro-

giem raczej każdego z nas, ale dzięki niemu 

czujemy, że żyjemy. W moim przypadku 

stres może osiągnąć apogeum… Wiadomo, 

trzecia klasa, wychodzę już z tej szkoły, nie-

długo egzaminy… i w ogóle dużo jest powo-

dów do nerwów. Wkrótce czeka mnie rów-

nież wybór nowej szkoły. Muszę wy-

brać ,gdzie chciałbym się dalej kształcić. Czy 

będzie to kierunek humanistyczny czy ścisły? 

Na dzień dzisiejszy  mam parę  opcji, ale jak 

to się potoczy, okaże się za parę miesięcy.  

Wcześniej jednak czeka mnie egzamin gim-

nazjalny.  Nie ukrywam, że troszkę się go 

boję ( nawet przeraża mnie myśl, że za parę 

miesięcy będę musiał go napisać), ale co ma 

być, to będzie. Ważne, by się nie stresować 

(na szczęście nie da się go nie zdać, więc to 

taki malutki plus ) oraz dać z siebie jak naj-

więcej.  Na koniec życzę Wam  wszystkim 

powodzenia w tym roku szkolnym oraz jak 

najlepszych średnich na jego koniec! A jeśli 

coś Wam nie wyjdzie… nie poddawajcie się i 

próbujcie dalej! Warto wierzyć w siebie!  

 

   

 David Seven 
 

 

 

 

 

 

 

Roztańczona …Magdalena – wy-

wiad z marżoretką. 
 

 Uczennice naszej szkoły należą do 

zespołu mażoretek "Azaria", który jest znany 

z wysokich osiągnięć. Klub ten istnieje od 

2009 i w tym roku wypada piąta rocznica 

powstania stowarzyszenia. Z tej okazji stwo-

rzony został film, który upamiętnia wszystkie 

spędzone razem chwile. Można go zobaczyć 

na oficjalnym fanpage'u.  Specjalnie dla czy-

telników gazetki przygotowaliśmy wywiad z 

członkinią Azarii, Magdaleną Ligudzińską! 

 

1. Jak długo trenujesz? 

M: 

Trenuję 5 lat, Dokładnie 25 września 5 lat 

temu poszłam na casting do zespołu Azaria i 

mi się udało! Dostałam się, na początku było 

nas około setki, lecz z biegiem czasu liczna 

grupa się wykruszała i zostały tylko 24 naj-

lepsze dziewczyny, ciężko trenowałyśmy, 

żeby osiągnąć sukcesy, ale się udało! :) 

 

2. Czy denerwujesz się przed występami? 

M: 

Wiadomo, na początku zawsze jest lekki 

stres, jednak gdy wychodzę na scenę wszyst-

ko mija i czuję tylko radość z tego, że mogę 

tańczyć w tak wspaniałym zespole z najlep-

szymi dziewczynami na świecie! 

 

 

3. Czy przegrana motywuje Cię do cięższej 

pracy? 

 

M: 

Oczywiście, że tak! Myślę, że w każdym spo-

rcie porażka motywuje do cięższej pracy, 

trzeba tylko pamiętać, by nigdy się nie pod 

 

 

 

 

dawać! 

 

 

5. Dlaczego przystąpiłaś do mażoretek? 

M: 

Przystąpiłam do mażoretek, ponieważ stwier-

dziłam,  że to może być ciekawe doświadcze-

nie. I wcale się nie pomyliłam! Już po krót-

kim czasie zakochałam się w tym sporcie. 

Myślę, że nigdy nie będę żałować tej decyzji. 

 

 

6.Ile trwają treningi i ile razy w tygodniu są 

one organizowane? 

 

M: 

Treningi mamy od trzech do czterech razy w 

tygodniu, trwają one do dwóch godzin. 

 

 

Czy chcesz kogoś pozdrowić? 

 

M: 

Pozdrawiam moje trenerki Natalię i Sandrę 

oraz całą Azarię! 

 

 

autor: π 
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Życzenia dla nauczycieli  

 
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".  

Kochani Nauczyciele! 

Dziękujemy za pokazanie nam, 

że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, 

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, 

że miłość i życzliwość często znajdujemy 

w najciemniejsze dni.  

W podziękowaniu za trud Waszej pracy i wskazywanie nam  właściwej drogi, życzymy 

dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych  oraz uśmiechu każdego dnia!!! 

                                                                                                             Uczniowie MG2 


