
 

"Po kilku miesiącach spędzonych w MG2" 

– refleksja pierwszoklasisty. 

 Moja była szkoła to Szkoła Podstawo-

wa nr 5. Po zasięgnięciu wielu  informacji , 

zdecydowałem się kontynuować swą eduka-

cję właśnie w MG2 – i nie żałuję! 

 Na początku roku miałem w planach  

dołączenie do jakiegoś klubu lub zajęć  poza-

lekcyjnych. 

Mój wybór padł na Gazetkę Szkolną , z czego 

jestem bardzo zadowolony. J Uczniowie w 

MG2 są naprawdę pozytywnie nastawieni i 

zabawni. Nauczyciele również, przez to bar-

dzo podoba mi się tutaj. Plusem, według 

mnie, jest też strona internetowa szkoły, która 

zawiera zawsze aktualne informacje: plan 

lekcji, zastępstwa itd.  Jestem bardzo zadowo-

lony z dołączenia  do "dwójki"! 

 Gdyby uczniowie szkół podstawo-

wych mogli to przeczytać – z pewnością za-

chęcałbym ich do wyboru naszego gimna-

zjum. 

 Naprawdę jestem bardzo zadowolony 

z faktu, iż jestem uczniem Miejskiego Gim-

nazjum nr 2J. 

                                                                                                                                                            

yushido 

 

 

 

 

Jeśli nie znasz – przeczytaj! 

 Moją ulubioną lekturą w gimnazjum 

jest powieść  ,, Krzyżacy", napisana przez 

Henryka Sienkiewicza. Wydana została w 

1900 roku, a zekranizowana w 1960 roku. 

Utwór jest przedstawieniem losów kilkorga 

głównych bohaterów: Zbyszka, Maćka, Da-

nusi   i Jagienki oraz wielu innych – pobocz-

nych wątków. Akcja książki toczy się w cza-

sach wojen krzyżackich,  a rozpoczyna się w 

1399 roku w gospodzie ,,Pod Lutym Turem", 

gdzie Zbyszko ślubuje Danusi męstwo i wier-

ność. Autor opisuje  w swym dziele wiele 

obyczajów obecnych w Polsce w tamtych 

czasach. Posługuje się też staropolskim słow-

nictwem, przez co często czegoś nie rozumie-

my. Jednak po zastanowieniu zaczynamy 

całość w końcu ogarniać ;) . Moim skromnym 

zdaniem ,,Krzyżacy" to trudna powieść, jak 

na gimnazjum – bo wiele osób nie potrafi jej 

zrozumieć ;(  - przez co uważana jest  za nud-

ną. 

Wady powieści: 

- bardzo obszerna lektura ... 

- dłuuuugie opisy ... 

- niezrozumiały dla gimnazjalisty język ... 

Zalety ,,Krzyżaków": 

- powieść historyczna, 

- wiele przygód, 

- dokładne opisy. 

 

 

 Gdybym żył w czasach niewoli, książ-

ka ta z pewnością dodałaby mi nadziei i pode-

rwała do walki z wrogiem. 

 Uważam, że jest to lektura niezbyt 

nadająca się dla uczniów gimnazjum, pomi-

mo wciągającej treści. Polecam ją jednak, 

gdyż mnie zaiteresowała. 

 Według mnie jest to książka wyjątko-

wa – więc oceniam ją na 5  :) .       

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                             

ikceru 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploteczki ze szkolnej ławeczki 

- Ploteczki ze szkolnej ławeczki 

Nauczycielka prawie zamknęła pewnego  

ucznia w sali! 

"Waszym obowiązkiem jest systematyczne 

uczęszczanie na wagary! To znaczy..do szko-

ły!" Jeden błąd, a może wywołać tyle śmie-

chu… 

"-Powiedzcie mi, jakie zwierzęta występują w 

Arktyce? - Kangury!" Autentyczna wypo-

wiedź z lekcji geografii. To samo powtórzyło 

się przy omawianiu Australii, kiedy to ucz-

niowie stwierdzili, że występują tam pandy ;) 

Niektórzy zamiast uważać na lekcji wolą ob-

serwować latające po klasie owady. 

Pewna uczennica, tłumacząc zdanie z języka 

angielskiego, stwierdziła że dom.. ..został 

przesłuchany! Ciekawe co zeznał?J 

Podczas "Szkolnej szansy na sukces, zamiast 

podziwiać występy pewien chłopak ...grał i 

pobierał gry na telefon! Porażka… 

Dziewczyna z klasy II codziennie wpada na 

kosz znajdujący się w szat-

ni...Namagnesowani??? 

W tym roku na szkolnej dyskotece prawie 

nikt nie stał pod ścianą! :D 

                                                                          

                                                               Rina 

 

 



 

P. Beręsiewicz „ Wszystkie lajki 

Marczuka” – przeczytaj, warto!:) 

 

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ 

CHWILI: Marczuk ma już 1132 

lajki na Fejsbuku!!! 

 

Zaraz, zaraz…KIM JEST MAR-

CZUK??? 

 

 Na początku było wiele domy-

słów. Jedni mówili, że prezydentem 

Samozwańczej Republiki Naddnie-

strzańskiej, inni – że doradcą Lady 

Gagi do spraw koloru paznokci… 

 

 Kilku dowcipnisiów uparcie 

twierdziło, że Jan Marczuk jest wuj-

kiem Kaczora Donalda. Gimnazjali-

ści, którzy postanowili wypromować 

wojennego bohatera z Choszczówki 

mieli trudne zadanie do wykonania. 

 Jednak po krótkim czasie efekty 

były widoczne: Marczuka poznała ca-

ła Polska! Adam Zieliński, mózg całe-

go projektu, mógł być zadowolony. 

 Jego najlepszy przyjaciel, a od 

niedawna najgorszy wróg, znany i lu-

biany w całej szkole – Rafał Konecki, 

tudzież Didżej Koniu, tym razem z 

nim nie wygra! Adam zamierza ode-

grać się za wszystko. I to za wszelką 

cenę. Tylko czy zemsta to dobry po-

mysł…? 

 

 Dlaczego na Piotrka wszyscy 

mówią „ Fejs”? Co zrobił Adam? I  

 

 

 

czy coca-cola naprawdę jest ulubio-

nym napojem Marczuka? To tylko 

niektóre z kwestii omawianych w na 

pisanej  z niezwykłym humorem i za-

skakującej książce P. Beręsiewicza 

pt.” Wszystkie lajki  Marczuka. 

 Zapraszam do lektury i życzę 

dobrej zabawy !       

                                                                                                                                    

Kurczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWIAD z p. Arturem Patoniem 

 W adwencie, czasie oczekiwa-

nia, chcę zapytać Pana o Święta. 

Czy wierzy pan w św. Mikołaja? 

 

AP: Podchwytliwe pytanie, ale my-

ślę, że tak 

 

Jak zamierza Pan spędzić tegoroczne 

święta ? 

 

AP: Jak zawsze -  w gronie rodzin-

nym. 

 

Jakie znaczenie ma dla pana Boże Na-

rodzenie? 

 

AP: Duże, ponieważ to czas odpo-

czynku (od uczniów) i czas poświęco-

ny rodzinie. 

 

Jakie potrawy należą do Pana ulubio-

nych ? 

 

AP: Zdecydowanie makówki i ... 

karp. 

 

Czego życzy Pan czytającym ten nu-

mer Gazetki ? 

 

AP: Przede wszystkim zdrowych, 

wesołych i spokojnych Świąt!  

 

Bardzo dziękuję za wywiad. W  imie-

niu całej redakcji GGS oraz wszyst 

 

 

 

kich uczniów naszego gimnazjum, 

życzę Panu spokojnych świąt oraz 

szczęśliwego 2015 roku! 

 

AP: Dziękuję 

                                                                                                                             

Trenor :D 

  

 

 



 

 

Mamy Mistrza Polski ! „ 

 

 Z radością donosimy, że szeregi naszej 

szkoły zasilił uczeń, który już jako trzynasto-

latek zdobył Mistrza Polski w tańcu latynoa-

merykańskim.  

 Jak donosi prasa  6.12.2014 w Muła-

wie odbyły się Mistrzostwa Polski                

w Tańcu latynoamerykańskim. Spośród 28 

najlepszych par tanecznych w Polsce wyło-

niono zwycięzcę – Kacpra Pawłowskiego 

wraz z partnerką z Krakowa. 

 Rozmawialiśmy z Kacprem, chcieli-

śmy dowiedzieć się jak dochodzi się                        

do takiego sukcesu ? „ Ciężką pracą, ćwicze-

niami… tańczę od 6 roku życia,                       

to moja pasja od kiedy pamiętam”- komentu-

je chłopiec. 

 Czy dużo wyrzeczeń kosztuje taki 

sukces ? „ Ja tego tak nie odbieram, żyję tym 

co daje mi radość – tańcem. Uciążliwe bywa-

ją jedynie dojazdy           do Jaworzna, gdzie 

codziennie ćwiczę w klubie Sukces – mówi 

Kacper. Dowiedzieliśmy się, że chłopak ma 

już wiele sukcesów na swoim koncie.                  

 W jego pokoju naliczyliśmy ponad 50 

pucharów i medali. Spytaliśmy jak godzi 

ciężką pracę ze szkołą. „ Czasami jest trudno- 

ćwiczę około 2 godzin dziennie, mam ćwi-

czenia wysiłkowe i zajęcia z tańca, jednak 

póki co udaje mi  się godzić te obowiązki.’’ 

 No cóż pozostaje nam pogratulować 

Kacprowi i życzyć dalszych sukcesów rów-

nież na arenie międzynarodowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY X - FACTOR 

 

 

W czwartek 6 listopada w świetlicy odbyła 

się 3 edycja szkolnego  konkursu muzyczne-

go - X-factora. Brali w nim udział utalento-

wani uczniowie i uczennice naszej szkoły. 

Impreza przebiegła w miłej i luźnej atmosfe-

rze. Wyłonić zwycięzców pomogło jury, w 

którego skład wchodzili: pan Radosław 

Chrzan, pani Agnieszka Żalek oraz pani Ka-

tarzyna Bebiołka. 

 

Oto wyniki rywalizacji: 

 

Wyróżnienie - Wiktoria Bajer 

3 miejsce - Kamila Niedźwiecka 

 

2 miejsce - Maja Kałdonek 

 

1 miejsce - Martyna Ralla 

 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapra-

szamy do udziału w następnej edycji! 

 

                                                                         

                                            autor: π  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKLANA KULA i CZARNY KOT, CZY-

LI ANDRZEJKOWE WRÓŻBY W MG2 

 

 

 

Ostatnio w naszej szkole odbyły się mini an-

drzejki. Wróżki i Wróżbita przepowiadali 

przyszłość w świetlicy. Istnieje wiele sposo-

bów na poznanie  dalszego życia. Oni wyko-

rzystali kilka z nich, np. numerologię, mowę 

kwiatów i wahadełko. Na pewno wiecie o co 

chodzi. Oczywiście zabawa nie kończy się na 

tym. Po przyjściu do domu wielu z nas próbo-

wało dalej. Jasne jest, iż lanie wosku jest naj-

popularniejsze. Kształty, które pozornie nie 

przypominają niczego -  dzięki wyobraźni 

pozwalają na ciekawą interpretację. Czasami 

widzimy zwierzątko, innym razem przedmiot, 

albo zarys twarzy. Wracając do naszych 

szkolnych wróżb. Przyznamy się Wam, iż nie 

skorzystałyśmy z usług naszych utalentowa-

nych Wróżek oraz Wróżbity. Jednakże zorga-

nizowałyśmy sobie nasze własne Andrzejki. 

Mimo wszystko chyba jednak wolimy, aby 

życie nas zaskakiwało, przecież to najpięk-

niejsze, co może się zdarzyć. :)  

 

Tini i Vilu :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORRRMAACJJJA……….. 

 

 

 

  
PANI Z POLSKIEGO ZMUSIŁA 
UCZNIA KL 3D DO WYBORU 
OPCJI: TELEFON ZA OKNO, DO 
KOSZA LUB -100 PUNKTÓW Z 
ZACHOWANIA. 
UCZEŃ BEZ NAMYSŁU POD-
SZEDŁ DO KOSZA I DELIKAT-
NIE WŁOŻYŁ DO NIEGO SWÓJ 
TELEFON... 
NAUCZKA - NIE UŻYWAJ TELE-
FONU NA LEKCJACH:) 
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Życzenia świąteczne 

  
Niech te święta będą najcudowniejsze, 

niech w waszych domach 

zabłyśnie promień miłości, 

a  Nowy  Rok 

niech przyniesie same 

dobre chwile!  

Wesołych i spokojnych świąt wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły 

życzą uczniowie i  redakcja GGS         

                                                                                                              


