
Ploteczki z szkolnej ławeczki: 
 

1.Coraz częściej możemy zobaczyć naszych wuefistów 
ćwiczących razem z uczniami! Super! 
2. Pewien chłopak potknął się o własne nogi i ... wylądował 
na deskach sali gimnastycznej. Czyli: albo podłoga za śliska, 
albo nogi zbyt długie 
3. Co cieszy uczniów najbardziej? Zastępstwo w dniu 
sprawdzianu! 
4. 17 marca był dniem "zielonych ufoludków" :D 
Pozdrawiamy nauczycieli angielskiego! 
5. Coraz więcej klas w-f spędza na boisku. Nie jest Wam 
zimno? Zresztą już WIOSNA 
6. Dziewczyny z klasy III dostały na Dzień Kobiet... gąbki! 
Cóż za oryginalny pomysł :D 
7. Pewnej uczennicy wypadł na lekcji telefon. Na pytanie co 
to było odpowiedziała, że to.. jej długopis! 
 

Ważne wydarzenia w naszej szkole: 
 7,8,9 kwietnia - Rekolekcje wielkopostne 

 8 kwietnia - Dzień Otwarty w MG2 

 9 kwietnia - Konkurs „ Moje miasto Piekary Śląskie” 

 10 kwietnia - Targi Edukacyjne  

 23,24,25 kwietnia - Egzaminy gimnazjalne 
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W tym numerze: 
 

 Zielony dzień 

 Słodycz w nowej odsłonie 

 When a man loves a woman…czyli 8 marca 
 w naszej szkole 

 Marzenia czasem się spełniają!  

 Najważniejszy jest szacunek dla człowieka 

 Osiągnięcia sportowe 

 Ważne wydarzenia w naszej szkole 

 Sukcesy naukowe 
 
 

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych 

życzymy wszystkim kolorowych pisanek, 

pyszności na stole, mokrego dyngusa oraz 

spokoju. 
Redakcja GGS 

Marzenia czasem się spełniają! 
 

W zeszłym roku w poznańskim Eskulapie odbył się koncert amerykańskiej grupy 
muzycznej Black Veil Brides. Miałem okazję tam być,  więc postanowiłem zdać Wam 
relację. Pod klubem byłem ok. godz. 16:00, więc na pewno parę rzeczy mnie 
ominęło… Kiedy przybyłem na miejsce zrobiono zdjęcie grupowe. Później zaczęto 
podpisywać polską flagę, która miała być wręczona członkom zespołu. Następnie  
zaczęło się oczekiwanie na koncert. Gdy otworzyły się drzwi wszyscy zaczęli wchodzić, 
chcąc zająć jak najlepszą pozycję na dalsze chwile,więc można było się  lekko 
zdenerwować. Całą imprezę  zaczął pierwszy suport: Srawberry Blondes, a później 
drugi: Heaven's Basement. Spisali się na medal, a wszyscy dobrze się bawili. Po ich 
występie nastąpiło 30 min. oczekiwania na gwiazdy wieczoru. Nagle światła zgasły, 
wszyscy skandowali nazwę zespołu, aż nagle na scenę wszedł perkusista, a następnie 
reszta muzyków. Zaczęli od piosenki "Shadows Die",a skończyli na "In the end". 
Podobno kilka osób podczas koncertu  zemdlało – pewnie wskutek  zbyt dużej dawki 
wrażeńPo koncercie dużo osób czekało na swoich idoli pod klubem, ja niestety 
musiałem już  iść. Ale przed pójściem na dworzec zrobiłem jeszcze  parę zdjęć  
z supportem. Koncert bardzo mi się podobał, jestem szczęśliwy, gdyż spełniło się  
jedno z moich marzeń. Mam nadzieję, że BVB szybko wróci do Polski i ponownie 
przeżyję to, co stało się tamtego dnia. 

David Seven 
 

Zielony dzień 
 

17.03.2014 roku w naszym gimnazjum odbyło się "zielone święto". Był to dzień 
św. Patryka. W tym dniu uczniowie naszej szkoły ubrali się na zielono. Na korytarzach 
rozbrzmiewała muzyka, a niektórzy zaczęli nawet tańczyć. Dzień Świętego Patryka 
jest dniem wolnym od pracy w Irlandii, Irlandii Północnej, Nowej Fundlandii  
i Labradorze oraz na Montserrat. Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka 
jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, 
nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę 
przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach 
organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń i irlandzka 
muzyka.  
Uczniowie żartowali, że jest to "ostatnia dyskoteka w tym roku szkolnym". Bardzo 
spodobały mi się obchody tego święta w naszej szkole. Myślę, że nie tylko mnie. 
Szczególnie, że dodatkową atrakcją i bonusem dla ZIELONYCH było zwolnienie w tym 
dniu od pytania na lekcjach… 

Rina 
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When a man loves  
a woman…czyli 8 marca  

w naszej szkole 
 

Niedawno, czyli ósmego 
marca był Dzień Kobiet. Niestety 
odbyło się to w sobotę,  więc chłopcy 
z naszej szkoły musieli zorganizować 
go w piątek. Dziewczyny z klasy If 
były mile zaskoczone niespodzianką 
ze strony klasy sportowej. Sportowcy 
z pierwszej klasy nie chcą pozwolić, 
aby dziewczyny schudły, dlatego 
też  słodko uczcili ich święto. Prosto  
i zwięźle złożyli życzenia, a później 
rozdali im słynne batoniki - 
PRINCESSA. Wychowawca klasy 
żeńskiej wdzięczny był  chłopakom, 
gdyż zajadające dziewczyny w końcu 
były cicho. Sam wychowawca klasy 
poczęstował dziewczyny  
w poniedziałek,  na informatyce,  
lizakami. Mimo  panujących zasad w 
pracowni, nie potrafiły  one oprzeć 
się smacznie wyglądającym 
słodkościom. Za to dziewczyny  
z klasy III otrzymały w prezencie 
m.in. gąbki. Zgadujemy, że przydadzą 
się one do pożyczania ich 
chłopakom, a już szczególnie po 
WF'ie… 

Dzień Kobiet pozwala płci 
żeńskiej na bezwarunkowe 
,,rządzenie światem”. W tym dniu 
mężczyźni starają się o względy 

kobiet i robią 
wszystko, by im się 
przypodobać. 
To święto pozwala 

kobietom poczuć się ważniejszymi 
niż zwykle i chyba tylko wtedy 
(przynajmniej niektóre) usłyszą 
„KOCHAM CIĘ” z ust chłopaka, a nie 
przeczytają tego tylko na facebook'u. 

Tini i Vilu 
 

Jak być dobrym 
przyjacielem/ przyjaciółką ? 

 

Każdy chciałby mieć swojego 
przyjaciela. Wielu z nas nie ma 
żadnych znajomych, ale warto mieć 
choć jedną osobę, której można 
powiedzieć wszystko i mieć do niej 
zaufanie. Oto kilka dobrych rad: 
1. Bądź miły/ miła. 
2. Zawsze zwracaj się uprzejmie do 
osoby, która potencjalnie może 
zostać przyjacielem. 
3. Oferuj bezinteresowną pomoc - 
każdemu :) 
4. Pocieszaj go/ ją, gdy jest potrzeba. 
5. Miej do niego/ niej zaufanie. 
6. Jeżeli coś zrobi źle- wybacz mu... 
7. Bądź wyrozumiały! 
8. Staraj się, aby w każdej sytuacji 
mógł/ mogła na Ciebie liczyć. 
9. Bądź szczery! 
10. Dziel się z tą osobą, tym co masz! 
 
"Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, 
jaką człowiek może zaproponować 
drugiemu człowiekowi. 
Bezinteresownie.” 

Brzoskwinka 

Słodycz w nowej odsłonie 
 

Kiedyś będąc w sklepie  
i  szukając żelków, strasznie się 
zdziwiłyśmy. Żelki popularnej, 
niemieckiej firmy kosztowały tak 
dużo i były tak słodkie, że ścierpło 
nam w gardle. Po wyjściu, 
wygooglowałyśmy hasło: „domowe 
żelki”. Jednym z wyników były filmik 
youtuberki , pokazujący jak zrobić 
coś z niczego, czyli żelki 
brzoskwiniowe z dodatkiem mango. 
Zaopatrzyłyśmy się w inne owoce, 
ale nasz popis kulinarny był pyszny! 
W tym artykule chciałyśmy Wam 
zaprezentować jak je zrobiłyśmy  
Na początku zmiksowałyśmy 
pomarańcze. Ważne jest to, żeby 
zrobił się z tego puszysty krem (jak 
anielskie obłoczki!). Kolejną 
czynnością było przecedzenie do 
garnka kremu i podgrzanie go. Gdy 
masa będzie ciepła, do zmieszania jej 
z żelatyną, potrzebne są dwie osoby. 
Jedna musi wymieszać żelatynę  
i odrobinę cukru w kubeczku,  
a następnie powoli wsypywać to do 
garnuszka. Druga osoba w tym czasie 
cały czas musi mieszać krem. Na 
koniec warto dodać cytrynę. Tak 
przygotowany mus wlewamy np. na 
sam dół szklanek lub do silikonowych 
foremek na babeczki. Teraz należy 
wsadzić żelki do lodówki i odczekać 
do rana. O poranku żelki będą 
gotowe! I możemy je wciąć - na 
deser po śniadaniu oczywiście! 

TRIBUTE&WAŻKA 

Najważniejszy jest szacunek 
dla człowieka  

 

Bohaterem kolejnego 
"Spotkania z ciekawym człowiekiem" 
zorganizowanego w MG nr 2 była  
p. Jolanta Kubik.  Piekarzanka, 
dziennikarka, autorka książki "Moje 
Piekary". Nasze gimnazjum 
odwiedziła 3.03.2014 r. Gośćmi tego 
spotkania byli również uczniowie 
piekarskich szkół podstawowych - 
MSP 11 i MSP 12. Pani Jolanta Kubik 
dość wcześnie zaczęła myśleć  
o dziennikarstwie. W wieku 18 lat po 
namowie swojej wychowawczyni 
wzięła udział w konkursie 
dziennikarskim, który wygrała dzięki 
swojej wrażliwości. Ciągłym wzorem 
dla pani Kubik jest Ryszard 
Kapuściński. Z wielu ciekawostek 
przekazanych przez p. Jolantę Kubik 
warto przytoczyć rady dla młodych 
dziennikarzy. Oto niektóre z nich: 
-trzeba mieć szacunek dla człowieka, 
-warto dążyć do celu i pokonywać 
przeszkody, 
-należy być obiektywnym i wrażliwym 
wobec rozmówców.  

10 lat pracy dziennikarskiej  
p. J.Kubik zaowocowało książką 
"Moje Piekary", w której znalazło się 
wiele  materiałów zgrupowanych w 
trzy części: miejsca, ludzie, 
wydarzenia. Pani Kubik cierpliwie  
i z uśmiechem odpowiadała na liczne 
pytania.  

PAREPCIL 
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Osiągnięcia sportowe: 
 

 Piłka ręczna dziewcząt 2 miejsce 
w Piekarach Śląskich, 

 Piłka ręczna chłopców 1 miejsce 
w Piekarach Śląskich i awans do 
zawodów rejonowych, 

 Piłka nożna chłopców 1 miejsce 
w Piekarach Śląskich i awans do 
zawodów rejonowych, 

 Piłka nożna halowa chłopców  
2 miejsce w Piekarach Śląskich, 

 Tenis stołowy chłopców  
2 miejsce w Piekarach Śląskich, 

 Tenis stołowy dziewcząt  
3 miejsce w Piekarach Śląskich, 

 Biegi przełajowe chłopców  
1 miejsce w Piekarach Śląskich,  
2 miejsce w rejonie, 

 Biegi przełajowe dziewcząt  
2 miejsce w Piekarach Śląskich, 

 Lekkoatletyka 2 miejsce  
w ogólnej klasyfikacji, 

 Koszykówka chłopców 3 miejsce 
w Piekarach Śląskich,  

 Turniej Orlik 2012 dla dziewcząt 
(2 miejsce w Piekarach Śląskich)  
i chłopców (1 miejsce  
w Piekarach Śląskich, 5-8  

w rozgrywkach rejonowych), 
Redakcja GGS 

Sukcesy naukowe: 
 

Szymon Piaszczyński- 
 laureat Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

Łukasz Blochel- 
laureat Konkursu Przedmiotowego  

z Chemii 
Obydwaj chłopcy są zwolnieni 

z egzaminu w części matematyczno -
przyrodniczej. 
Gratulujemy! 

Redakcja GGS 

 
 

 
Nasze sportowe talenty czyli 

rozmowa z Anną Musiał, 
trenującą szermierkę. 

 

- Cześć Aniu. Odpowiesz mi na kilka 
pytań o twojej przygodzie ze 
sportem?  
- Oczywiście. 
- Kiedy zaczęła się Twoja fascynacja 
szermierką i co skłoniło Cię do jej 
wyboru?  
- W piątej klasie. Chciałam spróbować 
czegoś nowego, zaczęłam więc szukać 
ciekawej dyscypliny sportowej. 
Wtedy usłyszałam o szermierce 
 i przyszłam na pierwszy trening. 
- Ktoś pomógł Ci dokonać wyboru, czy 
to była twoja decyzja ? 
 - Moi rodzice wpadli na ten pomysł,  
a mnie się spodobało. 
 - Czy masz jakiś sportowy wzór do 
naśladowania ? 

- Bardzo cenię moje trenerki: Natalię 
Markowską i Justynę Szewczyk- 
Białecką. Ich rady i wskazówki są dla 
mnie bardzo cenne. 
 - Jakie są twoje osiągnięcia związane 
z szermierką ? 
 - Często jeżdżę na zawody i mam już 
trochę sukcesów na koncie. Dla mnie 
jednak najważniejszymi osiągnięciami 
są: III miejsce na Międzynarodowych 
Zawodach w Krakowie oraz I miejsce 
w Zawodach o Puchar Małego 
Rycerza w Radlinie. 
 - W imieniu redakcji GGS gratuluję, 
życzę dalszych równie wspaniałych 
sukcesów i dziękuję za rozmowę 

Ronian 

Jak się uczyć? (skutecznie ;P) 
Zasady, które pomogą Ci w nauce: 

1.Ucz się systematycznie. 
Większość osób uczy się bardzo 
intensywnie na kilka dni przez 
egzaminem. Jaki to ma efekt? Jeśli  
w ogóle go zdadzą, to cały wyuczony 
materiał zostanie zapomniany  
w ciągu kilku dni. Ucz się po prostu 
systematycznie. To zapewni Ci 
psychiczny komfort w czasie 
przygotowywania się do jakiegoś 
egzaminu. 
2.Powtórkach. 
Jeśli chcesz coś zapamiętać,  
zrozumieć, słowem nauczyć: 
powtarzaj tą informację. Jak często? 
Pierwsza powtórka w ciągu 10 minut, 
następna w ciągu 24 godzin, kolejna 
po 3 dniach, następna po tygodniu, 
miesiącu, a później wystarczy raz na 
jakiś czas odświeżyć sobie 

zapamiętaną informację, aby móc 
korzystać z niej przez całe swoje 
życie. 
3.Ucz się tam, gdzie Ci to wychodzi.  
Miejsce Twojej nauki jest bardzo 
istotne. Co Ci po najlepszych 
materiałach, metodach nauki, 
pomocach, itp. skoro uczysz się  
w miejscu, gdzie nie potrafisz się 
skupić na uczeniu się? Jeśli nie 
potrafisz uczyć się w domu, to może 
spokojna, zaciszna uczelniana 
biblioteka będzie dla Ciebie lepszym 
rozwiązaniem?  
4.Odetchnij.  
Bez sensu jest uczyć się bez przerw 
przez kilka godzin. Faktycznie to po 
kilkunastu minutach już niczego się 
nie uczysz, bo Twój umysł już dawno 
„odjechał”. Średnio co 15, 25 minut, 
musisz dać sobie kilka minut na 
złapanie oddechu, żeby sensownie 
uczyć się dalej. 
Co robić w czasie przerwy? Najlepiej 
pomyśl o krótkim spacerze na 
świeżym powietrzu. 
5. Korzystaj z różnych źródeł wiedzy. 
Nie ma sensu ograniczać się tylko do 
tego co napisano na dany temat 
w podręczniku szkolnym. Poszperaj, 
poszukaj. Może w gazecie, Internecie, 
czy gdziekolwiek indziej znajdziesz 
informację na ten temat „podaną”  
w bardziej odpowiedniej dla Ciebie 
formie?Jeśli tekstu z podręcznika  
w ogóle nie rozumiesz, to pozostaje 
Ci tylko bezmyślne wkuwanie. 
Źródło http://jak.manipulant.pl/jak-

sie-skutecznie-uczyc/ 
Redakcja GGS 
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