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DLA WSZYSTKICH PAŃ … 

…Miłości po kres, radości do łez, promyków słońca, bukietów róż bez końca, mnó-

stwo wrażeń i spełnienia marzeń, wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia, a w port-

felu i na koncie? Same miliony lub chociaż tysiące!:) 

życzy Wam męska część redakcji GGS 

             

W numerze:  ploteczki, wywiady, re-
cenzje, opinia, życzenia, rozrywka , 

sukcesy, wydarzenia, obserwacje 

Będzie się działo – ważne wydarzenia w MG 2 

marzec 

19.03.2015 Dzień Matematyki (Kangur Matematyczny 2015, ...) 

20.03.2015 Noc matematyczno – filmowa 

26.03.2015 Konkurs dla uczniów klas VI – Miejski Konkurs z 
Języka Angielskiego 

31.03.2015 Piekarskie Dni Matematyki - ogłoszenie wyników 

kwiecień 

21.04. 2015 Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 

22.04.2015 Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza 

23.04.2015 Egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny 

28.04.2015 Dzień Otwarty MG2 Zapraszamy szóstoklasistów 

29.04.2015 II Test Wiedzy Obywatelskiej - Piekarski Omnibus 

maj 

Konkurs „ Moje miasto Piekary Śląskie” 

Koncert dla Rodziców 

Asy z szóstej klasy– konkurs matematyczny dla uczniów klas VI 

 

czerwiec 

01.06.2015 Koncert Charytatywny MG2 Spieszy z Pomocą —                

Dzień Dziecka 

Turniej sportowy dla uczniów klas VI i inne konkursy 



 

 

Szkolny korytarz czy wybieg dla modeli? 

Idę szkolnym korytarzem. Mijam setki 

uczniów. Widzę cały wachlarz osobowości. 

Dotychczas panowała opinia, że to dziewczy-

ny najbardziej troszczą się o wygląd. Jednak 

przechadzając się korytarzem nie mogę być 

już tego taka pewna. Nie wiem z czego to 

wynika, ale ostatnio to chłopcy bardziej 

przejmują się włosami. Napływa do nas moda 

na coraz to śmielsze fryzury. Nasi koledzy 

podążają za najnowszymi trendami i w swo-

ich pomysłach nie ustępują dziewczynom. Na 

szkolnych korytarzach królują fryzury styli-

zowane na lata czterdzieste - krótsze z boku i 

z tyłu głowy, a dłuższe na górze. Żel do wło-

sów, grzebień, a czasem nawet pianka - to 

wszystko mieści się w męskiej kosmetycz-

ce… Dziewczyny, miejcie się na baczności, 

bo kwestię: "Ej, uważaj! Zniszczysz mi fryzu-

rę!" usłyszymy teraz        w męskim wykona-

niu.;) 

Tina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas ruszać na bitwę 

   

 

 Styczniowa pogoda nie zachęcała nikogo do 

nauki. Na dworze szalał mróz, a w szkole 

roiło się od różnych chorób. Z tego powodu 

zaczęto organizować liczne wycieczki do 

kina. Prawie każda klasa mogła zobaczyć 

ostatnią część ekranizacji słynnej powieści 

J.R.R. Tolkiena noszącej tytuł "Hobbit: Bitwa 

Pięciu Armii".   Oczekiwania wobec filmu 

były ogromne, na jego realizację przeznaczo-

no aż ćwierć miliarda dolarów!   Kluczowym 

elementem akcji była bitwa, tocząca się                    

u podnóża Samotnej Góry. Do walki stają               

w niej armie elfów, orków, ludzi i krasnolu-

dów. Już od pierwszej sceny widzimy ilość 

pracy włożoną w szczegóły. Reżyser, Peter 

Jackson, zadbał o każdy aspekt widowiska, 

rozgrywającego się przed naszymi oczami. 

Na placu boju elfy wykazują się zorganizo-

waniem i zwinnością, a krasnoludy zacięto-

ścią w walce. Pojawiają się także  gobliny, 

zmiennokształtni, orły czy nietoperze. Oręż, 

uzbrojenie, machiny bojowe - wszystko zo-

stało przedstawione w sposób godny podzi-

wu.   W filmie pojawiają się zarówno sceny, 

podczas których łza kręci się w oku widza 

( śmierć Kiliego, czy wielki koniec Thorina 

Dębowej Tarczy), jak  i zabawne momenty. 

Przykład stanowi tu tchórzliwy Alfrid, który 

w końcowej fazie pojawia się w kobiecym 

ubraniu.    Ekranizacja powieści Tolkiena 

wzbudziła w uczniach różne emocje. Fani 

książek fantasy wyszli z kina pełni entuzja-

zmu. Dla niektórych osób film był jednak 

monotonny i stanowczo za długi. Pomimo 

tego na pewno na długo pozostanie w pamięci 

wszystkich uczestników seansu 

.                                                                                                                                           

Tina 

 

 Żaba w szkole oznacza lekcję biologii. 

Żabny Tomek w szkole oznacza kłopoty… 

warto przeczytać!  

Kiedy trafia się do nowej szkoły, przydatna okazu-

je się rodzina. W ostateczności wystarczy kuzyn: 

grunt, by znał teren i wykazał się chęcią pomocy. 

Takim kuzynem dysponuje Tomek – zwany Żabą. 

Kuzyn ma wiele wolnego czasu, dzięki czemu -     

w wyniku reakcji łańcuchowej – Tomek dysponuje 

starannie wykonanymi karykaturami wszystkich 

nauczycieli, opatrzonymi dodatkowo krótkimi 

opisami. Jednak nawet to nie jest w stanie go ura-

tować: biedak trafia w sam środek wojny między 

uczniami, a nauczycielami, zaś jego przeciwni-

kiem zostaje sama Wielka Okulla ( czyli pani dy-

rektor Okulczycka ).  

W takim wypadku nawet uczynny kuzyn nie jest w 

stanie nic zrobić. Szansą dla Żabnego staje się 

Andrzej Obara – specjalista od wszystkiego, a 

zwłaszcza od gry na trąbce. Nie bez powodu śpie-

wana jest przecież pieśń: „ Dooobry  jest nasz brat 

Obaaara w swoooich japońskich chwyyytach!”. 

Żaba pokłada także nadzieje w hiperintelektualiź-

mie Jacka Pulpickiego ( Pulpeta ). Stawka jest 

wysoka: przegrana z Okullą oznacza koniec dopie-

ro rozpoczętej kariery Tomka                 w szkole 

im. Narcyzy  Żmichowskiej. 

Czy spółka z Obarą i Pulpetem przyniesie korzy-

ści? Czym jest wariant zero? Jakie są sposoby               

na nauczycieli? Czy Tomek Żabny zawsze musi 

wpadać w kłopoty? A przede wszystkim: jaki bę-

dzie wynik starcia Okulla – Żaba??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego wszystkiego i jeszcze wielu innych rzeczy 

możecie dowiedzieć się z ponadczasowej książki 

Edmunda Niziurskiego pt. „ Szkolny lud, Okulla          

i ja”. 

D o d a - tek 1  

Ponad- c z a s o w e j , 

b o mimo, że 

napisa- nej w 1982 

r o k u , nadal jak 

najbar- dziej aktual-

nej! 

D o d a - tek 2 

Zagad- ka: kim była 

Narcy- za Żmi-

c h o w s k a ,  

k t ó r e j imię otrzy-

m a ł a szkoła po-

nad 30 lat temu? 

Czyżby NIziurski przewidział modę na jej twier-

dzenia? To także świadczy o ponadczasowości                                                                                                                                                                                                   

      

     P.C. 



 

 

WSPÓŁCZESNY DŻENTELMEN, 

CZYLI PORADY DLA MŁODEGO 

MĘŻCZYZNY!   

 

 

   Współczesny dżentelmen 

powinien charakteryzować 

się kurtuazyjnym, uprzej-

mym i dobrym zachowa-

niem. No właśnie. Mogłoby 

się wydawać, że bycie dżen-

telmenem to zadanie bardzo trudne dla 

współczesnego młodego, zbuntowanego 

pokolenia,  uważającego takie zachowa-

nie za nudne. Niektórzy myślą, że bycie 

dżentelmenem odnosi się raczej do doro-

słego, dojrzałego trybu życia. Idąc ulicą 

lub korytarzem szkolnym, często zauwa-

żamy że sztuka bycia dżentelmenem 

w ś r ó d  m ł o d y c h  z n i k a 

     Kobiety mówią, iż gentlemani wyginę-

li, jak dinozaury. Mężczyźni twierdzą, iż 

dżentelmen w obecnych czasach jest jak 

rycerz - nikomu niepotrzebny. Tymcza-

sem, naprawdę tak niewiele trzeba, by 

uważano chłopców za ludzi dobrze wy-

chowanych. Wystarczy, że będziesz się 

odpowiednio zachowywał i przestrzegał 

savoir-vivre'u. To może Wam, drodzy 

koledzy, wyjść na dobre! Dżentelmena 

najłatwiej poznać po jego postawie 

względem innych. 

 

Co czyni mężczyznę dżentelmenem? 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

  Dżentelmen -  

 wszędzie mile jest  w i d z i a n y . 

          Dżentelmen -  

 nie przełazi przez  p a r k a n y . 

          Dżentelmen -  

 przed robotą się nie wzdraga. 

          Dżentelmen -   

 tam, gdzie może, to pomaga. 

          Dżentelmen -  

 u s t ę p u j e  mi e j s c a  b a b c i . 

           Dżentelmen -  

 pierwszy kłania się znajomym. 

          Dżentelmen -  

 nie jest psotny i łakomy. 

          Dżentelmen -  

 mówi „proszę” i  d z i ę k u j ę ” . 

          Dżentelmen - 

  wciąż się dobrze zachowuje. 

          Dżentelmen -  

 s iada czysty do obiadu. 

          Dżentelmen -  

 nie wykrada jabłek z sadu. 

          Dżentelmen -  

 nie buszuje po ogródkach...  

 

Ale gdzie go znaleźć???  

Prędzej spotkasz 

                            KRASNOLUDKA!!! 

 

Może nie 

jest za póź-

no na popra-

wę??? 

 

                                           

Riri i Safi-

rek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy można porozumieć się bez 

słów? 
 

Oczywiście, że można: Jednym z takich 

sposobów jest język migowy, którym po-

rozumiewają się osoby niesłyszące. Jest 

t o 

umowny system oparty na ustalonych 

układach rąk i palców, uzupełniający lub 

zastępujący język, którego podstawę sta-

nowią dźwięki. Gesty są tu zasadniczym 

środkiem porozumiewania się. Dla głu-

choniemych, u których mowa nie została 

w ogóle wykształcona lub zachowana, 

konwencjonalny język migowy staje się 

j e d y n y m  ś r o d k i e m  k o n t a k t u 

z otoczeniem.  

Taki język przydatny jest na koncertach i 

nie tylko… 

                                                             

  Riri i Safirek 

                         

Walczyć każdy może, czyli szer-

mierka w naszej szkole.  

 

Pokaz szermierki przygotowała nasza 

uczennica Ania Musiał. Wraz z nią w 

wydarzeniu tym uczestniczyła jej tre-

nerka: p. Natalia Markowska i kole-

żanka (pokazowa rywalka) Małgosia. 

Dziewczyny pokazały nam zasłony, 

czyli funkcje obrony i różne ataki sto-

sowane                         w szermierce. 

Później zobaczyliśmy walkę obu 

dziewczyn, w której 5:4 zwyciężyła 

Małgorzata. Następnie niektórzy mieli 

szansę spróbować powalczyć :) 

Niekwestionowanym liderem naszych 

szkolnych szermierzy amatorów zo-



 

 

 

Bożonarodzeniowa przygoda w książce 

Johna Greena  

 
 O świętach każdy z nas już dawno 

zapomniał, ale warto przypomnieć ten ma 

giczny czas.                               

My spróbujemy to zrobić wraz z pisarzem, 

który w Polsce zasłynął powieścią „Gwiazd 

naszych wina”. Najnowsza książka tego auto-

ra  nosi tytuł „W śnieżną noc”. Zbiór trzech 

opowiadań z zaskakującym końcem zabiera 

nas w podróż po miasteczku Gracetown wraz 

z wieloma bohaterami. Początek niekoniecz-

nie zaskakuje i zachęca do dalszej lektury. 

Świąteczna Wioska Flobie daje początek 

imieniu głównej bohaterki – Jubilatce. Dzięki 

kolekcjonerskiemu gadżetowi dziewczyna 

może poznać swoją miłość. Wyobraźcie sobie 

zepsuty pociąg, środek śnieżycy i przystojne-

go chłopaka. Która z nas by nie skorzystała?      

Następna historia przedstawia skrywaną mi-

łość chłopaka do przyjaciółki.  Prośba                      

o przywiezienie gry, śliczne cheerleaderki, 

auto w śniegu, zjazd na macie… I pomyśleć, 

że Twister przysporzy tyle problemów! A to 

nie wszystko. Bliźniacy goniący ich w środku 

śnieżycy też nie ułatwiają podróży. Jednak 

wszystko kończy się szczęśliwie w … 

Starbucksie. Końcowe opowiadanie przedsta-

wia rozbitą parę, mini świnkę i stado emery-

tów. Smutna dziewczyna w wirze pracy                           

w restauracji zapomina odebrać zwierzaczka 

swojej przyjaciółki. Znajduje go u… NIE 

POWIEMY WAM!! Muahahahahaha XD 

Zdradzimy wam jednak, iż powieść kończy 

się szczęśliwie, chyba…;) 

 

 

     Tini i Vilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyślenia… wcale NIE:  LENIA! 

 

 

"Znów będzie kapa z niemcola" - taką  myślą 

rozpocząłem II semestr tego roku szkolnego. 

Kolejne obiecanki: od nowego semestru biorę 

się za książki! Kończy się jednak zwykle  na 

obietnicach... Ale napiszę, na forum gazetki 

szkolnej, że od tego semestru NAPRAWDĘ 

zaczynam się uczyć. W końcu trzeba wyjść                

z "dostatem" na świadectwie,  prawda? Kolej-

na połowa  roku szkolnego, ta krótsza, będzie 

dla mnie wyzwaniem! Podejmę je i będę 

się  uczył. Mam nadzieję, że każdy z zagrożo-

nych uczniów weźmie sobie do serca tę pora-

dę, dosyć prostą, ale jakże aktualną i poży-

t e c z n ą . : ) 

Drodzy czytelnicy GGS ! W nowym seme-

strze życzę Wam: zapału do nauki i więcej 

czasu między sobotą i niedzielą [ powinien 

być jeszcze jeden dzień np: SODZIELA;) ]...  

A naszym trzecioklasistom życzę maximum 

punktów na egzaminie i zadowalającego Was 

i Rodziców świadectwa! 

Motto na ten semestr, banalne i jakże pro-

ste:  Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz,                

(a jak się nie będziesz uczył ,to siupniesz :P)  

  

                                                                                                                                                            

     Trenor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE SUKCESY 

 

 

IX Piekarski Festiwal Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowe „Ocalić od zapomnienia": Wik-

toria Bajer (llf) - wyróżnienie, 

konkurs plastyczny „Z wolontariatem przez 

świat": Weronika Koziołek (lIla) I 

 miejsce, Dawid Kukułka (lllb) - II miejsce, 

Martyna Krzywicka (lla) - III miejsc 

Uczniowie brali również udział w licznych 

zawodach i imprezach sportowych, zajmując: 

 

 I  miejsce we współzawodnictwie 

szkół w zawodach „Biegaj razem                

z nami", 

 w piłce  ręcznej dziewcząt: 2 miejsce 

w Piekarach Śląskich, - 

 w piłce  ręcznej chłopców: 1 miejsce 

w Piekarach Śląskich, 

 w piłce nożnej chłopców: 3 miejsce           

w Piekarach Śląskich, 

 w piłce nożnej halowej chłopców:             

3 miejsce w Piekarach Śląskich, 

 w tenisie stołowym chłopców: 3 miej-

sce w Piekarach Śląskich, 

 w tenisie stołowym dziewcząt:                   

1 miejsce w Piekarach Śląskich druży-

ny oraz 1 miejsce Weroniki Pasturczak 

(Ib) i  3 miejsce Andżeliki Szreter 

(llle), 

 w biegach przełajowych chłopców:            

1 miejsce w Piekarach Śląskich,                 

2 miejsce w rejonie, 

 w biegach przełajowych dziewcząt:            

2 miejsce w Piekarach Śląskich, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Zakochanych … 

 

Jak wiecie w lutym obchodziliśmy Walentyn-

ki. Dla niektórych jest to szczególny i wyjąt-

kowy czas.    A dla nas ? Jest to zwykły 

dzień, który nic  nie znaczy. Dla dziewczyn, 

takich jak my, to data wiążąca się z tyciem i 

jedzeniem nutelli. Oczywiście cudowne jest 

to, że chłopak przynosi kwiaty i czekoladki, 

albo jeśli go nie mamy -  dostajemy walen-

tynki od tajemniczego wielbiciela. Zastana-

wia nas jednak, dlaczego niektórzy tylko w 

tym dniu wyznają sobie miłość i są w stanie 

spędzić z ukochana osobą cały swój wolny 

czas. Kiedy się  kocha, to nie tylko Walentyn-

k i , 

a l e 



 

 

Czas ruszać na bitwę! 
 
 
   Styczniowa pogoda nie zachęcała nikogo do 
nauki. Na dworze szalał mróz, a w szkole roiło 
się od różnych chorób. Z tego powodu zaczę-
to organizować liczne wycieczki do kina. Pra-
wie każda klasa mogła zobaczyć ostatnią 
część ekranizacji słynnej powieści J.R.R. 
Tolkiena noszącą tytuł "Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii". 
   Oczekiwania wobec filmu były ogromne, na 
jego realizację przeznaczono aż ćwierć miliar-
da dolarów! 
   Kluczowym elementem akcji była bitwa, 
tocząca się u podnóża Samotnej Góry. Do 
walki stają w niej armie elfów, orków, ludzi i 
krasnoludów. Już od pierwszej sceny widzimy 
ilość pracy włożoną w szczegóły. Reżyser, 
Peter Jackson, zadbał o każdy aspekt widowi-
ska  rozgrywającego się przed naszymi ocza-
mi. Na placu boju elfy wykazują się zorganizo-
waniem i zwinnością, a krasnoludy zacięto-
ścią w walce. Pojawiają się także  gobliny, 
zmiennokształtni, orły czy nietoperze. Oręż, 
uzbrojenie, machiny bojowe - wszystko zosta-
ło przedstawione w sposób godny podziwu. 
   W filmie pojawiają się zarówno sceny, pod-
czas których łza kręci się w oku widza 
( śmierć Kiliego, czy wielki koniec Thorina 
Dębowej Tarczy), jak  i zabawne momenty. 
Przykład stanowi tu tchórzliwy Alfrid, który w 
końcowej fazie pojawia się w kobiecym ubra-
niu.  
   Ekranizacja powieści Tolkiena wzbudziła w 
uczniach różne emocje. Fani książek fantasy 
wyszli z kina pełni entuzjazmu. Dla niektórych 
osób film był jednak monotonny i stanowczo 
za długi. Pomimo tego na pewno na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich uczestników 
seansu. 
 
                                                                                                                                           
     Tina 
 
 
 
 

 
 
 

Muzyka, muzyka, muzyka… – za-
proszenie na koncert 
 
 
 
25 marca 2015 roku w warszawskim klubie „ 
Progresja” odbędzie się koncert amerykań-
skiego zespołu Black Veil Brides. Formacja ta 
będzie promować swój najnowszy album, 
którego tytuł brzmi tak samo, jak nazwa ze-
społu. Na koncercie zapewne nie zabraknie 
utworów z trzech pierwszych płyt . Chłopaki 
wrócą do nas dość szybko, gdyż ich ostatni 
koncert odbył się w grudniu 2013 roku w Po-
znaniu. Zresztą wspominałem o tym w GGS. 
Możliwe, że muzykom podoba się Polska, a 
zwłaszcza polska publiczność, ale cóż…nie 
ma się co dziwić  
Bilety na imprezę  kosztują 105 zł w przed-
sprzedaży oraz 120 zł. w dniu koncertu. 
Wszystkich zainteresowanych odsyłam do 
Empiku i życzę dobrej zabawy  
 
 
  
 

 Dawid Seven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploteczki ze szkolnej ławeczki 
 
- Pewien uczeń na lekcji polskiego chciał p 
opisać się swoją wiedzą o stronie biernej. 
Efekt: biegnie - jest biegnięty :) 
 
Jeszcze jeden przykład strony biernej. Maciek 
obszedł jezioro, jezioro zostało obejszczane 
przez Maćka :)  
 
Jaki jest imiesłów przymiotnikowy bierny do 
słowa wykpić? Wykpity :) 

 
 Pytanie polonistki: Kto jest głównym bohate-
rem Biblii? Odpowiedź ucznia klasy I - Dżizas 
Krajst 
 
 Lekcja polskiego. Uczniowi zadzwonił telefon: 
Ohhh... Touch me… tralala / trzeba przyznać 
– dzwonek baaardzo subtelny… / 
 
 Uczeń klasy II na lekcji WF chciał kopnąć 
piłkę. W rezultacie potknął się o swoje nogi           
i wylądował na podłodze... :) 
 
 Jak wiemy, na lekcjach matematyki też zda-
rzają się wpadki. Oto jedna z nich:  
 
Pewien uczeń klasy II, wyjaśniając twierdze-
nie Pitagorasa, nazwał je PRAWEM ARCHI-
MEDESA. 
 
 Na korytarzach często spotykamy wybujałe i 
fantazyjne fryzury... Chłopców!... 
 
 Jeden z uczniów podpisując się na dokumen-
cie stwierdził: Ma pani mój autograf. Może go 
pani opylić po 50 złotych :)  
 
 

Życzenia świąteczne  
 
 
 

 

Zdrowych, pogodnych                           
Świąt Wielkanocnych, 


