
  
 

 
  

TO SŁOWA KLUCZE DO DZIAŁAŃ, JAKIE MIAŁY MIEJSCE         

W NASZEJ SZKOLE W OSTATNICH TRZECH MIESIĄCACH. 

TEN NUMER GAZETKI JEST SZCZEGÓLNY, PONIEWAŻ 

POŚWIĘCONY PATRONOWI NASZEJ SZKOŁY JANOWI 

PAWŁOWI II ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII                          

Z WYDAWNICTWEM OPERON PT. „JA CZYTAM!”. 

W tym numerze: 

Z życia Jana Pawła II 
– s. 2 

Ranking szkół im. Jana 
Pawła II – s. 3 

Papieska muzodajnia – 
s. 6 

Gdzie możemy 
spotkać postać Jana 

Pawła II? – s. 6 
Poezja Ojca Świętego 

– s. 8 
Powołanie do 

świętości – s. 9 
Ciekawostki o Janie 

Pawle II – s. 9 
Wyprawa rowerowa 
klasy IIIA – s. 10 

Konkurs Poetycki pt. 
„Zielenią zaprószone” 

– s. 11 
Seria tajemniczych 
zbrodni w okolicy 

Jeziora Gopło – s. 12 
Galeria Konkursu 

Fotograficznego pt. 
„Przyłapani na 

czytaniu”- s. 13 
Percy Jackson               

i Bogowie Olimpijscy – 
recenzja książki –         

s. 15 
Zostań, jeśli kochasz 
– recenzja książki –      

s. 16 
DODATEK 

SPECJALNY             
O DYSKUSYJNYM 

KLUBIE 
EDUKACYJNYM –      

s. 17-25 
Skład redakcji – s. 26 
 

 

 

 



  
 

 
  

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 

1920 roku w Wadowicach jako młodszy 

syn Karola (urzędnik administracji 

wojskowej w randze porucznika) i Emilii z 

domu Kaczorowskiej (zajmowała się 

dziećmi i domem). Chrzest święty 

przyjął 20 czerwca 1920. Chłopiec 

otrzymał po ojcu imię Karol, ale matka 

mówiła na niego Lolek. Tragicznym 

przeżyciem dla zaledwie 8-letniego Karola 

była śmierć matki (13 kwietnia 1929r.) 

Wtedy wychowaniem synów zajął się 

ojciec. Następne nieszczęście w życiu 

przyszłego papieża wydarzyło się               

5 grudnia 1932 roku. Wówczas to umarł 

uwielbiany przez Karola brat Edmund, 

nazywany przez wszystkich Mundkiem. 

Pracując w szpitalu jako lekarz zaraził się 

szkarlatyną.  

Latem 1938 roku Karol wraz           

z ojcem przeprowadzili się do Krakowa.    

W tym samym roku zaczął studiować 

filologię polską na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 7 czerwca 1939 roku Karol 

zadebiutował jako aktor w sztuce Mariana 

Niżyńskiego „Kawaler księżycowy”. 

Podczas II wojny światowej pracował 

fizycznie w kamieniołomach w Krakowie 

przez 8 godzin dziennie, a 18 lutego 1941 

roku zmarła ostatnia bliska osoba Karola – 

jego 

ojciec. Strata całej 

rodziny do 20 

roku życia bardzo 

umocniła 

przyszłego 

papieża w wierze. 

Jesienią 

1942 roku podjął decyzję o oddaniu się 

służbie Bogu. W czasie okupacji 

hitlerowcy zakazali kształcenia 

seminarzystów. Arcybiskup Adam Stefan 

Sapieha, metropolita krakowski, założył 

więc tajne seminarium, aby zapewnić 

Kościołowi napływ kandydatów do stanu 

kapłańskiego. Karol Wojtyła wstąpił do 

tego seminarium w październiku 

1942 roku, 1 listopada 1946 otrzymał 

święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 

Adama Sapiehy. Nazajutrz w krypcie św. 

Leonarda na Wawelu odprawił swoją 

pierwszą mszę świętą. 15 listopada 

1946 roku wraz z młodszym o dwa lata ks. 

Stanisławem Starowieyskim rozpoczął 

studia na Papieskim Uniwersytecie 

Dominikańskim w Rzymie. Dwa lata 

później, w czerwcu 1948 roku obronił 

pracę doktorską w Rzymie, a w grudniu 

1948 roku na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu. 8 lipca 1948 roku Karol 

Wojtyła został wikarym parafii                   



  
 

 
  

w Niegowici, wsi niedaleko Krakowa. 17 

marca 1949 został przeniesiony do 

uniwersyteckiej parafii św. Floriana            

w Krakowie. Karol Wojtyła zaczął jeździć 

w góry i nad jeziora ze studentami                

i studentkami. Byli oni do niego bardzo 

przywiązani.  

13 stycznia 1964 roku Wojtyła 

został nominowany arcybiskupem, 

metropolitą krakowskim. W roku 

1967 Paweł VI mianował go kardynałem. 

Od tej pory przyjazne stosunki łączące 

Pawła VI i arcybiskupa Krakowa 

zacieśniły się jeszcze bardziej i stał się 

ulubionym gościem papieża. W Watykanie 

kardynał Wojtyła stał się znany jako 

filozof i człowiek, który swobodnie 

posługuje się wieloma językami. 

Stopniowo stawał się znany poza 

Watykanem. 

16 października 1978 roku kolegium 

kardynałów zebranych na konklawe 

wybrało nowego papieża. Został nim 

kardynał Karol Wojtyła, który przybrał 

imię Jan Paweł II.                                                                                            

 22 października 1978 roku nowy 

papież odprawił mszę św. inaugurującą 

jego pontyfikat. Uczestniczyli w niej 

oprócz hierarchów Kościoła Katolickiego 

przedstawiciele 20 niekatolickich 

Kościołów chrześcijańskich. Papież przyjął 

życzenia 125 kardynałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Lempik z kl. IIIB 

(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II) 

                                                                                                                                                                                  

Jan Paweł II trafił do nieba. Niestety okazało się, że jest tam bardzo marne jedzenie. 

Przechadzając się po niebie zajrzał przez dziurkę od klucza do czyśćca i wydało mu się, że tam mają 

lepsze jedzenie. Zajrzał też przez dziurkę od klucza do piekła. Patrzy, a tam zabawa w najlepsze: 

świnka na grillu, zimne napoje, muzyka, po prostu wspaniała uczta. Idzie do Boga i mówi: 

- Panie Boże! Jak to jest, że u nas jest tak marnie z jedzeniem? W czyśćcu już mają lepsze jedzenie,          

a w piekle mają same smakołyki. 

- Bo widzisz... Dla nas dwóch nie opłaca się gotować.                                                                              
(źródło: http://potworek.com/dowcipy- potwornie dobre dowcipy!)                                                                                             

Wiktoria Kistela z kl. IIB 

 

http://potworek.com/dowcipy/pokaz/jan-pawel-ii-jezdzil


  
 

 
  

Czy kiedyś zastanawialiście się, ile jeszcze szkół posiada tego samego patrona co my,                

a mianowicie św. Jana Pawła II? Nie chodzi tylko o gimnazja, lecz również szkoły 

podstawowe, jak i średnie. W tym artykule postaram się sporządzić ich ranking. 

 

Patrząc na powyższe wykresy możemy jasno stwierdzić, iż osoba Jana Pawła II jest 

niezmiernie popularna. Dlaczego? Może właśnie poprzez czyny i słowa, które niegdyś były 

przez niego do nas wszystkich kierowane. Potrzebujemy więcej takich ludzi, potrzebujemy 

dobra i miłości, prawdy i wiary. „Nie lękajcie się!” - mówił kiedyś Karol Wojtyła do nas 

młodych, bo przecież to my jesteśmy solą ziemi, nadzieją na lepsze jutro. To my możemy 

otworzyć bramy lepszego życia. Tylko nie możemy się bać. Musimy twardo stąpać po tej 

ziemi. To, że chodzimy do szkół pod patronatem  św. Jana Pawła II nie oznacza tylko zwykłej 

wędrówki z niej tam i z powrotem, lecz wyciągnięcia pewnych wniosków i wyznaczenia 

sobie celu w życiu. Mam nadzieję, że i Wy odnajdziecie swe szczęście. Trzymam za Was 



  
 

 
  

kciuki! 

Dominika Bartek z kl. IIIB  (źródło: http://rodzina.org.pl/baza-szkol/)

Jan Paweł II umarł, poszedł do nieba i przyjmuje go św. Piotr:  

- Ty, Janie Pawle II, za Twoje zasługi dla ludzkości i Kościoła dostaniesz 

Ferrari i najlepszą chatę w niebiosach!  

J.P.II zadowolony jedzie sobie po Niebieskiej Autostradzie, wyprzedza 

wszystkich zadowolony z siebie, a tu nagle wyprzedza go jadące wiele 

szybciej piękne, czerwone Lamborghini, w którym siedział za kierownicą 

młody, straszliwie zapuszczony facet z długimi włosami.  

J.P.II zawraca z piskiem opon.  

Wraca do św. Piotra i mówi:  

- Ja tu św. Piotrze poczyniłem takie zasługi dla ludzkości i naszej matki Kościoła, a tu mnie 

jakiś punk w cholernym Lamborghini na Niebieskiej Autostradzie wyprzedza!  

Zrób z tym coś!  

św. Piotr na to: - Ciężka sprawa, syn Szefa.                                                                                                                

(źródło: http://potworek.com/dowcipy- potwornie dobre dowcipy!) Wiktoria Kistela z kl. IIB 

http://potworek.com/dowcipy/pokaz/jan-pawel-ii-jezdzil


  
 

 
  

 
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;  
By łowić serca słów Bożych prawdą.  
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  
2. Jestem ubogim człowiekiem,  
Moim skarbem są ręce gotowe  
Do pracy z Tobą i czyste serce.  
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,  
Mego serca młodego zapałem  
Mych kropli potu i samotności.  
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  
4. Dziś wypłyniemy już razem  
Łowić serca na morzach dusz ludzkich  
Twej prawdy siecią i słowem życia.  
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów 

 

Nie budujcie mi pomników.  
Zróbcie coś dobrego dla ludzi. 

Jan Paweł II 
 

Ludzie na całym świecie pokochali Karola Wojtyłę. Za dobre serce, za to, że zawsze 

miał czas, na choćby krótką rozmowę, za wszystko, co dobrego zrobił dla ludzi. 

Z wdzięczności w Polsce i za granicą powstały pomniki z jego wizerunkiem, a imieniem 

papieża nazwano wiele szkół i ważnych obiektów (ok. 68). Mimo że on sam wcale tego nie 

chciał, do momentu śmierci Jana Pawła II w Polsce powstało ponad 230 dzieł figuralnych. 

Dlaczego „Barka” jest ulubioną pieśnią Jana Pawła II?                     

W początkowym stadium była w napisana w języku hiszpańskim, 

dopiero ks. Szmidt przetłumaczył ją na język polski. Ojciec Święty 

poznał osobiście autora tekstu „Barki”. Jan Paweł II na początku 

swojego kapłaństwa nie miał ulubionej pieśni religijnej. W latach 

70. było bardzo duże zainteresowanie zagranicznymi pieśniami 

religijnymi, ponieważ w Polsce był ich niewiele. W styczniu 2002 

roku na Krakowskich Błoniach zgromadzeni wierni zaczęli śpiewać 

„Barkę”. Papież zwrócił się do nich i powiedział, że ta piosenka 

prowadziła go „z ojczyzny przez 23 lata”. „Barka” była z Janem 

Pawłem II w jego najszczęśliwszej chwili w życiu, gdy został 

wybrany na papieża. Pieśń ta pieśń towarzyszyła mu już do końca 

jego życia. Po śmierci Ojca Świętego biskup pomocniczy diecezji 

łowickiej Józef Zawitkowski dopisał kolejną, piąta zwrotkę i refren 

„Barki”.                                                                      Sandra Szweda z kl. IIIB                                                                                 

(http://www.tekstowo.pl/piosenka,religijne,barka_1.html) 



  
 

 
  

Może ludzie po prostu wciąż pragną jego obecności i nie chcą o nim zapomnieć? Może to 

zwykła chęć przyciągnięcia turystów kieruje tym, że wizerunek papieża stał się tak sławny po 

jego śmierci? Nie wiem, wiem tyle, że w samej tylko liczbie pomników papież prześcignął 

już Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszkę. 

Dziewięć lat po śmieci Jana Pawła II liczbę pomników odsłoniętych w Polsce należy 

ocenić na około 700 obiektów. Liczba innych form pamięci: krzyży, kamieni pamiątkowych, 

obelisków, płyt i tablic pamiątkowych jest trudna do oszacowania, należy ją oceniać na kilka 

tysięcy dzieł. Za czasów PRL-u pomniki stawiane były w nielicznych ilościach na terenach 

przykościelnych, często w miejscach ukrytych i dyskretnych. Zmieniło się to ok. 2000r. - był 

to Rok Jubileuszowy oraz pierwsza rocznica najdłuższej, siódmej pielgrzymki Jana Pawła II 

do Polski w roku 1999.  

Za granicą pomniki papieża spotkać możemy w takich krajach jak: USA, Kanada, 

Brazylia, Argentyna, Francja, Japonia, Rumunia, Ukraina. 

Ilość pomników rzeźbiarskich znajdujących się poza krajem można szacować na ok. 200. 

 Ciekawostki: 

 największy pomnik znajduje się w Częstochowie – ma 14 m wysokości; inne:              

w Guadalupe w Meksyku i Ćennaju w Indiach mierzą ponad 6 m, 

 najbardziej odległy od Polski pomnik znajduje się w Aganie na wyspie Guam, jest to 

jedyny pomnik obracający się wokół własnej osi, 

 pomnik, w którym Jan Paweł II ma źrenice w kształcie serc, stoi w Toronto, jest 

dziełem Alexandra von Svobody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oliwia Wojciechowska                  

z kl. IIIA 
źródło: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomniki_pap

ieża_Jana_Pawła_II 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_Jubileuszowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/87_podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/87_podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86ennaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Guam
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toronto


  
 

 
  

Jana Pawła II znamy przede wszystkim jako papieża, ale tu Was zaskoczę, pisał 

również wiersze. Początkowo był zafascynowany Biblią i renesansem, ale            

z czasem sięgał do epoki romantyzmu i wielkich pisarzy np. C. K. Norwida czy 

J. Słowackiego. Sporo uwagi poświęcił liryce refleksyjnej. Jednak jego 

twórczość nie kończy się wyłącznie na poezji. Wojtyła pisywał teksty epickie       

i dramaty. Najbardziej znane tytuły jego książek: „Dar i Tajemnica (1996)”, 

„Pamięć i tożsamość (2005)”, „Przekroczyć próg nadziei (1994)”. Poniżej 

przedstawiam jeden z wierszy, który mi się spodobał. 

 
„Dzieci” 

Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli 

Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie - 

(serca schwytane jak ptaki, profile wzrastają w półmrok). 

Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości.  

 

Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem.  

Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt.  

Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. 

Czy zawsze tak będzie - pytam - gdy wstaną stąd i pójdą? 

 

Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin  

Odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno, 

Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,  

Czy będziecie zawsze oddzielać dobro od zła? 

Jan Paweł II w wierszu ,,Dzieci" mówi o przejściu ze szczęśliwego 

dzieciństwa w dorosłe życie. Kochane i zakochane dzieci wyruszają w świat. Są 

pełne nadziei i wiary, myślą że należy do nich cała ludzkość. Ich serca są czyste 

i wyniosłe, ale niestety nie zawsze tak będzie. Ojciec Święty pokazuje, jak 

trudne są życiowe wybory i że należy cały czas szukać właściwej drogi. Przez 

ten wiersz chce nam pokazać, jak trudno jest w życiu odróżnić dobro od zła. 

Maria Nalewaja z kl. IIIA 

(źródło:  http://www.zosia.piasta.pl/wiersze-JPII.html, http://www.gimnazjum.daleszyce.pl/patron/tworczosc.htm) 

http://www.zosia.piasta.pl/wiersze-JPII.html
http://www.gimnazjum.daleszyce.pl/patron/tworczosc.htm


  
 

 
  

 

Ksiądz z powołania, nauczyciel z powołania, rodzic            

z powołania... Jak często to słyszysz? Czy zastanawiasz się nad 

sensem tych słów? Ostatnio na bierzmowaniu biskup Paweł 

wygłosił kazanie o powołaniu każdego z nas. Stwierdził, że każdy 

ma indywidualne powołanie. Jeden do robienia chleba, drugi do 

uczenia, trzeci do gotowania. Ale czy jest jedno wspólne, które nas 

łączy? Tak. Jest to powołanie do świętości. Każdy z nas je posiada i powinien realizować. 

Jak? Drogą do świętości jest miłowanie bliźnich, życie według dekalogu, kochanie Boga. Po 

prostu bycie dobrym. Każdy może taki być. Trzeba tylko tego chcieć i się trochę postarać. 

Powołanie realizujemy na różne sposoby. Nie tylko w życiu zakonnym, jak to najczęściej nam 

się kojarzy. Powiesz ,,nie każdy dobry człowiek zostaje świętym”. A czy zależy Ci na tytule 

jaki nosisz? Czy na tym, jaki naprawdę jesteś? Czy warto być świętym? Oczywiście, że tak! 

Pomyśl, jaki byłby świat, jakby wszyscy się o to postarali? Nie sądzisz, że żyłoby się lepiej? 

Ale żeby poprawić naszą globalną wioskę, musisz zacząć od siebie. Więc... Bądź dobry! 

Wanessa Kistela z kl. IIIB 

 

 Jan Paweł II był pierwszym papieżem od ponad 4,5 wieku spoza Włoch. 

 Odpowiadał na pytania dziennikarzy. 

 Z bazyliki św. Piotra przemawiał w języku polskim i w kilku 

„nietypowych” językach. 

 Uprawiał alpinizm, narciarstwo, kajakarstwo i pływanie. 

 Pierwszy przybył na konklawe mając przy sobie kieszonkowe, stanowiący 

odpowiednik 125 franków szwajcarskich. 

 Ogłosił: 14 encyklik, 11 konstytucji apostolskich, 14 adhortacji oraz 43 

listy apostolskie. 

 Bardzo ładnie śpiewał. 

 Czytał i przemawiał bez okularów. 

 Był 264 papieżem. 

 Jako pierwszy papież nosił zegarek na rękach. 

 Jego największym marzeniem była 

pielgrzymka do Chin i Rosji, jednak nigdy 

tam nie dotarł. 

 Grał na deskach teatru.                                                                       
                                                 Natalia Boja z kl. IIA 

                                                                              

(źródła:http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=

article&id=500&Itemid=170) 



  
 

 
  

 

 
Piątek, piękna pogoda, rowery i my. Tak zaczęła się nasza 

wyprawa do Turawy. Przemierzając leśne drogi, dotarliśmy nad 

jezioro. Chwila relaksu, a potem lekcja czytania. Pani M. 

Swobodzian w ramach kampanii „Ja czytam!” pod patronatem 

Wydawnictwa Operon przygotowała nam fragmenty powieści 

Magdaleny Kozłowskiej pt. „Zupa z jeża”. Odczytaliśmy głośno tekst, podyskutowaliśmy na 

temat różnic kulturowych i pracując w grupach, uzupełniliśmy karty pracy. Po wspólnej sesji 

zdjęciowej, rozpoczęliśmy zajęcia sportowe. Siłownia na powietrzu przeżyła prawdziwe 

oblężenie, zresztą boisko też było całe dla nas. Mogliśmy pograć w piłkę ręczną, koszykówkę. 

Najbardziej jesteśmy dumni z ilości pokonanych kilometrów, a także z aktywnie spędzonego 

czasu. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Michał Stelmaszyk, p. Ewa Rakszawa,                  

p. Magdalena Swobodzian.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Michał Stelmaszyk 

z klasą IIIA 



  
 

 
  

Uczennice z klasy IIB napisały po dwa wiersze             

o tematyce wiosennej. Jako reprezentantki drugiej kategorii – 

gimnazja – zostały nagrodzone trzema pierwszymi miejscami. 

Sara Leckner, Natalia Mathes i Natalia Kasprzyk otrzymały 

nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz oceny celujące 

z języka polskiego. Opiekunką dziewcząt była p. Magdalena 

Swobodzian. Konkurs został zorganizowany przez Gminą Bibliotekę w Łubnianach oraz 

Łubniański Dom Kultury. 

Na zdjęciu zwyciężczynie (od lewej): Natalia Mathes, Sara Leckner, Natalia Kasprzyk. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                                                                                                            Redakcja Gimzetki 

 

 



  
 

 
  

Trzeciego dnia, trzeciego miesiąca trwającego roku detektyw Adam 

otrzymał anonimowy list na temat dziwnych morderstw nad Jeziorem Gopło. 

Zawarte w treści informacje lekko go zaniepokoiły. Postanowił udać się tam jak 

najprędzej. 

Po dotarciu na miejsce zbrodni zobaczył wielkie zbiorowisko gapiów             

i strażników próbujących ich odciągnąć od tamtego miejsca. Gdy już udało mu 

się przedostać przez tłum, zobaczył martwe ciało jakiegoś starca. Widać było na 

jego ciele rany kłute i cięte, co oznaczało, że został zadźgany nożem. Adam 

postanowił przyjść tu w nocy, gdy nikogo nie będzie.  

Podczas drogi do miasta zdążył powiązać obie sprawy. Pierwsza ofiara, 

młoda dziewczyna imieniem Alina i teraz ten starzec. Oboje zostali 

zamordowani za pomocą noża oraz miało to miejsce w pobliskim lesie. Jak na 

razie ma dwóch podejrzanych. Matka Aliny oraz król Kirkor. Oczywiście matka 

ofiary nie miała żadnych powiązań z drugą ofiarą, ale to ona została znaleziona 

przy obu martwych ciałach jako pierwsza, natomiast Kirkor znał ich oboje. 

Sprawy niestety bardzo się pokomplikowały, gdy podejrzana (matka Aliny) 

została zakatowana, a jej ciało pochowane w lesie. Kirkora wtedy nie było, więc 

Adam stracił wszelkie dotychczasowe tropy. Tydzień po tym zajściu 

zamordowany został Kostryn. Adam dopiero w tamtej chwili, gdy zobaczył 

ciało otrutej ofiary, zdał sobie sprawę, że to wszystko wina osoby, która zbyt 

często umyka mu ze schematów, zbyt często ją pomijał i dopiero teraz 

zrozumiał jaki błąd tym popełnił. Teraz wiedział, że mordercą jest nikt inny 

jak… Biegł co sił w stronę zamku, musiał im powiedzieć. Wiedział, że może za 

to trafić do więzienia, za zniewagę jakiej się dopuści, ale musi dla własnego 

spokoju duszy. 

Gdy dobiegł do zamku uderzył jeden, ale za to ogromny piorun. Adam nie 

zważając na to, że rozpadał się deszcz, dobiegł do drzwi i zobaczył ciało 

Balladyny. Była martwa. Jednak on wiedział, że to jej kara za wyrządzone 

zbrodnie.                                                                           Zuzanna Karwat z kl. IIB 

 



  
 

 
  

 

„Przyłapani na czytaniu” to konkurs organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną                 

w Opolu. Wzięło w nim udział 10 uczestników naszego gimnazjum: Dawid Lewek, Wanessa 

Kistela, Zuzanna Karwat, Natalia Kasprzyk, Anna Wiench, Paulina Buchta, Kamil 

Zakrzewski, Sara Leckner, Zofia Kamińska, Patrycja Nikisz. Nikt z naszych uczniów nie 

został laureatem, ale jest nam niezmiernie miło, że tak liczna grupa interesuje się fotografią. 

Zapraszamy do galerii zdjęć.  
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 „Złodziej Pioruna” jest pierwszą częścią 

pięciotomowej serii Ricka Riordana pt. „Percy Jackson           

i bogowie Olimpijscy”. Dzieła tego autora są znane na 

całym świecie. Najbardziej jednak spodobały się one 

współczesnej młodzieży. 

 Oparta na mitach greckich książka należy do gatunku fantasy. Poznajemy 

w niej dwunastoletniego chłopca Percy’ego, który mieszka wraz z mamą Sally. 

Jest pół człowiekiem, pół bogiem, czyli herosem. Posejdon - bóg mórz jest jego 

ojcem. Percy zostaje oskarżony o kradzież piorunów Zeusa, przez co poszukują 

go wszystkie potwory i nie tylko. Młody Jackson wraz ze swoim najlepszym 

przyjacielem Groverem, który jak zagłębimy się w lekturę, okazuje się być 

satyrem (pół człowiekiem, pół kozą) dostają się do obozu herosów. Percy musi 

stawić czoła wielu niebezpieczeństwom, żeby dowieść swojej niewinności. Po 

drodze Percy zaprzyjaźnia się z Annabeth i Lukiem. Jednak co wyniknie z tych 

przyjaźni, możecie dowiedzieć się, czytając książkę. Powieść została napisana 

ciekawie i przez cały czas trzyma w napięciu. „Złodziej pioruna” zawiera bardzo 

dużo nawiązań do greckich mitów. Pojawiają się postacie takie jak: Atena, 

Posejdon, Zeus, Minotaur, Meduza, w późniejszych częściach również Kronos, 

najady, Hades, centaury, nimfy i wiele innych greckich postaci. Wspominanych 

jest też dużo dawnych, sławnych herosów.  

 Książka spełniła moje oczekiwania, miała w sobie wiele elementów 

zaskakujących, dlatego czytałam ją z zapartym tchem. Całość oceniam bardzo 

wysoko, pan Riordan napisał powieść bardzo spójnie, fabuła nie jest rozwlekła 

ani nudna. Książkę poleciłabym wszystkim fanom mitologii greckiej, a również 

i tym, którzy cenią sobie przyjaźń i odwagę. Nie tylko ta część, ale też pozostałe 

są moimi ulubionymi czytadłami.                                   Zuzanna Karwat z kl. IIB 



  
 

 
  

 

Mia jest szczęśliwą siedemnastolatką. Ma 

kochającą rodzinę, chłopaka i oddaną 

przyjaciółkę. Niedawno złożyła podanie do 

prestiżowego college’u. Jej życie układa się 

bardzo dobrze, lecz jeden dzień zmienia 

wszystko... Pewnego razu decydują się odwiedzić 

znajomych. Szczęśliwi ruszają w drogę. Mia budzi 

się w rowie. Widzi samochód. Jest całkowicie 

zniszczony… Zauważa ciała rodziców. Nie żyją... Idzie dalej. Nagle w trawie 

dostrzega coś błyszczącego. To jej bransoletka. Posuwa się bliżej. Widzi swoje 

ciało. Wygląda po prostu strasznie.  

- Co się teraz dzieje? – pyta samą siebie. Po chwili rozważania pojawia się nowy 

problem: ,,Gdzie jest Teddy”. Widzi go. Ratownicy wnoszą go do karetki. - 

Uff... żyje... westchnęła Mia. Jej ciało pakują do innej karetki. Wsiada                  

z lekarzami. Błyskawicznie dociera na OIOM. Tam dowiaduje się od jednej          

z pielęgniarek, że to czy zostanie, czy umrze zależy TYLKO I WYŁĄCZNIE 

OD NIEJ. Zaczyna się jej wewnętrzna walka. Odtwarza w pamięci wszystkie 

wspomnienia. Decyzja, jaką podejmie, będzie nieodwracalna.  

 Myślę, że dzieło Gayle Forman zmusza do refleksji. Porusza trudny 

temat, jakim jest nagła śmierć. Pokazuje, w jak zawiłej sytuacji znajduje się 

Mia. Sami zaczynamy się zastanawiać ,,jak ja bym zachowała/zachował w takiej 

sytuacji”. Nasuwa nam się również myśl ,,carpe diem”. Trzeba się cieszyć nawet 

z najdrobniejszych rzeczy, bo nie wiadomo, czy ta sytuacja kiedyś nam się 

jeszcze przydarzy. Powieść pokazuje ulotność życia. Mimo że jest pisana 

głównie do nastolatków, może poruszyć nawet dorosłe osoby. Serdecznie 

zachęcam do sięgnięcia po lekturę.                                                

Paulina Buchta z kl. IIA 



  
 

 
  



  
 

 
  

DKE to część ogólnopolskiej kampanii pt. „Ja czytam!” zorganizowanej przez 

Wydawnictwo Operon. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. Naszym celem jest propagowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym. Chcemy 

sprawić, żeby czytanie stało się modne i nie było przymusem, lecz przyjemnością. Pragniemy 

nietypowych spotkań czytelniczych, podczas których będziemy dyskutować oraz popijać 

gorącą czekoladę. W ramach akcji przez cały miesiąc o 12:00 będziemy chodzić do innych 

klas, żeby poczytać uczniom i nauczycielom fragment wybranej przez nas książki. 

Zaczęliśmy od literatury podróżniczej Beaty Pawlikowskiej pt. „Blondynka na Orinoko”, 

gdyż dzięki niej mogliśmy porozmawiać o wolności i bezpieczeństwie. Kolejną książką 

będzie poświęcona kulturze romskiej „Zupa z jeża” Magdaleny Kozłowskiej. Swoje działania 

będziemy publikować na specjalnie utworzonym fanpage’u Facebooka, stronie internetowej 

gimnazjum i w „Gimzetce”. Więcej o samej akcji można znaleźć na: www.jaczytam.pl  

Magdalena Swobodzian 

 

 

Kamil i Zuzia wprowadzają nas w zasady funkcjonowania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. 

http://www.jaczytam.pl/


  
 

 
  

28 kwietnia po lekcjach odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Edukacyjnego pod opieką p. Magdaleny Swobodzian. Jego celem była 

dyskusja na temat danego, przeczytanego fragmentu książki. W wydarzeniu 

wzięli udział chętni uczniowie z drugich klas.  

- Leżeliśmy wygodnie na materacach, czytając fragmenty z książki podróżniczki 

Beaty Pawlikowskiej – relacjonuje Weronika. Dyskutowaliśmy na temat czasu              

i wolności. Całe spotkanie umililiśmy sobie, popijając gorącą czekoladę. 

Wszyscy zrelaksowaliśmy się po 7 godzinach nauki. Ten pierwszy raz uważamy 

za udany. Zapraszamy uczniów z innych klas do wspólnej dyskusyjnej zabawy. 

Pamiętajcie o czekoladzie! 

Wera Karutz z kl. IIa 

 

 



  
 

 
  

 

 

Drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego odbyło się 14 maja,        

w czwartek. Tym razem uczniowie klas drugich czytali fragmenty powieści 

Magdaleny Kozłowskiej pt. „Zupa z jeża”. Jest to historia pewnej Cygańskiej rodziny, 

w której kobiety zostały obdarzone niezwykłą mocą. Prowadzi czytelnika przez 

wydarzenia kluczowe w historii romskiej oraz przybliża kulturę, rozwijającą  się na 

naszych oczach, ale jest przez Polaków niezauważana i nierozumiana. Tekst był 

przyjemny do czytania, a atmosfera sympatyczna. Wszyscy z ciekawością słuchali. 

Potem dyskutowaliśmy o różnicach między ludźmi, tolerancji oraz braliśmy udział        

w warsztatach czytelniczych. Ten popołudniowy czas umiliła nam pyszna, gorąca 

pizza. Wszystkim się podobało, czekamy na kolejne spotkanie.  

Zosia Kamińska z kl. IIA 



  
 

 
  

 

Uczniowie należący do Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego przez cały miesiąc czytali 

młodzieży z innych klas fragmenty wybranych książek. Stąd też poprzeszkadzali w lekcjach, 

żeby „zarazić” innych czytaniem, skłonić do refleksji. Czytanie odbywało się na piątej lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara i Dawid czytają fragment powieści Beaty Pawlikowskiej pt. „Blondynka na Orinoko”. 

 



  
 

 
  

 

                                                                                         

Spotkanie odbędzie się 12.06. o godz. 20:00. 

W programie: 

- zapoznanie z życiem i twórczością brytyjskiego pisarza Neila Gaimana, 

- głośne czytanie mrożącej krew w żyłach książki pt. „Księga cmentarna”, 

- dyskusja nawiązująca do powieści, 

- przerwa na pizzę, 

- Konkurs Czytelniczy pt. „Nocny pożeracz ksiażek”, 

- podchody książkowe, 

- oglądanie filmu grozy. 

Zgody do odebrania u p. M. Swobodzian. 

Koordynatorki: p. M. Swobodzian i p. M. Subocz 

Patronat nad akcją sprawuje Wydawnictwo Operon. 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PODCHODY 
KSIĄŻKOWE 

KONKURS PT. NOCNY 
POŻERACZ KSIĄŻEK 

GŁOŚNE CZYTANIE        
"KSIĄG CMENTARNYCH" 

NEILA GEIMANA 



  
 

 
  

 

 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

Rozdanie dyplomów dla uczestników DKE.        

Niestety, nie wszyscy byli w tym dniu obecni. Cały 

klub liczy 26 osób. 



  
 

 
  

 

 


