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Wpisz, aby wprowadzić 
tekst

 Planeta - Matka ludzkich serc 

22  kwietnia  odbył  się  Światowy 
Dzień Ziemi. W tym dniu ochotnicy 
czyszczą miasta ze śmieci i odpadów, 
przywracają  mu  pierwotne  piękno. 
Również  politycy  organizują  akcje 
mające  na  celu   zmianę  postawy 
ekologicznej obywateli. Zapytaliśmy 
naszych  uczniów  o  to,  jak  dbają  o 
środowisko naturalne i czy warte są 
zachodu wszelki, tego typu działania: 

- Segreguję śmieci, nie wiem, szanuję 
prąd i wodę. Uważam, że 
wartościowe są wszelkie działania, 
ponieważ dzięki temu będzie można 
żyć na naszej planecie - powiedziała 
Barbara Malik. 

- Osobiście oszczędzam wodę i 
segreguję śmieci. Uważam, że jest to 
bardzo przydatne, bo inaczej będzie 
brakowało wody na Ziemi i wszyscy 
umrzemy - stwierdziła Zuzanna 
Lebda.  

- By chronić 
środowisko robię to, 
co wszyscy, 
wyrzucam 
posegregowane 
śmieci do 
odpowiednich 
miejsc, szanuję 
wodę i prąd. 
Wszelkie działania 
są zdecydowanie 
potrzebne i słuszne -
powiedziała 
Gabriela Błasiak 

- Hoduję kwiaty w 
moim pokoju. 

Uważam, że nie 
powinno się przesadnie dbać o 
przyrodę, ale np. nie zostawiać po 
sobie śmieci (puszek, butelek) byle 
gdzie, poza miejscami do tego 
przeznaczonymi. Szanuję przyrodę i 
jestem za kubkami papierowymi - 
wypowiedziała się Zuzanna 
Mrugacz.  

- Angażując się w ochronę 
środowiska, segreguję śmieci i 
wyrzucam je do odpowiednich 
pojemników. Jeśli nie będziemy dbać 
o środowisko naturalne, będzie ono 
zanieczyszczone i wszyscy umrzemy -
stwierdziła Zofia Widera 

- Segreguję śmieci, ponieważ muszę. 
Jeśli tego nie zrobię, nie zostanę one 
wywiezione z mojego domu. Traktuję 
bardzo poważnie ochronę środowiska  
-powiedziała Magda Smolińska.            
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 W numerze 

28 maja, w naszej szkole odbyły się 
„Topiki”.  Jest to szkolny konkurs 
klasowy na najbardziej popularną 
osobę  w  szkole.  W  tym  roku 
wygrali Franek Suchowian z kl. I, 
Marysia  Michniewska  z  kl.  VI  i  
Martyna Kasprzycka z k. VIII. 
Konkurs podzielony był na kategorie 
: Hula- klasy 1-3, Lui- klasy 4-6 oraz 
Surf- klasy gimnazjalne. 
Co roku do „Topików” przydzielany 
jest inny temat. Tym razem  były nim 
„Hawaje”. Każda klasa wczuła się w 
gorący klimat i przygotowała występ 
promujący ich kandydata na Topika, 
a organizatorem imprezy był fakultet 
literacki z klasy 3 gimnazjum. 
W  ramach  Topików  odbył  się 
również   konkurs  na  najlepiej 
przebraną  klasę.  W  klasach 
gimnazjalnych wygrała klasa VII, w 
kategorii  od  4-6  -  klasa  VI,  a  w 
klasach od 1-3 klasa II.

 Niestety  podczas  zabawy 
wydarzył  się  też  niemiły  incydent 
spowodowany  występem klasy  VII. 
Planowany  przez  nich  efekt 
specjalny  -  wybuch  nie  poszedł 
zgodnie  z  panem  i  przypaliło   się 
troszkę parkietu. 
Każde  „Topiki”  z  roku  na  rok  są 
coraz  lepsze  i  już  nie  możemy 
doczekać  się  następnych,   
c iekawych  wys tępów  i 
niesamowitych wrażeń.

Aga
Rozmowy z laureatami - czytaj str.

 Aloha! 
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 Jak schodzić po schodach 

 Turyści  

14  maja  2015  roku  w  sali 
koncertowej  w  szkole  muzycznej 
odbył  się  koncert  naszej 
absolwentki Anny Gluc. 
Skończyła ona u nas szkołę  I i  trzy 
pierwsze  lata  II  stopnia  na 
fortepianie.  Później  dostała  się  do 
szkoły  w  Nowej  Hucie.  Utwory, 
które  nam  zaprezentowała,  grać 
będzie  na  egzaminie  na  Akademię 
Muzyczną.

Ola Dziedzina

 Ustne rytmy
4  i  5  maja  2015  roku  w  naszej 
szkole  odbyły  się  warsztaty  z 
beatboxu.  W  warsztatach  brali 
udział uczniowie V i VI klasy oraz 
całe  gimnazjum. 
Warsztaty  były  prowadzone  przez 
znanego w Polsce beatboxera Patryka 
Matelę  znanego  jako  „Tik  –  Tak”. 
Beatboxer  nie  odwiedził  nas 
pierwszy  raz,  ale  kilka  lat  temu 
prowadził  warsztaty  także  na 
plenerze  wrześniowym  w  Krynicy 
Morskiej. Zajęcia trwały tylko 2 dni, 
ale  uczniowie  z  fakultetu 
muzycznego  po  lekcjach  mieli 

dodatkowe  godziny,  na  których 
kształtowali  swoje  nowe 
umiejętności. Mogli dołączyć do nich 
inni chętni uczniowie. Wszyscy byli 
b a r d z o  p o d e k s c y t o w a n i 
profesjonalizmem Pana Patryka. Jest 
on  bardzo  znanym  beatboxerem  w 
swojej branży. Napisał książkę Polish 
Beatbox  Battle.  Patryk  Tik  –  Tak 
Matela  prowadzi  także  serwis  o 
beatboxie.  Możemy  go  nazwać 
gwiazdą  beatboxu,  ponieważ  jest 
bardzo dobry w tym co robi. 

Ola Dziedzina
rozmowa z Tik - Takiem - str. 5

  Wirtuozka 

        Średniowieczny klimat 
 Od  13 do 15  maj klasy od 4 do 6 
wraz z opiekunami wybrały się na 
plener w Pieniny. 
13 maja zwiedzili  elektrownię w  na 
zaporze  w  Niedzicy.  Przenieśli  się 
później  w  klimaty  średniowiecza  i 
zwiedzili  tamtejszy  zamek.  W 
programie  pobytu  znalazła  się 

również  wycieczka  górska  na  Trzy 
Korony,  spacer  do  Czerwonego 
Klasztoru,  zwiedzanie  zamku  i 
skansenu  w  Starej  Lubowni. 
Ponieważ  był  plener  artystyczny 
uczniowie  odbyli  również  zajęcia 
plastyczne.

Ania

W  tym  semestrze  w  ramach 
wiedzy  o  regionie  pan  Maciej 
Pinkwart  organizuje  klasom 
g imnazja lnym  wyc ieczk i 
turystyczne.  To  nowy  i  ciekawy 
sposób  na  realizację  programu 
tego przedmiotu.

Klasa  1  gimnazjum  pierwszą 
wycieczkę rozpoczęła w Kuźnicach.
Wędrowali stamtąd w stronę szkoły 
przez  Bulwary  Słowackiego, 
Koziniec i na Antałówkę. Wysłuchali 
po  drodze  informacji  ciekawych  i 
nie do końca popularnych, jak np. o 
pensjonacie  „Sanat”  czy  najstarszej 
chacie góralskiej „Tea". Po krótkiej 
przerwie  wyruszyli  na  kolejną 
wycieczkę Krupówkami na cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku.
Kolejną  wycieczkę  miała  klasa  2 
gimnazjum.  Wyjechali  busem  do 
Zębu,  czyli  do  miejscowości,  w 
której urodził  się  Kamil Stoch. Pan 
Maciej  z  mikrofonem  w  ręku 
opisywał mijane przez nich miejsca.
Przystanek  zrobili  dopiero  na 
Gubałówce.  Dowiedzieli  się  o 
poszczególnych szczytach panoramy 
Tatr.  Kolejnym punktem były Kiry, 
gdzie  zostawili  busa  i  poszli 
zobaczyć  szkody wyrządzone przez 
wiatr  Halny  w  2013.  Doszli  do 
polany  Stare  Kościeliska  skąd 
zawrócili  i  udali  się  do  szkoły. 
Natomiast klasa 3 gimnazjum odbyła  
wycieczkę do Popradu.

Marfi

20 maja w willi  Oksza odbyło się 
wyjście naszych uczniów do teatru 
na   monodram  pana  Krzysztofa 
Najbora  pt. „OK SZA” oparty na 
„Regulaminie Firmy Portretowej”.   
Spektakl  realizowany  jest  w  w 
siedzibie Muzeum Sztuki XX wieku, 

w willi Oksza. 
Niestety  grupa  widzów  z 

naszej  szkoły  zjawiła  się  w  bardzo 
ograniczonym składzie. 
Przy okazji  warto dodać,  że obecny 
rok został rokiem Witkiewiczów.
Z tej okazji w całym Zakopanem są 
organizowane  różne  atrakcje 
związane  z  tymi  osobami  np. 
wystawa „Anioł i Syn”.         

 Marfi

 Anioł i Syn  

22 i  29  maja odbyły się  w naszej 
szkole  warsztaty  dla  klas  1-6  z 
pantomim,  przeprowadzane  przez 
pana  Tadeusza  Dylawerskiego. 
Warsztaty w obu tych dniach trwały 
po godzinie dla każdej klasy. 
Pantomima  to  sztuka,  w  której  nie 
używany  głosu,  lecz  próbujemy 
pokazywać nasze proste lub bardziej 
skomplikowane  czynności  za 
pomocą  wyłącznie  ruchów  naszego 
ciała.   Dzieli  się  ona  na:  komedię 
unikającą  poważnych  tematów  i 

bardziej  tworzoną,  by  rozśmieszać 
widzów  i  komedię  tworzoną  by 
wzbudzić  w  widzu  pewną  refleksję 
nad  swoim  życiem.  Jest  ona  znana 
głównie  z  tak  zwanych  „mimów” 
pomalowanych  na  czarno-biało 
występujących głównie na miejskich 
ulicach. 
Klasy  bawiły  się  bardzo  dobrze  i 
uczyły się  znanych sztuczek,  takich 
jak przesuwanie szafy lub schodzenie 
po schodach. 

Aga

informacje...
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Dokończenie ze str. 1
-  Często  biorę  udział  w  różnego  rodzaju  akcjach,  które  zajmują  się  np. 
oczyszczaniem plaż lub ulic. Staram się również dbać o takie drobne szczegóły 
jak na przykład gaszenie światła w pokoju, z którego aktualnie nie korzystam - 
powiedziała nam Klaudia Wiśniowska. 

- Staram się wykonywać raczej drobne czynności, gaszę światła, dokarmiam 
bezdomne zwierzęta. Zawsze, gdy w szkole jest jakaś impreza np. jak teraz były 
Topiki, zostaję  do końca i pomagam sprzątać  - informuje Stefania Mitan-
Abel. 

- Zawsze  staram  się  wyrzucać  śmieci  do  kosza,  uważam,  że  takie  drobne 
sprawy  mogą  bardzo  pomóc,  jeżeli  będziemy  je  wykonywać  zawsze  kiedy 
nadarzy nam się  okazja. Jak najbardziej musimy chronić  planetę,  ponieważ 
jest naszym domem, a jak na razie nie mamy innej planety, na której mogliśmy 
zamieszkać, więc musimy dbać o to co, mamy - mówi Julia Koperska.
 
- Staram się zużywać jak najmniejszą ilość wody, ale, nie aż tak, żebym się nie 
myła.  Segreguję  śmieci,  używam  wielokrotnie  plastikowych  torebek,  nie 
włączam  światła  bez  potrzeby.  Uważam,  że  bardzo  warto  dbać  o  Ziemię, 
ponieważ  na  niej  żyjemy  i   jeśli  zginie  przez  nas,  to  poniesiemy 
odpowiedzialność  za  zniszczenie  życia  naszego  oraz  wszystkich  zwierząt  i 
roślin  - twierdzi Ania Grzegorczyk.  

Zebrały:  Ania Grzegorczyk i Angelika Jurkowska 

Dostępne sześć znaków 
Rozmowa z Patrykiem Tik-Takiem Matelą 

Playlista 
Gorące hity 

Dołączamy  kolejną  dawkę  czystej 
energii  skoncentrowanej  w 
piosenkach!!!
-Kwabs – „Waks 
-Lost  Frequencies  –  „Are  you  with 
me”
- Rhianna feat Kanye West and Poul 
McCartney – “Four five seasons”
-Omi – “Cheerleader”
-Wiz  Khalifa  feat  Charlie  Puth 
– ,,See you again”
-Walk to the moon – “Shut up and 
dance with me”
-Meghan  Trainor  –  “Your  lips  are 
movin”
- The Weekand – “Earned it”
-Carly  Rae  Japsen  –  “Really  like 
you”
-Years & Years – ,,King”
-Pitbull feat Ne-Yo – “Time of our 
life”
-James Bay- “Hold back the river”
-Taylor Swift –“Style”
-Olly  Murs  feat.  Travie  McCoy 
-“Wrapped up”
-John Mamann  –“Love life”
-Taylor Swift – „Bad blond”

Ania 

Szalony przepis na chleb jajeczny 
Barbary Malik. 
-Potrzebny  jest  chleb,  jajka, 
patelnia,  olej,  sól  i  na  razie  tyle. 
Wbijasz  jajka  do  miski  i 
„roztegowujesz”   widelcem.  Dodaj 
sól  (trochę)  i  postaw  patelnię  z 
olejem  na  kuchenkę  (działającą). 
Potem  namocz  chleb  w  jajkach  i 
kiedy patelnia będzie rozgrzana, ułóż 
chleb,  kromka  po  kromce  obok 
siebie.  Kiedy  chleb  nabierze  złoto-
brązowego koloru  zdejmij z patelni 
chleb na ozdobny talerz. Jeśli 
chcesz, możesz dodać do chleba ser i 
ketchup:) 
Smacznego!                  

Spisała Angie 
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Dla  rozrywki...

 Gotujemy 
Jajeczny czar 

- Dlaczego zainteresował się pan beatboxem?  
-  Zainteresowałem  się  beatboxem  w  2001  roku.  Zainspirował  mnie  film 
„Akademia  Policyjna”.  Była tam aktor  -  Michael  Winslow,  który  wydawał 
dziwne dźwięki i po czasie okazało się, iż on naprawdę je robił a nie była to 
zasługa  komputera.  W  zeszłym  roku  udało  mi  się  przeprowadzić  wywiad 
właśnie z tym aktorem i bardzo zaimponował mi swoimi umiejętnościami. Inną 
moją inspiracją był beatbox wywodzący się z kultury hip-hopowej, na której 
się  wychowałem.  Inspiracją  dla  mnie  okazał  się  także  polski   zespół 
Paktofonika. 
- A jakie jest pan najmilsze wspomnienie związane z beatboxem?  
- Bardzo miło wspominam warsztaty z waszą szkołą, które odbyły się parę lat 
temu  w  Krynicy.  Oprócz  tego  mam bardzo  wile  fajnych  wspomnień  z  tym 
związanych i ciężko jest mi wybrać jedno, Ale jeśli już miałbym wybierać jedno 
to  byłby  to  projekt,  w  którym miałem okazję  brać  udział  w  zeszłym roku. 
Polegał on na tym, że razem z ekipą międzynarodową płynęliśmy łódką przez 
całą   długość  Dunaju.  Łódka ta  była specjalnie  przystosowana do działań 
artystycznych.  
- Jesteśmy również ciekawi skąd się wziął pseudonim Tik Tak?  
-  Taki  dźwięk wydaje  metronom i  stąd moje skojarzenie,  ale  tak naprawdę 
kiedyś  w  ten  sposób   wpisywałem  się  w  grach  komputerowych,  ponieważ 
dostępną liczbą znaków było tylko sześć.

Rozmawiały Ola Banak i Aga Utracka
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Codziennie  przechodząc  przez  parki,  łąki  itp.  widzimy 
miliony śmieci oraz równie dużą ilość koszy. Szkoda tylko, że 
te odpady nie znajdują się w miejscach na nie przeznaczone. 
Góry śmieci znajdują się także w Tatrach, dlatego co roku 
jest organizowana akcja „Czyste Tatry”, która ma na celu 
uprzątnięcie  „znaku  rozpoznawczego  Podhala”.  Śmieci 
wpływają między innymi na stan wody pitnej. W Zakopanem 
popularna  „kranówa”  jest  zdatna  do  picia,  ale  już  w 
Warszawie,  możemy nią  sobie  tylko  zaszkodzić.  Tak  samo 
dzieje się z powietrzem. Duża ilość turystów w wakacje to 
duże ilości smogu. To co wydaje nam się chmurą albo mgłą 
może  być  równie  dobrze  spalinami.  Najlepiej  widać  to 
(moim  skromnym  zdaniem)  z  Kasprowego  Wierchu.  Na 
szczycie świeci słońce, a w mieście ledwo widać własny nos. 
Tatry w wakacje odwiedza średnio około 1,5 mln turystów. 
Oczywiście wpływa to negatywnie na ekosystem (który i tak 
już  został  zachwiany).  Zanim, więc postanowimy wyrzucić 
papierek na ziemię, przypomnijmy sobie o tym, że nie tylko 
my, żyjemy na tej planecie i sami sobie szkodzimy.                                   

Marfi 

Coraz częściej  widzę  jak ludzie wyrzucają  śmieci  poza 
miejsca  do  tego  przeznaczone,  nie  zbierają  odchodów 
swoich pupili  czy  depczą  kwiaty,  niszcząc ich   piękno. 
Najbardziej  przeraża  mnie  stan  lasów  w  Zakopanem. 
Ludzie  wyrzucają  tam  tony  puszek  po  napojach 
energetyzujących, plastikowe butelki z niedokończonymi 
napojami a nawet opakowania po lodach. Nie rozumieją, 
że  niszczą  naturalne  środowisko  życia  65%  zwierząt. 
Rocznie na całym świecie wycinanych jest miliony drzew 
by zrobić  z  nich papier,  meble drewniane lub zabawki. 
Dzięki  temu  orangutany,  tygrysy,  słonie  afrykańskie  a 
nawet  nosorożce  są  zagrożone  wyginięciem.  Czy 
zaśmiecanie środowiska i niszczenie lasów sprawia nam 
radość i daje szczęście. Wątpliwe. Więc po co to robimy? 
Z  lenistwa?  Co  by  było  gdybyśmy  wszyscy  szanowali 
przyrodę  i  dbali  o  jej  bezpieczeństwo?  Czy  świat  nie 
byłby lepszy?  Każdy z nas powinien się zastanowić nad 
tym czy chce żyć  otoczony piękną  przyrodą,  czy żyć  w 
czarnej,  brudnej dziurze,  z  której  w przyszłości  nic nie 
zostanie.                                                                    Angie

Czy warto segregować odpady?
Niedaleko mojego domu znajduje się kosz na psie odchody. Zawsze, kiedy tamtędy przechodzę widzę góry plastikowych 
butelek i innych tego typu śmieci wystających z tego śmietnika. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby był wypełniony tym 
czym powinien  być. Ludzie chyba nie rozumieją wielkiego napisu, który się na nim znajduje (psie odchody). Firma 
wywożąca śmieci przykleiła na nim kartkę ’’ kosz przeznaczony tylko na psie odchody’’. Niestety nic z tego. Kosz dalej 
wypełniają odpadki, a co więcej niektórzy ludzie kładą obok swoje worki ze śmieciami. Nie dziwi mnie fakt, że nie 
pomagają  kartki wieszane na nim skoro firma wywożąca śmieci nadal regularnie wywozi to, co jest w tym śmietniku 
wraz z workami, które znajdują się naokoło niego. Jeśli byliby choć trochę konsekwentni, nie zabieraliby z tego kosza 
nic, chyba, że byłyby to psie odchody. Żeby coś na to zaradzić ludzie muszą zrozumieć, że cały czas wszyscy martwią się 
o  takie  sprawy,  jak  np.  globalne  ocieplenie,  a  przecież  w  jakimś  stopniu  sami  przyczyniają  się  do  tego.  Zamiast 
wyrzucać śmieci na ulicę czy do koszy przeznaczonych na zupełnie coś innego mogliby zacząć je segregować. Wtedy 
zamiast  przyczyniać  się  do  niszczenia  naszej  planety  mogli  by  jej  pomagać.  Segregacja  śmieci  jest  dobrym 
rozwiązaniem dla każdego, kto chce pomóc Ziemi. Wystarczy pamiętać, aby wyrzucać odpowiednie odpadki do worków 
w dobrym kolorze, a później we właściwy dzień wystawić je przed dom, aby mogła zabrać je firma wywożąca śmieci i 
wyrzuciła je do tej samej śmieciarki, w której będzie worek, być może, z psimi odchodami, a żeby następnie mogły 
zostać wyrzucone razem z innymi śmieciami...                                                                                                    Ola Banak        
Podczas moich codziennych spacerów z psem, zauważyłam jak bardzo wyrywa się  on do papierków, czy zwykłych 
ulotek wyrzuconych pod nogi. Oczywiście może dziać się to dlatego, że jest pobudliwy i rzuca się do każdej możliwej 
rzeczy o kolorze innym niż trawa i beton, ale dało mi to jednak do myślenia, dlaczego jest ich tak dużo ? Wiązanka 
myślowa od razu doprowadziła mnie do pytania: czy ludzie są  tak leniwi czy samolubni ? Wiele z  nich myśli,  że 
spacerują po nieswojej  dzielnicy, więc mogą wyrzucić TO za siebie i nie będzie ich zmartwieniem. Przecież nie będą 
tego brudu oglądać na co dzień. Gdyby natomiast spojrzeli no to z innej strony i raczyli zauważyć, że jeśli w ten sposób 
myśleć  będzie  większość  to  obok  jego  domu  też  zaczną  pojawiać  się  brudne  obiekty.  Na  wczorajszym  spacerze 
zauważyłam jednak, że samolubność ludzka jest jednak trochę większa niż myślałam. Od jakiegoś czasu mija mnie na 
spacerze  pewna  pani  w  podeszłym  wieku,  można  powiedzieć  trochę  przerażająca,  ponieważ  budzi  postrach  u 
mieszkańców naszego osiedla z uwagi na swoje nietypowe zachowania. Kiedy razem z czworonogiem wracałam już do 
domu,  zauważyłam wyżej  wspomnianą  panią  idącą  samym środkiem drogi,  a  kiedy  jechał  samochód  i  uprzejmie 
zatrąbił by owa kobieta zrobiła kilka kroków na bok, popatrzyła się na niego, po czym dalej szła tak samo. Samochód 
musiał wyminąć ją zjeżdżając na polanę, oczywiście nie kryjąc przy tym swojej złości trąbiąc i zagłuszając osiedlowy 
spokój.  Pokazuje  to  jak  wielka  może  być  samolubność,  czy  zwyczajna złośliwość  ludzka,  więc  może  zaczęlibyśmy 
wyrzucać  nasze  śmieci  do  kosza,  żeby  przynajmniej  oszczędzić  stresu  drugiej  osobie,  która  być  może  sprząta 
nieporządek pozostawiony przez nas przed jej domem.                                                                                                  Aga

naszym zdaniem
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 Chrońmy Przyrodę! 



To już jest koniec 
          Zakończenie 
roku szkolnego zbliża 
się wielkimi krokami, 
a klasyfikacja 
skończyła  się 12 
czerwca, więc był to 
okres wszelkich 
poprawek, liczenia 
ewentualnych 
średnich i 
największych stresów 
naszych uczniów. Kilka osób 
postanowiło podzielić się z nami ich 
odczuciami na ten temat.
- Jest w sumie okej, myślę, że będę 
miała nawet świadectwo z paskiem - 
Julia Koperska
- Świadectwo z paskiem ? Jednym 
słowem, wykupcie mi miejsce na 
cmentarzu - Basia Malik
- Mam dobre oceny i cieszę się, że 
jestem w tej szkole - Amelka 
Gąsienica.
- Chyba będę miała świadectwo z 
paskiem, nie mam dużo do 
poprawiania i szybko zleciał mi ten 
rok. Bardzo cieszę się z faktu, że 
wakacje są tak blisko, ponieważ 

pojadę nad morze bałtyckie z moimi 
rodzicami - Daria Kowalska
- Ja jeszcze nie liczyłam średniej, ale 
myślę, że teraz jest taka większa 
„spinka”, wszystko trzeba poprawiać 
pozaliczać, ale pocieszające jest to, 
że wakacje już są blisko - Zosia 
Jakubiak.
- Jestem w trzeciej klasie i teraz 
pójdę do czwartej, mam nadzieję, że 
wtedy będę miała świadectwo z 
paskiem. Nie wiem czy będę miała 
dobre oceny na koniec roku, ale 
świetnie, że będą wakacje - Maja 
Paluch
- Oczywiście cieszę się z wakacji, ale 
będę tęsknić za moją klasą. Ja 
zostaję tutaj w gimnazjum, ale 

niektóre osoby odejdą. 
Z drugiej strony 
jednak nie mogę się 
doczekać, kiedy będę 
w klasie VII, bo nie 
będę musiała grać na 
flecie. Myślę, że nie 
będzie to znowu duża 
zmiana, już wybrałam 
fakultet literacki - 
Klaudia Wiśniowska

- Myślę, że będę miała świadectwo z 
paskiem i do poprawiania nie mam 
prawie nic. Po zakończeniu roku 
szklonego jadę do Rzymu - Ola 
Banak
Koniec roku nie następuje jednak 
tylko dla uczniów. Wrażeniami 
podzieliła się z nami pani Liliana 
Florek.
- Uważam, że trzecia klasa 
gimnazjum jest już niemożliwa, więc 
chciałabym, żeby skończyło się to jak 
najszybciej. Ten rok szkolny zleciał 
mi bardzo, naprawdę bardzo wolno, 
wręcz się gramolił i marzę już o 
wakacjach, chyba jak każdy.

Rozmawiała Aga 

   Zmoknięci i zmarznięci 
26-30  kwietnia  odbył  się  plener zagraniczny 

klas  gimnazjalnych,  podczas,  którego zwiedzili  kilka 
najważniejszych bawarskich miast. 
Pierwszym punktem na  ich  liście  była  Praga.  Wszyscy 
byli zachwyceni tym urokliwym miastem. Zobaczyli tam 
takie zabytki, jak Most Karola, starówkę czy zegar Orloj. 
Po  zwiedzaniu  udali  się  do  Czarnego  Teatru,  gdzie 
obejrzeli  spektakl  ‘’The Best  of  Image”.  Polegał  on na 
iluzji  światła.  Na  koniec  pierwszego  dnia  zmęczeni 
zwiedzaniem, ale przede wszystkim podróżą pojechali na 
nocleg  do  hotelu,  gdzie  czekała  ich  bardzo  miła 
niespodzianka,  czyli  wypełnianie  druczków 
kwaterunkowych,  by  dostać  klucze  do  swoich  pokoi. 
Następnego dnia przejechali do Bambergu. Zobaczyli tam 
między  innymi  Stary  Ratusz,  czy  wspaniałe  rybackie 
domki.  Po  tym  jak  po  przechadzali  się  urokliwymi 
uliczkami miasta dostali czas wolny. Jak się okazało wiele 
osób zgłodniało i kolejka przy budce z jedzeniem szybko 
się  powiększyła. Trzeciego dnia wycieczka udała się  do 
Ratyzbony.  Wszyscy  byli  ucieszeni  z  deszczu  i  niskiej 

temperatury  jaka  przywitała  ich  na  miejscu. 
Ratyzbonę  zwiedzali mokrzy i zmarznięci,  ale 

nie  zmieniło  to  faktu,  że  bardzo  im się  tam podobało. 
Następnie przejechali do Monachium. Niestety wiele osób 
było zawiedzionych, ponieważ  nie udało im się wejść na 
stadion, ale ku ich uciesze nie zwiedzali setnego kościoła 
tylko  muzeum BMW. Uczniowie  mogli  tam wsiąść  do 
różnych  samochodów  tej  firmy,  ale  także  do  mini 
morrisów. W przedostatni dzień zawędrowali do zamków 
Ludwika  II,  które  na  wszystkich  wywarły  ogromne 
wrażenie. Gimnazjaliści mogli także obejrzeć jeden z jego 
zamków  z  mostu  widokowego.  Po  długim  zwiedzaniu 
przejechali  do Salzburga,  gdzie wieczorem mieli  iść  na 
Mozartowski  koncert.  Kiedy  wszyscy  jedli  kolację, 
przygotowani do wyjścia,  okazało się,  iż  biuro podróży 
pomyliło godziny i koncertu.  Z tego powodu nazajutrz 
czekała ich jeszcze wycieczka do Wiednia, gdzie mogli 
wysłuchać mozartowskich nut. 
Po  wysłuchania  arcydzieł  Mozarta  nasi  uczniowie 
wyruszyli  w  drogę  powrotną.  Mimo  kilku  pomyłek  i 
niedoskonałej  pogody  plener  był  udany  i  wszyscy  nie 
mogą się już doczekać następnego.

Ola Banak
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Wakacje  zbliżają  się  wielkimi 
krokami.  Uczniowie  i  nauczyciele 
wyjeżdżają  w ciepłe kraje. Lato jest 
najlepszą porą roku na wygrzewanie 
się  w  cieplutkim  słońcu.  Piasek, 
morze, parasolka, zimna coca – cola 
to  najwspanialsze  wakacje. 
Zwiedzanie  obcych  krajów  jest 
największą  atrakcją.  Poznajemy  w 
ten  sposób  nowe  obyczaje  innych 
ludzi i później we wrześniu możemy 
się pochwalić kolegom i koleżankom 
co  ciekawego  zobaczyliśmy,  ale 
niektórzy  zwiedzają  polskie 
wybrzeże. 
- Jadę  do  Sianożęt,  tam  gdzie 

byliśmy  na  plenerze  -  oznajmiła 
nam Hania Zięba.

- Wybieram się na obóz do Cetniewa 
- powiedziała Nikoletka Cygan. 

- Ja pojadę do Dębek - powiedziała 
Paulina Rzepka. 

- Jadę  nad  jezioro  Mrągowo  - 
przyznała  się  nam  Pani  Basia, 
woźna. 

Inne  ciepłe  kraje  również  są  mile 
widziane u uczniów i nauczycieli. 
-Mam  nadzieje  na  udane  wakacje, 
ponieważ  jadę  do  Grecji,  którą 
zawsze  chciałem  zobaczyć  - 
powiedział Szymon Marchewka. 
-Wybieram się  do Rzymu.  Będę  tam 
zwiedzać najważniejsze zabytki takie 
jak  Koloseum  czy  Kaplica 
Sykstyńska. Bardzo się  z tego cieszę 
mimo, że w tym roku miałam wielką 
ochotę  poleżeć  na plaży  - oznajmiła 
Ola Banak. 
-Zamierzam  spędzić  wakacje  na 
rowerze  zwiedzając  Benelux.  Moją 
wycieczkę  zacznę  od  festiwalu 
rockowego  pod  Brukselą  - 
powiedziała Pani Ewa Czerwieniec.

redakcja

 Zimna cola  Mistrzowie Topików
Rozmowa z Topikami: Frankiem Suchowianem, 

Marią Michniewską 
- Jak długo zajęły wam 
przygotowania do występu? 
F.S.:No tak z półtora tygodnia, dwa.  
- Czy ktoś wam pomagał w 
przygotowaniach? 
F.S.:Pani nam trochę pomagała, ale 
wszystko wymyśliliśmy sami. 
M.M.:Przygotowywaliśmy się około 
miesiąca. 
M.K.:W sumie przygotowywaliśmy 
się 4 dni przed występem, a 
zbieraliśmy się przez tydzień. 
- Czy spodziewaliście się wygranej? 
F.S.: Nie za bardzo, ponieważ jest to 
nasz pierwszy występ w Topikach. 
M.M.:Od początku chcieliśmy 
wygrać, ponieważ nigdy wcześniej 
nie udało nam się tego dokonać, ale 
w sumie spodziewaliśmy się. 

M.K.:Nie, absolutnie nie byliśmy 
tego pewni. Myśleliśmy, że wygra 
klasa 1 lub 3. 
- Czy mieliście podczas występu lub 
przygotowań jakieś śmieszne 
sytuacje? 
F.S.:Tak, mój kolega wymyślił 
piosenki, ale nie mógł się 
zdecydować, którą wybrać. W końcu 
wspólnie wybraliśmy tą drugą. 
- Kto wymyślił akurat taki pomysł 
na występ? 
M.M.:Pomysł główny ja nadałam, 
ale piosenkę i choreografię 
wymyśliliśmy wspólnie, a pani Ola w 
ogóle nam nie pomagała. 
Kiedy założyliście zespół? 
M.K.:Zespół został założony tak z 2, 
3 miesiące temu.  

Rozmawiał Marfi 

 Co w kalendarzu piszczy?     
W całym  roku  szkolnym  jest  wiele 
świąt, są też dni o których nie mamy 
pojęcia,  niektóre  zabawne,  a  inne 
warte uwagi. Nasz tajny wywiad nie 
tylko  przeprowadził  rozmowy  z 
uczniami,  ale  też  poszperał  w 
gazetach  oraz  kalendarzach,  aby 
zebrać dla was te daty na najbliższe 
miesiące, aby bez przeszkód móc je 
świętować.
8.06 - światowy dzień oceanów
16.06 – festiwal łodzi wioślarskich w 
Pizie
18.06 – międzynarodowy dzień sushi
20.06  –  festiwal  smoczych  łodzi  w 
Japonii
24.06 – dzień wróżek
3.07 – mistrzostwa w dźwiganiu żon 
w Finlandii
7.07 – dzień czekolady oraz festiwal 
gwiazd w Japonii; napisz życzenie i 
powieś je na gałązce bambusa
15.07 – dzień bez telefonu
18.07 – dni Ernesta Hamigwaya
25.07  –  dzień  rozmawiania  w 
windzie

Uczniowie również wymyślili własne 
dni takie jak:
- Dzień więdnięcia kwiatów
- Dzień szczęścia
- Dzień spania w szkole
- Dzień Nutelli
- Dzień jedzenia słodyczy
- Dzień alpak i wielbłądów
- Dzień Kinderków
- Dzień rozwalonych komputerów
- Dzień dawania prezentów
- Dzień śpiewania na ulicy
- Dzień jednorożców
- Dzień samouwielbienia
- Dzień szaleńców
- Dzień żelków
- Dzień psucia szkoły
- Dzień zabaw
- Dzień leżenia w wannie
-  Dzień  leżenia  w  łóżku  i  jedzenia 
czipsów
- Dzień fast foodów
- Dzień depresji
-Dzień zmian

Ania 
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Dzieje się...

rys. Julia Koperska


