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RAZEM WESELEJ 
 

W tym roku Gimnazjum im. Jana Pawła II  

i Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, 

zostały połączone w Zespół Szkół w Rychwale. 

Niewiele się zmieniło, ale w szkole pojawiło się 

kilka nowych twarzy oraz zdecydowanie zmienił się 

klimat. Oczywiście na lepsze. Czuwa nad tym nowy 

Pan Dyrektor Krzysztof Paluszkiewicz, któremu 

podobnie jak innym nowym nauczycielom, 

życzymy wielu sukcesów w nowej pracy. 
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Działo się, działo… 

 
Dzień Edukacji Narodowej 

Z okazji DEN, w naszej szkole odbył się uroczysty apel 

z prezentacją i ślubowaniem klas pierwszych oraz 

Gminny Dzień Nauczyciela – wspólne święto wszystkich 

nauczycieli naszej gminy. Uczniowie Zespołu Szkół 

w Rychwale przygotowali dla nich krótką część 

artystyczną, której tło stanowił występ orkiestry 

„Quantum”. 
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Dzień Papieski 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II 

 

Papież - Polak, nasz patron nie chciał, by wznoszono mu 

kamienne posągi, ale „żywe pomniki”. To właśnie 

zrobiliśmy. W niedzielę,  uczniowie naszego gimnazjum 

wzięli udział w kweście na rzecz zdolnej, ale ubogiej 

młodzieży, a w poniedziałek uczniowie klas III pełnili 

uroczystą wartę, przy tablicy pamiątkowej papieża. 
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11 listopada - dzień pamięci, dumy, 

niepodległości… 
 

„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele 
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo 
do miłości szczególnej.” 

                         Jan Paweł II 

 

Dlatego my pamiętamy. W piątek, 9 listopada w naszej 
szkole odbył się apel z okazji Święta Niepodległości, 
a w niedzielę, 11 listopada wzięliśmy udział w mszy 
świętej w intencji ojczyzny, oraz gminnej uroczystości 
przy Pomniku Powstańców na Grabowej.  
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Halloween 

 

Nie było strasznie, ale ciekawie. Nauczyciele języka 
angielskiego zorganizowali międzyklasowy konkurs 
na dynię i plakat. Pomysły były naprawdę oryginalne. 
Zwyciężyła klasa Ia, która nadal cieszy się ze zdobytego 
„dnia bez pytania”.  
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Sonda 
 

Przeprowadziliśmy sondę wśród części uczniów klas pierwszych. Sprawdzaliśmy, czy 
pierwszaki zadomowiły się w nowej szkole, jaki przedmiot jest przez nie najbardziej 
lubiany a jaki najbardziej „kosmiczny”. Odpowiedzi są bardzo różne :D  

 

 

Do ścisłych umysłów to oni nie należą… 
 

 

Ale humaniści z nich wielcy.  
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1. Jaki przedmiot jest dla Ciebie „kosmosem”?

Matematyka

Niemiecki

Chemia

Geografia

Fizyka

Polski

Zajęcia Artystyczne

Angielski

8%
4%

12%

4%

12%

28%

16%
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Zajęcia techniczne

Informatyka

Matematyka

Niemiecki

Historia

Polski

W-F

Zajęcia artystyczne

Angielski

Geografia

2. Jaki przedmiot najbardziej lubisz? 



 

  „SUPEŁ” - GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCHWALE 

 

 

 

Żadni z nich amatorzy nauk ścisłych. 

 

 

Zdobywać to każdy, a pochwalić się nie ma komu. 
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3. Jakiego przedmiotu nie lubisz?

Fizyka

W-f

Chemia

Matematyka

Polski

Geografia

Angielski

Zajęcia techniczne

Biologia

Historia

16%

84%

4. „Zarobiłeś/Zarobiłaś” już jakieś punkty minusowe?

Tak

Nie
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Tacy pilni z nich uczniowie... 

 

 

...a jacy grzeczni (ciekawe jak w praktyce ) 

 

 

Znają, znają a jak przychodzi co do czego to nikt nie zna. 

20%

40%

40%

5. Trudno Ci nadążać z materiałem na lekcjach?

Tak

Nie

Zależy z jakiego przedmiotu

36%

64%

6. Podpadłeś/Podpadłaś już jakiemuś nauczycielowi? 

Tak

Nie

56%

44%

7. Znasz już nazwiska wszystkich nauczycieli, także 
tych, którzy Cię nie uczą?

Tak

Nie
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Prawie nikt się nie chce przyznać  

 

 

 

Podstawówka – wracajcie łatwe sprawdziany i szybkie 
kończenie lekcji <333 

 

16%

84%

8. Zgubiłeś/Zgubiłaś się w nowej szkole?

Tak

Nie

60%

40%

9.Chciałbyś/Chciałabyś wrócić do podstawówki? 

Tak

Nie
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Humor, 
czyli spos b na arcynud !!! 
 
 

Praca dla absolwenta 
 
Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura 
pośrednictwa pracy i pyta: 
 Czy jest praca dla absolwenta? 
 Oczywiście, że tak! Pensja 10.000 zł, 

komórka i samochód służbowy. 
 Pani żartuje?! 
 Sam pan zaczął... 

Zadanie 
z matematyki 

 Halo sąsiedzie!  Czy pan już 
zrobił swojemu synowi 
zadanie z matematyki? 

 Tak, przed chwilą. 
 A da pan spisać? 

 
  Papuga potrafi mówić nawet takie 

wyrazy, których człowiek nie powtórzy.   

 

Nasze „wpadki” 

 Jak się nazywała pierwsza ukochana Romea ? 
 Jadzia 

Poprawna odpowiedź: Rozalina 

 
 Ile dni trwa akcja dramatu pt. „Romeo i Julia” 
 Werona i Mantui  

Poprawna odpowiedź: 6 dni 

 
 Jak uchronić metale przed korozją ? 
 Schować się lub uciec. 

 
 Jakie były pierwsze udomowione zwierzęta ? 
 Byki  

Poprawna odpowiedź : psy 

 Cechy tragedii antycznej 
 Podział na simsony i epeisodiony.  

Kaloryfer 

W szkole: 
 Hej ty tam, pod oknem-kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta nauczyciel 
 Nie wiem. 
 A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
 Nie pamiętam. 
 To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
 Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.... 

 

Komu będzie smutno? 

Nauczycielka oddaje zeszyty 
z wypracowaniami. 
 Jasiu, znowu jedynka! 
 Jaś mruczy cichutko: 
 Och, biedny tata. 
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Co Nowego… 

W kinie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia dwóch braci Kalinów, którzy 
odkrywają tajemnicę rodzinnej wsi 
i stają przed decyzją, jak ocenić ojca, 
swoją rodzinę, sąsiadów, a co za tym 
idzie kraj i historię narodu.  

Pokłosie 

Filmowa adaptacja książki J.R.R. 
Tolkiena, będącej wstępem 
do słynnego „Władcy Pierścieni”. 

Hobbit:  
Niezwykła podróż 

Film oparty na prawdziwych 
wydarzeniach. Historia tajnej operacji 
ratowania sześciu amerykańskich 
 zakładników porwanych w Teheranie 
w 1979 roku.  

Operacja 
Argo 

Saga Zmierzch: 
Przed Świtem.  
Część II 

Bella należy już w pełni do świata ukochanego 
i mogą być już razem przez wieczność. Jednak 
rodzina Cullenów staje w obliczu nowego 
zagrożenia. Cullenowie zwołują wampiry z 
całego świata, aby przeciwstawić się Volturi 
i uratować Renesmee. Dojdzie do walki, która 
na zawsze rozstrzygnie losy nieśmiertelnych 
mieszkańców Forks i podda próbie miłość, 
która miała trwać wiecznie. 



 

  „SUPEŁ” - GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCHWALE 

 

Co Nowego... 

W księgarni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rin, syn grabarza, którego – z racji pochodzenia i zajęcia  
– ludzie zaliczają do nieczystych, trafia pod skrzydła 
Wolnego Kruka – okrutnego żołnierza, mistrza 
fechtunku i tortur. Rin, uznając w nim pana swego życia 
i śmierci, wkracza w świat, w którym tylko bezwzględne 
posłuszeństwo przynosi bladą obietnicę odnalezienia 
własnego miejsca w gorzkim morzu ludzkości. 

Katarzyna  
Shelenbaum „Wielki 
Północny Ocean. 
Księga 1. Morze” 

Eva, ponadprzeciętnie uzdolniona szesnastolatka, 
i Sethos dziewiętnastoletni gladiator, który został 
przeniesiony do współczesności, wspólnie pracują 
nad rozwikłaniem zagadki dotyczącej 
śmiertelnego wirusa. 

Dee Shulman 
„Gorączka” 

 

Czwórka nastolatków znajduje nieśmiertelnik. Chcąc 
zidentyfikować właściciela, bohaterowie włamują się 
do laboratorium, gdzie odkrywają szczeniaka, 
na którym  przeprowadzano doświadczenia. Turk jest 
nosicielem wirusa, którym może zarazić się cała grupa. 
Okazuje się, że nieśmiertelnik należał do Katherine, 
zaginionej w niewiadomych okolicznościach w 1969 
roku. Przyjaciele, próbując rozwiązać zagadkę śmierci 
kobiety, natrafiają na jej zwłoki. Następnego dnia 
kości kobiety znikają z miejsca wypadku. Tymczasem 
dzięki wirusowi, którym się zarazili, bohaterowie 
nabywają umiejętności wilków. Dzięki temu  udaje im 
się uniknąć śmierci – ktoś bowiem stara się ich zabić… 

Kathy Reichs 
„Wirusy”  

Simon, odesłany z magicznego statku, wraca 
do domu. Stracił właśnie ojca, który przed laty 
służył Porywaczowi Cieni, a teraz został przez 
niego uwięziony. Jeśli nie uda się go uwolnić, 
czarownik zmieni przeszłość i Simon się nie 
narodzi. Chłopak wraca więc potajemnie 
na pokład Zbieracza Dusz. Dołącza do przyjaciół: 
Neferti, Nin-Si, Moona i Caspara. Postanawiają, że 
muszą doprowadzić do ostatecznej rozgrywki 
z Porywaczem Cieni. Udają się więc do Twierdzy 
Czasu. Czeka tu na nich znacznie więcej 
niebezpieczeństw niż sam groźny Porywacz Cieni. 

 

Stefan Gemmel 
„Porywacz cieni. 
Twierdza czasu” 
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Co Nowego... 

W świecie muzyki: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na krawędzi 
Wykonawca: Jula 
Gatunek: pop 

 

Być może jest to najciekawszy tegoroczny 
debiut na polskim rynku muzycznym, choć 
niekoniecznie z racji samej muzyki. Oto 
wreszcie w rodzimym pop-rocku pojawia 
się bezpretensjonalna młoda dziewczyna, 
która nie został wymyślona za biurkiem ani 
ulepiona z gliny telewizyjnego talent-show. 

Here and Now 
Wykonawca:Nickelbac 
Gatunek: rock/alternatywa 

Kanadyjski Nickelback jak mało który zespół na świecie 
potrafi skrzyżować rockową drapieżność 
z romantycznym urokiem rockowej ballady oraz 
z poruszającymi melodiami, których nie sposób 
zapomnieć. Inaczej pisząc - jeśli chcesz się poczuć lepiej, 
a twoim ulubionym gatunkiem muzyki jest melodyjny 
rock, to siódme dzieło kanadyjskiej kapeli jest właśnie 
dla ciebie!  

Folkhorod to najnowsza płyta zespołu Enej. Połowa 
z umieszczonych na niej piosenek napisana została 
w języku ukraińskim.  Sama nazwa może sporo nam 
powiedzieć, Folkowy Ogród idealnie oddaje klimat 
muzyki pojawiającej się na krążku, więc kto sięgnie 
po najnowszą płytę zespołu ENEJ, niezależnie od 
gustu na pewno znajdzie coś dla siebie. 

Folkhorod  
Wykonawca: Enej 
Gatunek: rock, folk rock, 
rock alternatywny 

Kolejny singiel Flo Ridy, podbijający światowe listy 
przebojów. Promuje najnowszy album artysty 
"Wild Ones", który ukazał się w lipcu. 

I Cry 
Wykonawca: Flo Rida 
Gatunek: Hip house, 
dance-pop 
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Singiel zapowiada płytę "Wounded Rhymes", 
która w niedawno trafił do sklepów 
muzycznych. 

Drugi singiel po utworze "Rollercoaster" 
z nadchodzącego 3 albumu Mroza, który ukaże 
się w 2013 roku. 

1000m nad Ziemią 
Wykonawca: Mrozu 
Gatunek: pop, pop rock 

I Follow Rivers 
Wykonawca: Lykkle Li 
Gatunek: alternatywa  

Singiel promujący płytę Justina Biebera  
„Believe”. Nagrał go z Nicki Minaj. 

Beauty a Beat 
Wykonawca: Justin Bieber 
feat. Nicki Minaj  
Gatunek: pop 

“Overexposed” to czwarty krążek grupy  Maroon 5. 
Wokalista Maroon 5 Adam Levine nazywa 
”Overexposed” najbardziej eklektyczną płytą 
w dotychczasowej dyskografii zespołu. A gitarzysta 
James Valentine dodaje: “To zdecydowanie nasza 
najbardziej “popowa” płyta do tej pory i  wcale się 
tego nie wstydzimy”. 

Overexposed 
Wykonawca: Maroon5 
Gatunek: pop, funk rock, dance-pop 

Diamonds 
Wykonawca: Rihanna 
Gatunek: eurodance, pop 

W dniu premiery piosenka „Diamonds” 
od razu wskoczyła na #1 listy singli w iTunes 
aż w 27 krajach na świecie! 
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Nasza twórczość 
Życie , jak każdy z nas wie nie jest wieczne. Odchodzi powoli razem z otaczającym nas światem. A my? My cały 
czas popełniamy ten sam ogromny błąd odkładając coś na później. 

Gdzieś daleko stąd mieszkała dziewczyna o imieniu Ania. Nie miała rodzeństwa i dlatego była największym 
skarbem swoich rodziców. Żyli ze sobą w zgodzie , jako kochająca się rodzina. Z biegiem czasu dziewczyna 
dorosła. Poznała chłopaka, zakochała się i jej życie momentalnie zaczęło się zmieniać. Jak się okazało rodzice 
nie zaakceptowali jej wybranka i nie zgodzili się na taki związek. Mimo ich negatywnego zdania córka i tak 
postawiła na swoim. Oburzona nie chciała ich znać. Wyprowadziła się z domu. Postanowiła zamieszkać 
ze swoim chłopakiem, zacząć samodzielne życie, ale nie wspominać mu o tym całym konflikcie. Dziewczyna 
przez bardzo długi czas nie odzywała się do rodziców, nie odbierała od nich telefonów, zaczynała stopniowo 
wypierać ich ze swojego życia. Minęło kilka lat , Anna miała kochającego męża, dwójkę dzieci oraz bardzo 
dobrą pracę, ale nadal jej czegoś brakowało. Pewnego dnia mąż zapytał: 

- Dlaczego od tak dawna nie jeździmy do twoich rodziców ? Nie utrzymujemy z nimi kontaktów? Przecież dzieci 
muszą w końcu poznać swoich dziadków! 

Zmartwiona kobieta opowiedziała mu o wszystkim. Mężczyzna był trochę zły , że Anna tak długo ukrywała 
przed nim prawdę, lecz zaproponował jej by ponownie to wszystko odbudowała.  Faktycznie .  Było to bardzo 
korzystne rozwiązanie .Byłoby jak dawniej, byłaby naprawdę szczęśliwa. Ale.. .jeśli tym razem to oni nie będą 
chcieli jej znać? Jeśli nie wybaczą? Jeśli tego po prostu nie da się już naprawić? Co wtedy? Miliony myśli 
zaprzątały jej głowę. Nie wiedziała co robić . Stwierdziła, że to wymaga czasu i postanowiła odłożyć 
to na później. Pewnego dnia siedząc w domu po całym dniu chaosu i pracy zobaczyła na wyświetlaczu swojego 
telefonu 10 nieodebranych połączeń od swojego ojca. Wiedziała po co dzwoni, ale była zbyt zmęczona 
i nie miała siły na taką rozmowę. Mimo tej tęsknoty, która dotykała ją coraz bardziej, życie toczyło się 
stosunkowo normalnie. Codziennie wieczorem myślała co powiedzieć rodzicom, gdy już zdecyduje się z nimi 
pogodzić. Kilka miesięcy później przyjechała do niej ciotka, siostra mamy. Załamanym głosem oznajmiła, 
że rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Powiedziała również, że parę miesięcy temu wykryto u jej 
mamy ciężką chorobę. Anna siedziała jak zamurowana . Po jej policzkach spływały łzy . W jednym momencie 
wracały te wszystkie piękne chwile, wspomnienia. W środku poczuła ogromną pustkę. Uczucie, którego 
nie da się opisać słowami. Nie mogła uwierzyć, że ich już nie ma, że nigdy więcej ich nie zobaczy. Miała 
do siebie żal, że nie naprawiła tego wszystkiego wcześniej. Dopiero teraz zdała sobie sprawę jaki ogromny błąd 
popełniła. 

Pamiętajmy, nie odkładajmy niczego na później. To co mamy zrobić dziś zróbmy dziś. Niewyobrażalnie szybko 
odchodzą osoby , które są nam bardzo bliskie. Czasu nie możemy cofnąć, a gdy ich już zabraknie będzie 
za późno. Za późno na wybaczanie, za późno na danie drugiej szansy, za późno na jakiekolwiek przeprosiny, 
za późno, by powiedzieć ile dla nas znaczą i jak bardzo ich kochamy. Za późno na wszystko. 

            M.B. 
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                   *** 

Idę ciemną ulicą i patrzę w gwiazdy,                                
które teraz tylko dla mnie sie liczą. 
A w oddali słyszę jeszcze głosy zespołów i orkiestr, 
w głowie mam szum rzeczy, które dzisiaj zrobiłam... 
Dzień jest zbyt krótki, by to ułożyć  
a noc zbyt spokojna, by to zrozumieć. 
Teraz idę pustą ulicą, 
a w głowie myśli tłum mam. 
I nikt mnie nie pociesza, 
bo każdy już kogoś ma. 
Twarz zalaną mam łzami, 
a oczy czerwone od płaczu. 
Zaciskam usta, by nie zacząć krzyczeć.... 
W końcu jestem w domu, 
piję ciepłą herbatę 
i zamykam się w pokoju. 
By jeszcze raz spojrzeć na to Wspomnienie... 

       K.Cz. 

 

           "Anioł" 

 
Zgubiłam swojego Anioła, 
nie wiem kiedy  
i gdzie poszedł. 
Moje życie straciło kolory i sens... 
bo nic już nie jest jak wtedy. 
Zgubiłam swojego Anioła 
i czuję się samotna. 
Ktoś obciął mi skrzydła  
i już nie umiem latać. 
Nogi przytwierdził do ziemi 
i choć chciałabym iść 
to nie mogę się ruszyć 
bo nie mam już ścieżki. 

Jest tylko ciemny las, 
w którym gdzieś daleko 
błąka sie moja dusza. 
Teraz już nikt mnie nie znajdzie... 
odeszłam i nie wrócę... 
Gdzie zgubiłam swojego Anioła.? 

                                                  K.Cz. 
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„W biegu…” 

 

Zatrzymał się zegar. 

Pękła sprężyna. 

Śpij słodko Upadły Aniele. 

A czas stoi, jak skała wieczysta. 

Rzuca cień na ludzkie życie. 

Zatrzymuje serca,  

Pochłania oddech, 

Dogoni, nie musi się spieszyć. 

Zabiera, wciąż zabiera i  

Sadzi zło od nowa.  

Przestań mój Panie, 

Taka monokultura źle działa na glebę! 

Cofnij! Cofnij! 

Przypomnij mi tamte twarze, 

Co były i zniknęły, jak we mgle. 

Co zeszły ze starym słońcem starych lat. 

Przypomnij podwórko, dzieciństwo naiwne,  

Obdarte kolana i brudne buty. 

Nie chcesz?! To nie! 

Policzymy się później, 

Muszę biec, muszę zdążyć. 

Zegar znów zaczął bić.  

    N.C. 
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             *** 

Ci, co piszą poezję, 

Są zwykle nieszczęśliwi. 

Ci, co piszą poezję, 

Są zwykle doświadczeni. 

Ci, co piszą poezję, 

Żyją mocniej, silniej, trudniej. 

Ci, co piszą o szczęściu 

Baśni i miłości doskonałej, 

Co malują pędzlem słowa, 

Co dają nie rzeczywisty, ułudny promień słońca 
 spośród słów, 

ci tylko wiersze piszą. 

Ci trafią do podręczników. 

Ci co tworzą poezję, jej nie spisują. 

Ci ją rysują życiem-  

Czarnobiałym szkicem dni. 

 

                           N.C. 
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Od Redakcji 
 

 

 

 

 

 

Szczęśliwych, kojących, 
przeżytych w zgodzie 

ze światem i z samym sobą, 
pełnych życia i miłości  

Świąt Bożego Narodzenia 

życzy  

Redakcja gazetki „Supeł” 


