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„SUPEŁ”-GAZETKA SZKOLNA 

Działo się, działo... 

Wymiana 

polsko-

niemiecka 
W naszej szkole jak co roku odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży  

z partnerską szkołą niemiecką - Schulzentrum Collhusen w Westoverledingen 

leżącym w Dolnej Saksonii. Nasza szkoła przystąpiła do projektu na zaprosze-

nie i we współpracy z Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie.  

Na początku, odbyła się wizyta niemieckich partnerów z Panem dyrektorem 

Rainerem Brunsem na czele. 4 listopada 2011 roku delegacja z naszej szkoły- 

ówczesna dyrekcja, oraz nauczyciele języka niemieckiego-  odwiedzili Schul-

zentrum Collhusen w celu nawiązania współpracy. Od tego czasu realizowany 

jest projekt wymiany. W tym roku wzięło w nim udział troje naszych kolegów. 

Ich opiekunem tradycyjnie była Pani Marzena Kozanecka – nauczyciel języka 

niemieckiego – która pomogła im się solidnie przygotowad. Przeprowadziły-

śmy krótki wywiad z uczestnikami wymiany. 

M. & N. : Jakie są Wasze ogólne wrażenia z wymiany? 

Damian: Łatwo było mi się porozumied. Wszyscy byli bardzo mili. Mieliśmy 

wiele wycieczek, organizowaliśmy imprezy… Bardzo mi się podobało.  

Oliwia: Była bardzo miła atmosfera. Wszystko dobrze przygotowane. Zostali-

śmy miło przyjęci. 

M.&N.: Czy bariera językowa była dla Was problemem? 

Rafał: Jeśli czegoś nie potrafiliśmy powiedzied po niemiecku, to mogliśmy do-

gadad się po angielsku. W Niemczech większośd osób zna angielski w stopniu 

komunikatywnym. 

Oliwia: Mnie dogadanie się nie sprawiało żadnego problemu. 
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Działo się, działo... 

M.&N.: Czy bardziej podobała Wam się częśd wymiany spędzona w Pol-

sce, czy pobyt w Niemczech? 

Damian: Bardziej podobał mi się wyjazd do Niemiec. Był tam nowy,  

nieznany teren do zwiedzania. Zobaczyliśmy jak wygląda ich szkoła.  

Była bardzo nowoczesna, dobrze wyposażona. Nauczyciele bardzo mili. 

Rafał: W Polsce było mało wolnego czasu, natomiast w Niemczech mieli-

śmy go więcej, by nawiązad bliższe kontakty z kolegami. Za to w Polsce 

więcej zwiedzaliśmy.  

 

M.&N. : Czy polubiłeś swojego partnera z wymiany? Macie nadal kon-

takt?  

Oliwia: Niestety nie znalazłam z przydzieloną mi koleżanką wspólnego ję-

zyka i nie utrzymujemy kontaktu. Za bardzo się różniłyśmy. 

Damian: Bardzo polubiłem mojego lokatora, zresztą tak jak wszystkich. 

Niestety nie utrzymujemy już kontaktu. 

Rafał: Oczywiście. Mamy kontakt przez 

cały czas. Bardzo się polubiliśmy. Mieli-

śmy wspólne zainteresowania.  

 

M.&.N.: Czy planujecie jeszcze kiedyś 

spotkanie z kolegami z wymiany? Może 

mniej „oficjalne”? 

Rafał: My nie planujemy.  

My  p o  p r o s t u  się spotkamy! 
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Działo się, działo... 

 

Pani Marzena Kozanecka towarzyszyła Oliwii, Damianowi i Rafałowi podczas 

wymiany, by udzielid im potrzebnej pomocy 

i wsparcia.  Pani Kozanecka zgodziła się z nami porozmawiad, aby przekazad 

swoje spostrzeżenia dotyczące wymiany.  

M&N: Jak ocenia Pani tegoroczną wymianę na tle wcześniejszych? 

p. M. Kozanecka: Po wielu latach 

uczestnictwa w wymianie czuje się 

już przyjaźo, bliską współpracę. Dla 

uczniów też nie jest to już nowośd. 

Mogli dowiedzied się czegoś od po-

przednich roczników. Jak zawsze byli 

zadowoleni. W atmosferze tolerancji 

chętnie współpracowali ze sobą.  

 

M&N: Jakie korzyści według Pani czerpią uczniowie z takiego projektu? 

p. M. Kozanecka: Na pewno jest to pokonanie swojej słabości, lęku. Pokony-

wanie barier językowych. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych, 

integracja młodzieży polskiej i niemieckiej przy wspólnym realizowaniu projek-

tu oraz ogólnie poznawanie kultury, zwyczajów i historii naszych sąsiadów,  

a także stylu życia młodzieży za granicą.  

M&N: Czy widzi Pani postępy jeżeli chodzi o znajomośd języka niemieckiego  

u uczestników wymiany? 

p. M. Kozanecka: Widzę większą motywację do nauki, wręcz poczucie potrze-

by nauki języków obcych. Większą odwagę i swobodę wypowiadania się. 

Uczestnicy wrócili pewniejsi siebie i bardziej swobodni. Wiadomo, że nie będą 

w stanie nauczyd się języka w te kilka dni, ale jest to praktyczna lekcja języka  

z rodowitymi mówcami z Niemiec. 
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Działo się, działo... 

Podsumowując – wymiana to naprawdę ciekawy i wartościowy pro-

jekt, który pozwala młodzieży otworzyd się na świat i ludzi. Pokonad 

nie tylko granice kraju, ale też bariery językowe i kulturowe.  

 

 

       

 

Wywiad przeprowadziły: Michalina i Natalia 

Wywiadu udzielił opiekun wymiany – Pani Marzena Kozanecka  

Oraz uczestnicy: 

Oliwia Woźniak 

Rafał Andrzejewski 

Damian Drewniacki 

Dziękujemy Oliwii Woźniak za udostępnie-

nie zdjęd. 
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Działo się, działo... 

Dzień Nauczyciela 
Dzieo 14.10.2014r. mógłby byd normalnym dniem szkolnym, gdyby nie jedna, jakże ważna i podniosła  

data- Święto Edukacji Narodowej. Była to okazja, by złożyd życzenia  naszym pedagogom,  

ponieważ to święto poświęcone właśnie Im. 

Jako jeden z prowadzących uroczystości szkolne,  mogłem podziwiad całe przygotowania i główne obcho-

dy Dnia Nauczyciela zza kulis. Próby odbywały się przez wiele dni i przyniosły oczekiwane rezultaty.  

Wspaniale zaprezentowali się recytatorzy, soliści i chór. Uroczystości  uświetnili swym występem członko-

wie Orkiestry Dętej Quantum w Rychwale, będący jednocześnie uczniami naszego gimnazjum. Przybyli 

wszyscy zaproszeni goście. Na koniec przyszła kolej na kwiaty i życzenia dla Dyrekcji, Nauczycieli i pracow-

ników szkoły. 

Po części artystycznej dla  naszej społeczności szkolnej odbyła się częśd oficjalna adresowana do wszyst-

kich Pedagogów naszej gminy. 

Miała ona poważny charakter. Towarzyszyły jej przemówienia osób związanych ze środowiskiem szkolnym 

i poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Rychwale. Ponadto wręczono liczne wyróżnienia zasłużonym nau-

czycielom. 

Leper 
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Działo się, działo... 

BRONIĄ JĘZYKA – SZTANDAR I PIEŚŃ  

w stuletniej drodze do niepodległości 
 Polska to kraj o długoletniej, trud-

nej i krwawej historii. Nasz naród wciąż 

zmuszony był walczyd i stawiad opór agre-

sorom. Zwłaszcza w tragicznym okresie 

zaborów, który trwał aż 123 lata i był cza-

sem nieustannych zmagao, heroicznej 

walki, romantycznych zrywów i bohate-

rów, którzy złotymi literami zapisali się 

na kartach historii.  

 Dzieo 11 listopada jest rocznicą 

odzyskania niepodległości, a jednocze-

śnie ukoronowania wysiłków tych, którzy 

o nią walczyli. Dlatego wyrażamy wtedy swą wdzięcznośd, składamy hołd bohaterom i z nadzieją 

spoglądamy w przyszłośd, wierząc, że historia nigdy nie zatoczy kręgu. W naszej gminie – już po 

raz drugi- odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez rychwalską Orkiestrę Dętą Quantum, 

we współpracy z licznymi towarzyszącymi jej chórami. Wśród nich znalazł się Chór Zespołu Szkół 

w Rychwale pod przewodnictwem Pani Marii Ludwig. Uroczystośd - poprzedzona mszą świętą 

 i uczczeniem pamięci powstaoców styczniowych przy mogile we wsi Grabowa – cieszyła się 

ogromnym zainteresowaniem mieszkaoców. W tym roku gromadziliśmy się na nowej Hali Spor-

towej. Podczas koncertu przedstawiono najpiękniejsze pieśni żołnierskie i patriotyczne oraz pra-

ce nagrodzone w konkursie poetyckim „BRONIĄ JĘZYKA-SZTANDAR I PIEŚO w stuletniej drodze 

do niepodległości” – również zorganizowanym przez Orkiestrę Quantum z okazji Dnia Niepodle-

głości.  

  

 Inicjatorem przedsięwzięcia był kapel-

mistrz – Pan Zbigniew Osajda. Koncert oka-

zał się znakomitym sposobem uczczenia waż-

nego święta narodowego, jakim jest Dzieo 

Niepodległości. Pozwolił mieszkaocom – 

wspólnie śpiewającym znane utwory – po-

czud jednośd, silną więź i  przynależnośd za-

równo do Narodu, jak i lokalnej społeczno-

ści oraz głęboki patriotyzm. 

Natalia 
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Młodzież i kino 

„Ziarenko piasku” 

"Jesteś tylko małym ziarenkiem piasku w wielkim świecie [...]".  Słowa, którymi Gandalf poże-

gnał się z Bilbo Bagginsem świetnie odzwierciedlają prawdziwe życie. Gdyby nie tytułowy Hobbit,  

historia wojny w Śródziemiu mogłaby potoczyd się zupełnie inaczej. 

Poprzednia częśd Trylogii zakooczyła się tak zwanym cliffhangerem, to znaczy, że film zakoo-

czył się w samym środku akcji. W "Pustkowiu Smauga" ostatnia scena to moment, kiedy smok wyla-

tuje spod Góry, by siad zniszczenie... 

Ostatni film o Hobbicie zaczyna się od dramatycznego "zrównania z ziemią" miasta  na jeziorze - 

Esgaroth. Oprócz perfekcyjnych efektów specjalnych znalazły się też przesadzone zwroty akcji, które 

nie miały większego celu. Wiele elementów świetnie przedstawionych w książce, zostało "zepsutych" 

przez scenarzystów i reżysera. Przykładowo: dodanie Legolasa było zabiegiem jedynie kosmetycznym 

i zupełnie niepotrzebnym. 

Także tytuł mógłby zostad inaczej sformułowany.  

W rzeczywistości "pięcioma armiami" okazały się:  

armia elfów, armia krasnoludów, dwie armie orków, 

garstka chłopów, którzy chcieli walczyd o swoje prawa 

i grupka orłów. Nie wiem, gdzie osoba, która wymyśli-

ła tytuł, znalazła te pięd armii. 

Także sceny w stylu "zabili go i uciekł" okazały się to-

talną porażką. Po obejrzeniu filmu można tylko przy-

puszczad, która "rasa" ma jaką liczbę żyd. 

Ale największą porażką okazał się byd najważniejszy 

z krasnoludów- Thorin Dębowa Tarcza. Jego żądza bo-

gactwa, a szczególnie Arcyklejnotu została dosłownie 

kabaretowo przedstawiona. 

Na koniec dodam tylko jedną rzecz: wszystkie te po-

myłki nie mogą sprawid, że film straci na wartości 

przekazu. Ekranizacja jest dosłownie IDEALNA. Wszyst-

kie bitwy i potyczki zostały zrobione PERFEKCYJNIE. 

Dopracowane szczegóły dają filmowi pewną nomina-

cję do Oscara. 

DAWNO NIE WIDZIAŁEM RÓWNIE PIĘKNEGO FILMU! 

Leper 
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Nasze sukcesy 

Konkursowo… 
Podobnie jak w ubiegłych latach wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział  

w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Nie zostały one jeszcze w peł-

ni rozstrzygnięte, ale już teraz możemy pochwalid się licznymi sukcesami w po-

staci kwalifikacji do dalszych etapów.  

 

 

 

 Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursów! 

 

NAZWA KONKURSU ETAP REJONOWY ETAP WOJEWÓDZKI 

Wojewódzki Konkurs 
Geograficzny 

Damian Drewniacki kl. III a 

Michał Loch kl. III a 

Damian Drewniacki kl. III a 

Konkurs Wiedzy Obywa-
telskiej i Ekonomicznej 

Rafał Andrzejewski kl. III a 

Michał Kowalski kl. III e 
---------------------------- 

Wojewódzki Konkurs 
Fizyczny 

Sylwia Koralewska kl. III c 
Dominik Bukowiecki kl. III b 

---------------------------- 

Wojewódzki Konkurs 
Historyczny 

Natalia Cegielska kl. III a 
Michał Kowalski kl. III e 

Natalia Cegielska kl. III a 
Michał Kowalski kl. III e 

Wojewódzki Konkurs 
Biologiczny 

Rafał Andrzejewski kl. III a 

Natalia Cegielska kl. III a 

Anna Ciszak kl. III a 

----------------------------- 
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Nasza twórczość 

                                                                       Twarda  

                                                      to była kołyska. Sprzedany, stracony dom. Orzeł szarpany 

                             przez wrony. Zacisnęli zęby. Nie odeszli stąd. Twarda to była kołyska.                     

                             Biedny i zimny dom. Głos rozpaczy wołał wśród nocy. Krew grała. Serce  

                         biło jak dzwon. Twarda to była kołyska. Smutny, żałobny dom. Drogi kręte, 

                               pełne wybojów. Deszcz kul. Rany obmyte łzą. Twarda to była kołyska. 

                                Daleki, zgubiony dom. Los rozrzucił po świecie. Na cienkiej nici wisiał los. 

                              Lata jak czarne ptaki. Zwiastuny śmierci. Nagły grom. Twarda to była  

                                   kołyska. Zamknięty, pusty dom. Poszli bezbronni jak dzieci.  Śnieg  

                                  styczniowy . Biało-czerwony. Umalowany krwią. Twarda to była kołyska.  

                                                  Stary, płonący dom. Stali naprzeciw. Z jednej krwi. Wrodzy sobie. 

                                                                        Lecz wciąż kochając Ją. Twarda to była kołyska.  

                                                                                       Tragiczny lecz piękny dom. Odzyskany.  

                                                                                          Odkupiony. Upragniony. Po burzach  

                                                                                                                                         znajomy ląd. 

 

Natalia Cegielska kl. III a – Laureatka Konkursu : 

BRONIĄ JĘZYKA-SZTANDAR I PIEŚO w stuletniej drodze do niepodległości 
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Nasza twórczość 

Drogi pamiętniku! 

 W końcu nadszedł – niechciany i odwlekany przez wszystkich wrzesień. 

Niestety, taka kolej rzeczy, że wszystko co dobre szybko się kończy. Z przykro-

ścią stwierdzam, że tegoroczne wakacje były o wiele gorsze od poprzednich. Du-

żo czasu spędziłam w domu – moim oraz moich przyjaciół. Już zaczyna mi bra-

kować spania do południa i zdenerwowanego tonu głosu mojej mamy budzącej 

mnie zdeterminowanym okrzykiem „Obiad!!!”. Jak co roku, część wypoczynku 

poświęciłam swojej pasji. Uwielbiam czytać thrillery psychologiczne, jednak tym 

razem moi bliscy polecili mi podążyć inna drogą. Przez dwa miesiące przeczyta-

łam pięć książek z innego gatunku, które nie wywarły na mnie praktycznie żad-

nego wrażenia. Dobra książka powinna wywoływać dreszcze, a nie ziewanie! 

Jednakże każde doświadczenie uczy nas czegoś nowego. Oprócz przyjaciół, ksią-

żek i oczywiście spania, moje wakacje miały jeden ciekawy aspekt – wyjazd do 

Kołobrzegu. Piękne pięć dni nad morzem z równie piękną pogodą i towarzy-

stwem. Spędzanie czasu w wodzie, opalanie się, spacery i koncerty – czyli to co 

lubię najbardziej. Na nieszczęście, czas szybko mija. Po powrocie do domu rozpo-

częłam swoje przygotowania do szkoły. Wraz ze mną wróciły moje zmartwienia 

i problemy. Ech, chyba czas zebrać siły i zacząć sobie radzić z codziennością. 

 

           M.B. 

Drogi pamiętniku... 
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Nasza twórczość 

Kartka z pamiętnika – wakacje. 
        Gdy obudziłam się rano, widziałam promienie słońca. Wiedziałam już, że dzień bę-

dzie piękny. To dobrze. Był przecież ostatni.  

 Z mieszkania wyszliśmy około  jedenastej, dojechaliśmy do sąsiedniego miasta. Par-

king był niedaleko promenady, z której szło się na plażę. Zejście to ponad trzysta stopni, 

ale morze widać było już z góry. Było tego dnia błękitne. Za każdym razem ma bowiem 

zupełnie inna barwę. Piasek był już lekko nagrzany i przyjemnie miękki. Szum fal – deli-

katny, prawie nie było wiatru. Statki rozwinęły żagle. Były imponujące. Odbijały się bie-

lą i lśniły na tle jednakowo błękitnego morza i bezchmurnego nieba. Było pięknie, cicho  

i spokojnie. Znaleźliśmy bardziej puste miejsce, oddalone od zejścia. Takie… „swobodne”. 

Bo chyba to podoba mi się tu najbardziej. Swoboda i niezależność. Można pójść, gdzie się 

chce i robić, co chce. Nikt tu na nikogo nie patrzy, nie interesuje się, nie pokazuje palcem. 

Można być sobą. Być wolnym. Nikogo się nie zna i nigdy więcej nie spotka się tych ludzi. 

To daje wszelkie możliwości. A ja po prostu odpoczywam. Od wszystkiego. Od rutyny,  

od ciągłego uważania na każde słowo i każdy ruch, od siebie i swoich myśli. To cudowne. 

                 Dlatego będę tęsknić za tym miejscem. Za swobodą, „luzem”, brakiem stresu. 

Ale jutro już koniec. Teraz widzę, jak bardzo dobrą decyzją był ten wyjazd. Dom jest mo-

im najukochańszym miejscem na świecie, ale tutaj codziennie będę wracać myślami.   

N. 
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Humor 

 

 

 

 

Jeden z uczniów, podczas omawiania lektury 

pt.: „Kamienie na szaniec”:  

„Proszę pani... A kim w ogóle była ta Zośka?” 

 

   Jeden z nauczycieli: „Ładną mamy wiosnę tej zimy” 

Humor z zeszy-

tów i nie tylko …   

Uczeo do nauczyciela: 

 ”Roki” też piszemy? 

 Ja chcę jedynkę, bo nie wiem. 

 - Jak miał na imię Mickiewicz? 

-Henryk 

 - „Treny” to utwory „żałosne” 

- Jego odkrycie przyczyniło się do wynalezienia silnika  

    elektrycznego… 

 Michael Faye 

- Michael Fryderyk  (poprawna odpowiedź – Michael Faraday) 

-Wydaje mi się czy słyszę głosy na lekcji i nie wydaje mi się, że mi się wydaje?! 

-No wie Pani, jak ja słyszałem głosy to kazali mi iść do lekarza. 

-Kto dokonał trzeciego rozbioru Polski? 

- Prusy, Austria i ZSRR  

(poprawna odpowiedź – Prusy, Austria i Rosja) 



14 
„SUPEŁ”-GAZETKA SZKOLNA 

W kinie 

Tajemnice lasu  
Film w zabawny i brawurowy sposób łączy klasyczne motywy 

znane z baśni braci Grimm, by w jednej opowieści spleść losy 

Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i Wilka czy Roszpunki. W fil-

mowej historii piekarz i jego żona, chcąc odmienić swój los, zga-

dzają się spełnić 4 życzenia wiedźmy. Aby tego dokonać muszą 

wejść do tajemniczego lasu… Wkrótce przekonają się, czy to o 

czym marzą, jest tym, czego naprawdę chcą.  

Exodus: Bogowie i królowie  
Opowieść o życiu Mojżesza, który uwolnił Izraelitów z nie-

woli egipskiej i poprowadził do Ziemi Obiecanej, plagach 

egipskich, rozstąpieniu się Morza Czerwonego i Dziesię-

ciorgu Przykazaniach.  

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii  
Drużyna dowodzona przez Thorina Dębową Tarczę dotarła 

do Samotnej Góry. Czy Bilbo i jego towarzysze pokonają 

smoka i odzyskają legendarny Erebor? 

Co nowego... 
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Co nowego... 

W księgarni 

Forman Gayle – Wróć, jeśli pamiętasz  
Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. Chociaż dziew-

czyna straciła rodziców i młodszego brata, postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze śpiączki… 

ale zniknęła z życia Adama. Teraz żyją osobno po dwóch stronach Ameryki – Mia jako 

wschodząca gwiazda wśród wiolonczelistek, Adam jako rockman, idol nastolatek i obiekt 

zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje im drugą szansę…Przemierzając ulice 

Nowego Jorku, miasta, które stało się nowym domem Mii, wyruszą w podróż w przeszłość. 

Czy uda im się odnaleźć miłość? Czy Mię i Adama czeka wspólna przyszłość? 

Carmack Cora – Coś do ocalenia  
Kelsey Summers zawsze robiła wrażenie pewnej siebie. Ale pozory mylą. Tak na-

prawdę dziewczyna czuje się zagubiona i dlatego wyrusza w wielomiesięczną podróż 

po Europie. Szybko jednak okazuje się, że nie można tak po prostu zostawić za sobą 

wszystkich problemów...Gdy na drodze Kelsey staje przystojny i tajemniczy Hunt,  

do starych kłopotów dochodzą również nowe.  

Rifka Brunt Carol – Powiedz wilkom, że jestem 

w domu  
June, bohaterka powieści, wrażliwa nastolatka przyjaźni się z wujem Finem. 

Gdy wuj umiera, wraz z nim odchodzi cały świat. Powieść pokazuje przejście 

 ze świata dzieciństwa do dorosłości, uczy jak na nowo budować samego sie-

bie, jak odnaleźć się w sytuacji straty. 
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W świecie muzyki 

Wykonawca: Kelly Clarkson  

Tytuł: Heartbeat Song  

 

Wykonawca: Maroon 5 

Tytuł: Sugar       

Wykonawca: Ellie Goulding 

Tytuł: Love Me Like You Do 

Wykonawca: Charli XCX 

Tytuł: Break The Rules 

Co nowego... 


