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NEWSY 

 

                                       Dnia trzynastego  maja 
odbyły się miejskie zawody w piłce siatkowej 
wodnej, których pomysłodawcami był klub 
pływacki „Barakuda”.  
  Z naszej szkoły zgłosiły się 
cztery drużyny, z których tylko jedna dotarła 
do finału i zdobyła zaszczytne II miejsce.  
                                                                    Ola 

 

  
      Jak co roku, uczciliśmy akademią rocznicę 
3 Maja. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie postawa uczniów 
II klasy gimnazjum, którzy po dwóch próbach 
z nauczycielką, Teresą Rybką, samodzielnie, 
przy niewielkim wsparciu wychowawcy, 
Anny Kamioskiej, przygotowali uroczystośd. 
Dzięki ich odpowiedzialności i postawie pani 
Teresa mogła leczyd kontuzję, oni zaś 
udowodnid, że nie są już dziedmi i można na 
nich liczyd.  
      Jesteśmy z was dumni! 
 
                                                 Wiewiórki 

     W ramach promocji zdrowia wzięliśmy 
udział w konkursie „3 x tak dla zdrowia”. Jak 
wszyscy, zajęliśmy pierwsze miejsce. 
Gratulujemy uczestnikom. Nam najbardziej 
podobało się opowiadanie Gosi 
zaprezentowane podczas zawodów i 
dlatego drukujemy je na dalszych stronach 
naszej gazety.  
      Redakcja ma też nadzieję, że nauka 
wyniesiona z tego konkursu nie pójdzie w 
las i wszyscy będziemy umieli żyd zdrowo. 
     Chipsy, hamburgery, hot – dogi, pyszne 
batoniki („Grześki” też!), frytki będą musiały 
zniknąd z naszego codziennego jadłospisu... 
 
...aż łza się w oku kręci. 
 
Czy wytrzymamy? 
 
                                                  Marcel 

   7 maja w Starachowicach odbyła się „Parada 

Schumanna” , podczas której młodzież z różnych 

szkół grodu nad Kamienną prezentowała kulturę 

i obyczaje krajów europejskich. W barwnym 

korowodzie młodzi ludzie przeszli ulicami 

naszego miasta na boisko przy Szkole 

Podstawowej nr 12. Oczywiście nie zabrakło w 

tej uroczystości i naszych uczniów (I i II klasy 

gimnazjum), którzy prezentowali kulturę i 

historię Węgier, popisując się umiejętnościami 

tanecznymi i muzycznymi. Z brawurą zatańczyli 

w strugach deszczu czardasza i węgierski hip-

hop. Zaśpiewali też piosenkę zespołu Omega 

(znaną w wersji Scorpions „White Dove”), 

niestety, w większości po angielsku, gdyż 

węgierski okazał się zbyt trudny. Przygotowali 

też kramik, w którym nie zabrakło tradycyjnych 

potraw, jak i upominków, takich jak koszulki czy 

zakładki na książki, wykonanych przez 

uczennice klasy I. Naszych reprezentantów 

przygotowywała i mobilizowała pani Anna 

Szumilewicz. To dzięki Jej pomysłom 

przedstawienie było ciekawe i interesujące. 

                                               Magda 

      Jak co roku zjechali się goście z 
różnych szkół społecznych, w tym z 
Zielonej Góry, Łodzi, Ostrołęki czy 
Warszawy a także z wielu 
starachowickich szkół, aby łamad 
głowę i zmagad się z trudnymi 
zagadkami logicznymi, 
udowadniając sobie, swoim 
rodzicom i nauczycielom, że 
myślenie nie jest nam obce. 
      Szczególnie gratulujemy Oldze 
Gryz, która kolejny raz została 
laureatką (II miejsce) oraz drużynie 
naszego gimnazjum, która także 
zdobyła zaszczytne II miejsce. 
       Jesteśmy z was dumni! 
 
                                   Marcel 



   
 

              Naszym gościem w tym numerze jest uczeo  
klasy II naszego gimnazjum, Marcel Gralec, finalista  
Konkursu przedmiotowego z historii. 
 
 
Marysia: Na czym polegały kolejne etapy konkursu  
historycznego? 
 
 
 
Marcel: Uczestnicy dostawali zadania do wykonania. Były to typowe ćwiczenia 
egzaminacyjne. Na zmianę pojawiały się tabelki do wypełnienia, pojęcia do połączenia, 
zdania i teksty do uzupełnienia. Zadania były typowe dla najzwyklejszych sprawdzianów, a 
z tymi nie mam żadnego problemu. Na etapach I i II pojawiały się zadania jedynie dotyczące 
programu nauczania. Co ciekawe, materiał ponadprogramowy pojawił się dopiero na III 
etapie konkursu. Dlatego też musiałem nie tylko uzupełnić wiadomości z klasy III, ale także 
je znacznie poszerzyć, co było nie lada wyzwaniem. 
 

Marysia: Konkurs był dla trzecich klas, ty jesteś w drugiej. Czy miałeś w związku z tym jakieś 

problemy? 

Marcel: Nie. Zawdzięczam to głównie temu, że historia to moja pasja, toteż wszystko, co z 

nią związane bardzo mnie interesuje i nauka tego przedmiotu jest dla mnie wielką 

przyjemnością. Szczególnie pasjonuje mnie okres drugiej wojny światowej, a więc historia 

stosunkowo niedawna. Chętnie czytam wspomnienia weteranów, analizuję przebiegi bitew. 

Dużo zawdzięczam mojej nauczycielce historii, – Pani Ewie Nowak, która bardzo mnie 

dopingowała i motywowała, spędzając ze mną po kilka godzin dziennie. Jestem jej 

ogromnie wdzięczny. 

Marysia: Skoro historia to twoja pasja, czy wiążesz z nią jakieś plany na przyszłość? 

Marcel: Tak. W liceum zamierzam wybrać profil historyczny lub europejski. Studia zaś będą 

najprawdopodobniej prawnicze, chociaż nie odrzucam możliwości politologii. Zawód? Na 

pewno chcę mieć udział w działalności jakiejś partii o orientacji lewicowej lub też być 

adwokatem. Rozważam też karierę wojskową. 

Marysia: A czy oprócz tego masz jakieś inne pasje? Jak spędzasz czas wolny? 

Marcel: W zasadzie to jest moja „naczelna pasja”, choć poza tym, interesuję się kulturą 

rosyjską, polityką oraz militariami. Uczę się też języka rosyjskiego. Czas wolny spędzam na 

czytaniu różnych książek. Moimi ulubionymi są ”Na zachodzie bez zmian”, czy „10 dni, 

które wstrząsnęły światem” Johna Reeda. Słucham dużo muzyki, choć nie mam 

określonych typów. Lubię muzykę klasyczną, chóralną, ale nie stronię też od popularnych 

hitów lat 60 - 90, czy współczesnej muzyki rockowej i metalowej. Szczególnie polecam 

wszystkim muzykę chóralną, w tym także wojskową, zwłaszcza Chóru Armii Czerwonej, a 

także zespoły Toto, Cutting Crew, Foreginer, Savage, Sabaton oraz polski Konkwista 88. 

Jak widzisz, nie mam sprecyzowanych gustów muzycznych. Uważam, że w moim wieku 

najważniejsze jest poszukiwanie i poznawanie jak największej ilości gatunków i stylów, tak, 

abym mógł w przyszłości świadomie wybrać. Nie kieruję się także modą, nie jestem 

niewolnikiem trendów. 

Wywiad Marcelem Gralcem 
 

Marysia  

Marcel kontempluje historycznie 
(fot. Marysia) 



 

  

 
 
Kilka osób z naszej szkoły jeszcze przed świętami                                                
brało udział w katowickim konkursie literackim. Wyniki 
w Internecie ukazały się dopiero w kwietniu, okazało 
się, że jednej z naszych koleżanek, Marysi, udało się 
zdobyć wyróżnienie. Aby dowiedzieć się nieco więcej 
o jej pracy, postanowiliśmy przeprowadzić z nią 
wywiad. Oto kilka pytań, które jej zadaliśmy.  

 

 

Marcel: O czym była twoja praca? 
 
Marysia: Zastanawiałam się, czy dobre może stad się złym i na odwrót. Miał to byd 
esej, a więc forma całkowicie mi obca. Było to dla mnie duże wyzwanie, nie tylko 
ze względu na temat ale także na formę. To wcale nie jest takie łatwe, aby w 
gimnazjum w oparciu o teksty literackie i filozoficzne podad argumenty 
uzasadniające tezę, zwłaszcza tak młodej osobie jak ja, która uczy się na błędach.  
 

Marcel: Czy masz jakieś inne zainteresowania oprócz pisania wypracowao na 
konkursy do Katowic? 
 
Marysia: Oczywiście. Należę do drużyny harcerskiej, z którą wiąże się wiele moich 
pasji: podróżowanie i wędrówki po górach. Lubię też czytad książki, zwłaszcza  cykl 
Harrego Pottera, a także  powieści Małgorzaty Musierowicz oraz Edmunda 
Niziurskiego. Lektury te są zabawne i niezwykle interesujące. Szczególnie mogę 
polecid „Sposób na Alcybiadesa”. Lubię też słuchad muzyki i oglądad filmy. Cenię 
sobie twórczośd Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena i Dżemu, ale ostatnio 
bardzo często słucham też Katarzyny Nosowskiej.  Świetnie bawię się, oglądając 
filmy z cyklu „Piraci z Karaibów”. Jestem też miłośniczką filmów animowanych, m. 
in. „Madagaskaru”, czy „Shreka”.  
 
Marcel: Mówiłaś o drużynie harcerskiej. Czy możesz nam nieco więcej o niej 
opowiedzied? 
 
Marysia: Owszem. Od półtora roku jestem harcerką. Działam w drużynie 
międzyszkolnej. Dzięki temu poznałam wielu wspaniałych ludzi spoza mojej szkoły. 
Dużą atrakcją są obozy i wyjazdy turystyczne.  W lutym byłam w Głuchołazach, a 
tydzieo temu wróciłam z Rumunii. Zakochałam się w tym kraju. Jest on bardzo 
piękny i malowniczy, pełen niezwykłych widoków. Byłam w Transylwanii i w 
Maramuresz, które są jak z bajki. Zamki i pałace są naprawdę niesamowite. 
Mogłabym tak opowiadad i opowiadad...  Zachęcam wszystkich do wybrania się do 
Rumunii. 
 
Marcel: Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Życzę Ci  udanych wakacji. 
 

WYWIAD Z MARYSIĄ WŁOSKOWICZ 
 

Marcel 



 

  

 

               4 V 2010 pojechaliśmy do Warszawy na wycieczkę szkolną, której  głównym 
celem była wizyta w   Teatrze Muzycznym „Roma”. Tam obejrzeliśmy musical „Upiór w 
operze”, do którego muzykę skomponował w 1986 r Andrew lloyd  Webber. Fabuła 
oparta jest na powieści Gastona Leroux z 1911r. Światowa premiera odbyła się w 
październiku 1986 na deskach Londyoskiego teatru Her Majesty’s Theatre, natomiast w 
Polsce 15 marca 2008 w teatrze Muzycznym Roma. Reżyserem polskiej wersji spektaklu 
jest Wojciech Kępczyoski, dyrektor generalny i muzyczny tego teatru. Treścią musicalu - 
historia genialnego kompozytora mieszkającego w podziemiach teatru zakochanego w 
młodej solistce. Tajemniczy głos wzywa młodziutka  Christnę Daae do ujawnienia 
swojego talentu. Dziewczyna ulega czarowi zagadkowej postaci. Jej nauczycielka baletu 
wie , że  tym nieznajomym jest upiór, geniusz muzyki nawiedzający piwnice teatru i 
straszący artystów. Jej występ  urzeka  Upiora, który  postanawia uczynid z młodej 
dziewczyny wielką diwę operową. O  młodą chórzystkę stara się także patron teatru.  
               Przy spektaklu pracowało 500 osobowa ekipa. Nic więc dziwnego, że  koocowy 
efekt był wspaniały. Scenografia została wykonana z wielkim przepychem. Niesamowite  
ciągle zmienne tło,  raz realistyczne, raz umowne koncentrowało na sobie uwagę,  
podobnie jak podróż łódką do kryjówki upiora i poruszające się w tle świeczniki, którymi 
byli ludzie. Niesamowite wrażenie zrobił na mnie  spadający dwustupięddziesięcio-
kilogramowy żyrandol, podobnie jak sztuczki na koniec spektaklu. Na podziw zasługuje 
także gra aktorów, oraz kostiumy;  bardzo efektowne i bogate.  
                 Wyszedłem z teatru zachwycony. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego 
musicalu. Musicie się jednak spieszyd, bo jest grany tylko do 30 maja 

Recenzja spektaklu „Upiór w operze” 
 

Marcel 



 

  

 

   

 

                       Dnia czwartego maja bieżącego roku byliśmy w Warszawie. W ramach 

ukulturalniania zwiedziliśmy wystawę ekologiczną w Pałacu Kultury i Nauki. Braliśmy 

udział w lekcji poświęconej historii Ziemi, na której przetestowaliśmy gry komputerowe 

pozwalające nam zapoznać się z zachowaniami ekologicznymi. Niestety, czasu było za 

mało, by nacieszyć się nimi w pełni. 

  Nasi opiekunowie, znając nasze „pasje handlowe” i  „zakupoholizm” 

pozwolili nam też pobuszowad po centrum handlowym „Złote Tarasy”. Tam 

spędziliśmy aż trzy godziny (dla niektórych aż, dla innych tylko). Część z nas oddała się 

manii zakupów, inni poszli do Multikina. 

  Po kilku godzinach spędzonych w Warszawie przyszedł czas na spektakl 

pod tytułem „Upiór w operze” w muzycznym teatrze Roma. Po małym zamieszaniu w 

szatni każdy dotarł na salę. Spektakl rozpoczął  się licytacją, na której znajdowały się 

cztery przedmioty. Najważniejszą rzeczą był żyrandol z opery, w której gościł upiór. 

Było to wprowadzenie do dalszej części spektaklu. Do teatru przybyło dwóch panów, 

którzy pragnęli zastąpić poprzedniego właściciela. Zostają zapoznani z pracownikami. 

W zespole tym jest kobieta o cudownym, jak sama też uważa, głosie. Za namową 

przyszłych właścicieli śpiewa fragment swojego najsłynniejszego recitalu. Niestety, za 

sprawą Upiora, w trakcie tego śpiewu na kobietę spada płachta, więc oburzona wychodzi 

z teatru. Właściciele są załamani, gdyż za kilka godzin ma odbyć się premiera, w której 

owa kobieta miała grać główną rolę. Zastąpić ma ją tancerka baletu, ku niezadowoleniu 

nowych kierowników. Jednak Christine, ma przepiękny głos, który otrzymała od Anioła 

Śpiewu. Po udanej  próbie wraca do garderoby, którą odwiedza zakochany w niej Raoul. 

W trakcie przygotowania się do wyjści, Anioł śpiewa razem z nią i zabiera  ją do 

swojego pałacu. Tymczasem zostaje wydany rozkaz od upiora, by wystawione zostało 

przedstawienie zgodnie z jego żądaniami, czyli z Christine jako główną śpiewaczką. 

Niestety, jego wymagania nie zostają zrealizowane, za co Upiór mści się, dewastując 

teatr oraz ośmieszając aktorów. Podczas tego tragicznego spektaklu Christine znika, a 

Raoul poszukuje jej. Dzięki wskazówkom Madame Giry udaje mu się odnaleźć ją na 

cmentarzu przy grobie ojca. Na miejscu po krótkim pojedynku udaje mu się ją odbić z 

rąk Upiora. Niestety, z czasem para kochanków zostaje ponownie uprowadzona do 

zamku. Tam Christine musi zdecydować, czy zostanie z Upiorem i uratuje ukochanego, 

czy ucieknie od niego, uśmiercając go w ten sposób. I tym razem miłośd zwyciężyła. 

Christine zdecydowała się zostać z upiorem. Ten zaś pozwolił jej odejść i żyć 

szczęśliwie. Spektakl nagrodzony został owacjami na stojąco. 

                       Po opuszczeniu teatru wróciliśmy na szkolny parking o godzinie 1:00 w 

nocy, gdzie już czekali na nas rodzice. 

 

Relacja z wycieczki 

do Warszawy 

 

Wiewiórka 



 

 

  

W poniedziałek 7 czerwca o godzinie 8 zebraliśmy się przed parkingiem szkolnym. 

Czekały już tam na nas autokary. Mimo małych problemów z przestrzenią bagażową, wkrótce 

wyruszyliśmy. Po południu byliśmy już na miejscu.  

Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy na Wielką 

Krokiew – słynną skocznię narciarską w Zakopanem. 

Wjechaliśmy na samą górę, aby móc podziwiad panoramę 

miasta. Wielu z nas zastanawiało się, jak zawodnicy nie boją się 

skakad z tak wysoka. 

 

Wtorek poświęciliśmy na długą pieszą wędrówkę przez Dolinę Kościeliską. Była to 

malownicza droga, która doprowadziła nas do Jaskini Mroźnej, której sklepienie było bardzo 

niskie, a niektóre przejścia tak wąskie, że niektórzy, o większych gabarytach, ledwo się 

przeciskali. Momentami trzeba było chodzid na czworaka. Następnie udaliśmy się do Wąwozu 

Kraków. Wejście tam kosztowało wiele wysiłku, gdyż należało wciągad się po pionowej skale 

trzymając się przytwierdzonego do skał łaocucha. Niektórym oczywiście było mało, ale musiało 

to wystarczyd. 

Termy Bukowina – to był nasz kierunek w środę. 3 godziny kąpaliśmy się w kompleksie 

basenów termalnych. Każdy znalazł tam coś dla siebie – można było pływad w basenie 

olimpijskim, moczyd się w gorącej wodzie, a nawet zjeżdżad na „rurach”. Zabawa była przednia. 

Chcieliśmy zostad dłużej, ale niestety gonił nas czas. W czwartek wybraliśmy się do Morskiego 

Oka. Kilkugodzinny spacer w pełnym słoocu przy temperaturze około 40oC był niezwykle 

wyczerpujący. Przy każdym postoju szukaliśmy chodby skrawka cienia. Jak przyjemna była 

chłodna bryza, dzięki której uciekliśmy od upału. Same też widoki zapierały dech w piersiach. 

Wokoło góry, wodospady, a w środku piękne jezioro. Nie chcieliśmy stamtąd odchodzid, 

zważając na to, że czekad nas miała jeszcze droga powrotna. 

Piątek był dniem spędzonym w górach.  Wjechaliśmy kolejką linową na Gubałówkę, a 

stamtąd przeszliśmy na Butorowy Wierch.Był to najbardziej męczący dzieo. Sprawił to 

morderczy upał, który towarzyszył nam cały tydzieo. Na szczęście 3 godziny czasu wolnego 

spędzonego na Krupówkach i jedzeniu lodów poprawił nam humory i sprawił, że świat pojaśniał.   

Ostatniego dnia byliśmy w Izbie Regionalnej. Tam usłyszeliśmy, przerywaną krótkimi 

piosenkami historię regionu. Przewodnik z dużym poczuciem humoru sprawił, że nikt się nie 

nudził.  

Niestety, wszystko się kooczy i nadszedł czas wyjazdu.  Ze smutkiem zostawiliśmy piękne 

góry i udaliśmy się w podróż powrotną. W Starachowicach byliśmy już około godziny 19. 

Będziemy dobrze wspominad tę  Zieloną Szkołę. Na pewno pozostanie na długo w naszej 

pamięci. 

 

 

ZIELONA SZKOŁA 
 



 

 

  

Wstawał piękny słoneczny dzieo, oczywiście obudziłam się jako pierwsza. Niby nic, gdyby 

nie to ,że była godzina 6:00 a budzik miał zadzwonid za 20 minut. W sumie to i tak dobrze,  bo 

dziś wyjątkowo wcześnie wyruszamy w góry, gdyż czeka nas wspinaczka nad Morskie Oko. 

- Dziewczyny wstawajcie. Co wy myślicie, że jesteście na wakacjach czy co? No dalej ruszad 

się.- zawołałam targając pościel.                                                                                                                            

-  Ada, idź stąd to, że ty nie możesz spad, to nie znaczy, że my też nie możemy- odparły chórem 

jak gdyby się zmówiły, moje współlokatorki.                                                                                                                      

-  No dobrze już, dobrze, śpijcie sobie, ale pani Ania już tu idzie. Słyszę,  jak rozmawia z Jankiem.  

W odpowiedzi , dziewczyny odwróciły się do ściany. Długo jednak nie pospały   i tak wyszło na 

moje,  ponieważ pani Kamioska zapukała za  5 minut. 

Po śniadaniu mieliśmy dosłownie chwilkę, aby wziąd 

kurtki, plecaki i wsiadad do autobusów. Czekała nas 

półgodzinna droga prowadząca przez góry. Widoki 

zapierały dech w piersiach. Było cudownie, ogromne 

góry pokryte jeszcze śniegiem, który odbijał promienie 

słooca.  Przepiękny iglasty las w dolinie rzeki,  domy w 

stylu góralskim ze stromymi dachami, zbudowane z 

drewna i  stada owiec,  pasące  się na halach, rodem z 

kiczowatych pocztówek.  

                                                                                                                                                                                        

Przewodnik ,  (starszy pan, którego zapamiętam na pewno po czerwonym swetrze i po 

słowach, jakie wypowiedział do pani  dyrektor  :„ Bo wie pani sweter to mam może i czerwony, 

ale charakter czarny”), cały czas próbował zwrócid naszą uwagę na Gerlach (2655 m n.p.m.)  

najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat, położony na Słowacji. Droga na szczyt była wyczerpująca, 

ale nikt nie narzekał.  Wszyscy szli raźnie bardzo ciekawi, jak wygląda Morskie Oko, gdyż 

większośd była tam bardzo dawno.  Jego lazurowa woda sprawiła, że zobaczyłam najpiękniejszy 

w moim życiu krajobraz, którego nigdy nie zapomnę.  Mieliśmy iśd także nad Czarny Staw, ale 

okazało się, że jest tam teraz bardzo niebezpiecznie, gdyż tworzą się osuwiska skalne zagrażające 

turystom.    

Droga w dół zajęła nam może półtorej godziny,  mniej niż pod górę, może dlatego ,że wszyscy 

chcieli wreszcie usiąśd w autobusie, jechad do ośrodka i koniecznie wziąd prysznic. Byliśmy 

bardzo zmęczeni, wszyscy byli   czerwoni z wysiłku  i marzyliśmy tylko o jednym… o pysznym 

obiedzie, który na nas czekał w stołówce. Kiedy zobaczyłam na parkingu autobus z napisem PKS 

Starachowice, to zachciało mi się płakad.Byłam z siebie taka dumna, że udało mi się 

przemaszerowad  w palącym słoocu ponad 20 kilometrów. Na zawsze w moim sercu zostanie ta 

wycieczka i ten piękny widok na jezioro schowane w górach i na cudowne wodospady zwane 

Wodogrzmotami Mickiewicza. Chociaż kocham morze nad życie, to teraz na tym samym miejscu 

jest właśnie Morskie Oko. 

 

 

 

Miejsce moich snów... 
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                                                                                                                            Ada 

 

                Nikt nie spodziewał się, że Zielona Szkoła tak szybko dobiegnie kooca. Ostatni poranek w 

Murzasichle, ostatni oddech górskim powietrzem, ostatnie śniadanie, ostatni obiad, wszystko było 

ostatnie i chociaż nie zdążyliśmy jeszcze wyjechad, to każdemu brakowało już tego miejsca i 

wszystkich przygód.  

                 Wstaliśmy z rana, wyszykowaliśmy się i poszliśmy do stołówki, w której najpierw 

zakupiliśmy oscypki, aby podzielid się nimi w domu po powrocie, a następnie zjedliśmy śniadanie, 

przy którym wszyscy dzielili się swoimi przeżyciami. Po powrocie do pokoi przyszedł czas na 

pakowanie. Oczywiście, nikt z nas tego nie lubi, ale wszyscy pomagaliśmy sobie nawzajem i szybko 

się z tym uwinęliśmy.  O godzinie dziewiątej wyszliśmy całą szkołą na spotkanie do izby regionalnej z 

folklorem, czyli muzyką góralską. 

- Powiem ci, że ten góral naprawdę zaciekawił mnie swoją kulturą i tradycją.  

- Mnie również. Nigdy mnie nie interesowało życie ludzi zamieszkujących tutejsze regiony, a po tym 

spotkaniu naprawdę jestem zachwycony ich obyczajami. Myślę, że zadam góralowi jeszcze parę 

pytao.  

Tak uczniowie rozmawiali między sobą o spotkaniu z człowiekiem  pełnym humoru, który 

opowiedział nam wiele ciekawych historii, zagrał niektóre utwory na różnych instrumentach i 

zapoznał nas nieco z miejscowością Murzasichle oraz kulturą, obyczajami, językiem i tradycją. Był to 

człowiek w średnim wieku, a zafascynowało mnie w nim to, że potrafił opowiadad z humorem i 

wszyscy uczniowie byli zachwyceni pobytem w izbie regionalnej. Po skooczeniu całego 

„przedstawienie”, podziękowaliśmy i niektórzy wrócili do ośrodka, a inni poszli zrobid zakupy na 

drogę. Ostatni raz podziwialiśmy widoki górskie, bo następnie czekał na nas tylko obiad, a po 

posiłku musieliśmy zanieśd swoje bagaże do autokaru i wyjechad. W autokarze wszyscy powtarzali: 

„jeszcze jeden tydzieo tu zostaomy!”. Z tęsknotą patrzyliśmy na wszystko, co było wokół nas. Góry, 

lasy, niebo- wszystko było takie piękne i nie miałam ochoty stąd wyjeżdżad, ale niestety nie miałam 

wyboru. Podczas drogi powrotnej, pogoda wciąż dopisywała i nie czud było żadnego powiewu 

wiatru. Byliśmy zmęczeni i mokrzy , ale humor i tak nam dopisywał. Zatrzymaliśmy się na 45-

minutowym postoju, po czym ruszyliśmy prosto do domu. O godzinie dziewiętnastej byliśmy na 

miejscu, wypakowaliśmy walizki, pożegnaliśmy się ze wszystkimi i wróciliśmy do naszych „czterech 

utęsknionych kątów”.  

                                  Ta Zielona Szkoła była dla mnie najlepszą wycieczką do tej pory. Nigdy nie 

fascynowałam się widokami, a w tym roku, wszystko miało w sobie jakiś urok, niesamowity kształt i 

historię powstania. Wiele wycieczek, wiele krajobrazów oraz kontakty z ludźmi sprawiły, że 

chciałam zostad tam na dłużej i nie żegnad się z tak fascynującymi przygodami. Mam jednak 

nadzieję, że to nie była ostatnia tak udana wyprawa i, że będzie ich o wiele więcej.  

                                                                                                              Magdalena 

 

Ada J. 

Ostatni dzieo 



 

 

 

  

 X Nocny Rajd św. Emeryka już za nami. Tegoroczna edycja przyciągnęła 

około 250 osób z całej Polski. Stało się tak, ponieważ informacja o rajdzie 

pojawiła się w potężnej „pajęczynie” Internetu. 

Takiego zainteresowania nie spodziewał się organizator, PTTK Starachowice 

oddział międzyszkolny, który musiał zamówid więcej znaczków rajdowych. Były 

to starannie wykonane, mosiężne zapinki ze św. Emerykiem wypolerowane na 

wysoki połysk. W 2000 roku odbył się pierwszy rajd (nienumerowany) „Nikt 

wtedy nie przypuszczał, że będzie to impreza cykliczna” - powiedział mi stały 

uczestnik imprezy, znany nam wszystkim p. Wojtek Gębura. 

22 maja 2010 roku około godziny 18.30 zaczęliśmy zbierad się przy 

Gimnazjum nr 1 w Starachowicach mieszczącym się przy ulicy Kieleckiej. Nasza 

grupa liczyła 13 osób. Wśród nich byli między innymi paostwo Gęburowie, Olga, 

Martyna, Kamil i Ola z klasy III, Maciek z klasy II, Marysia i Hubert z klasy I, 

absolwenci Paweł i Patryk. Gościnnie towarzyszyli nam także: pani Kubiczek 

wraz z czwartoklasistą, Kacprem, który okazał się najlepszym piechurem. 

Autokarem podjechaliśmy na start w Gołoszycach pod Opatowem skąd około 

21.00 wyruszyliśmy na trasę do Nowej Słupi. Ponad 20 kilometrowy szlak przez 

Pasmo Jeleniowskie jest jednym z najtrudniejszych w regionie. Kłopot sprawia 

przede wszystkim samo podejście pod Górę Jeleniowską. Nic więc dziwnego, że 

byliśmy podekscytowani czekającym nas wyzwaniem.      

Gdy wychodziliśmy na trasę, było jeszcze widno. Szybko się jednak ściemniło 

i wkrótce potrzebne były latarki. Po niedawnych deszczach trasa była bardzo 

podmokła, poprzecinana strumykami i zwalonymi przez burzę konarami. 

Zarówno woda, jak i drzewa były przeszkodami, które zmuszały do częstych 

postojów, lub poszukiwania alternatywnej drogi. Na szczęście, nie musieliśmy 

wiele nadkładad. 

Pierwszą poważną przeszkodą był mały strumyk, którego nie było na mapie . 

Poradziliśmy sobie z nim za pomocą gałęzi z których ułożyliśmy prowizoryczny 

mostek. Dalej było kilka podobnych przeszkód. W pamięci utkwił mi jednak 

strumieo w Paprocicach. Tak, to właśnie tu p. Wojtek zaliczył kiedyś słynną  

kąpiel w  lutym. Kilka osób przeszło brodząc w wodzie po kostki, by zbudowad 

kładkę dla pozostałych. Doszliśmy około 5.00 na piecowisko, gdzie czekały nas 

żur i herbata. Dumni z siebie zakooczyliśmy naszą nocną wyprawę, obiecując 

sobie, że za rok nas na niej nie zabraknie... 

 

Rajd Wieczorową Porą 
 

Hubert 



 

   

 
 

 

"Bękarty wojny" to kolejne dzieło popularnego ostatnimi czasy amerykańskiego 

reżysera i scenarzysty - Quentina Tarantino. W pracach nad filmem brała udział 

następująca ekipa: muzyka - Ennio Morricone, zdjęcia - Robert Richardson, montaż - 

Sally Menke, scenografia - David Wasco, kostiumy - Anna Sheppard. Wystąpiły tutaj 

zarówno sławy kina, jak Brad Pitt czy Mike Myers, jak i osoby o wiele mniej znane - 

Melanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, 

Daniel Bruhl i inni.  

Na największe pochwały wśród ekipy zasłużyli autor kostiumów oraz scenograf. 

Stroje były bardzo oryginalnie, odpowiednio przygotowanie dla danej sceny. Świetna 

scenografia pozwalała poczuć klimat owych czasów, ukazując szarzyznę okupowanej 

Francji, jak i podniosły charakter imprezy, w której udział bierze sam Fuhrer. 

Nie zawiodły także efekty specjalne. Przy każdym wybuchu u widza podnosił się 

poziom adrenaliny, dając wrażenie współuczestnictwa.  

Dobra jest także muzyka, typowa dla amerykańskich filmów wojennych. 

Patetyczna, odpowiednio dobrana do sytuacji stwarza niesamowite, genialne wręcz tło 

do filmu, wzburza, gdy sprawy toczą się źle, uspokaja w innych momentach. 

Na pochwały zasłużyła charakteryzacja aktorów, tak naturalna że wręcz 

niedostrzegalna. Tylko zapalony kinoman może ją zauważyć porównując postaci 

aktorów z innych filmów. Ich kreacje budzą podziw. Brak w nich sztuczności i 

teatralnych gestów.  

Słabym punktem filmu okazała się fabuła, której tematem są dwie wzajemnie 

przenikające się historie - Żydówki prowadzącej kino, której rodzinę zamordowali 

Niemcy, oraz żydowskich partyzantów, którzy zajmują się skrytobójczym 

mordowaniem nazistów. W historię właścicielki kina wplata się motyw premiery 

nazistowskiego filmu propagandowego, w której ma wziąć udział sam fuhrer... 

Nadarza się więc wspaniała okazja do wyrównania rachunków. Podczas imprezy 

partyzanci dokonują masakry, w której giną najważniejsi politycy III Rzeszy. Niestety, 

taka typowa dla Tarantino akcja zakończona śmiercią większości bohaterów nie 

zachwyca, chociaż miłośnicy twórczości tego reżysera nie są zaskoczeni. Pamiętają 

bowiem jego słynne zdanie: „żadnych romantycznych, historycznych, poważnych 

wątków - ma być bum!". 

Film nie pozbawiony jest też czarnego, choć nie przez wszystkich 

akceptowanego  humoru, który połączony z okrucieństwami nie wszystkim przypadnie 

do gustu, zwłaszcza przyzwyczajonym do patetycznego, celebracyjnego podejścia do 

historii i śmierci.  

Reasumując, film Quentina Tarantino wypada nieźle. Młody widz znajdzie w 

nim to, co lubi: akcję, dużo czerwonej farby, efekty specjalne i dobre widowisko. 

Osoby przyzwyczajone do nieco bardziej codziennych schematów filmowych, 

typowych dla danego gatunku  - zaskoczy. Tym film odradzam. 
 

 

Recenzja filmu „Bękarty Wojny” 
 

Marcel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Film "Admirał", którego światowa premiera odbyła się 10 września 

2008 roku jest jedną z ostatnich najlepszych produkcji kina rosyjskiego. Nad pracami nad 

tym dziełem czuwał Andrzej Krawczuk. Scenariusz do filmu napisali Władysław Romanow 

oraz Zoja Coudrie. 

Film zdecydowanie jest jedną z najlepszych produkcji ostatnich lat. Trudno 

zauważyć jego jakiekolwiek wady, spodoba się on bowiem prawie każdemu. Jest doskonałą 

mieszanką wątków miłosnych, wojennych, historycznych i biograficznych. Żadna z tych 

kategorii nie przeważa nad drugą, nie skupia się w szczególności na sobie dzięki czemu 

widz może się poczuć, jakby sam brał udział w historii admirała. Wątki fabularne doskonale 

komponują się z tłem historycznym, co również jest wielkim plusem filmu. 

Dzieło to przedstawia ostatnie lata życia Aleksandra Kołczaka, w rolę którego 

wcielił się Konstantyn Kabeński. Dowiadujemy się, jak admirał poznał Annę Wasiliewną, w 

której zakochał się z wzajemnością. Fabuła wydaje się być banalna i typowa dla 

amerykańskiego kina, czyli produkcja jedynie dla pieniędzy. Okazuje się być inaczej - wątki 

rozwijają się w interesujący sposób. Aleksander Kołczak poznaje Annę w roku 1916. Od 

tamtej pory często się z nią spotyka. Oboje zakochani popadają w konflikty z ich 

dotychczasowymi małżonkami. Z czasem admirał zostaje przeniesiony do Sewastopola, a w 

efekcie - oddzielony od ukochanej. Kochankowie tęsknią za sobą wysyłając do siebie listy. 

Tymczasem na drodze staje im kolejna przeszkoda - rewolucja lutowa, a po niej także 

październikowa. Anna, jadąc pociągiem do Omska, dowiaduje się, że tam Kołczak 

organizuje armię do walki z bolszewikami. Na wieść o tym rozwodzi się ze swoim mężem 

oraz przybywa do Omska. Nie jest jednak początkowo możliwe, aby się spotkała z 

ukochanym. Najmuje się w szpitalu polowym. Z czasem sytuacja pogarsza się - bolszewicy 

zdobywają Omsk. Chociaż sytuacja dla armii "białych" jest beznadziejna, okazuje się ona 

być bardzo pozytywną  dla zakochanych, którzy przypadkiem spotykają się podczas 

ewakuacji. Kołczak planuje przeniesienie bazy do Irkucka. W międzyczasie rozkaz zdobycia 

miasta otrzymują żołnierze znajdujący się w jego pobliżu. Niestety, admirał dociera do 

Irkucka za wcześnie, i, zdradzony przez korpus czeski poddaje swój oddział, a sam trafia do 

więzienia. Pod Irkuck nadchodzą wojska "białych". Jest już jednak za późno. Admirał ginie.  

Anna gra w filmie "Wojna i pokój". Trwa scena balu, podczas której wspomina ukochanego.  

Tak niebanalna fabuła czyni to dzieło doskonałym. 

Pochwalić niewątpliwie należy grę aktorów, która wypadła znakomicie. Sprawia 

ona wrażenie autentycznych wydarzeń, nie zaś jedynie filmu. Nie można zapomnieć 

również o wspaniałej ścieżce dźwiękowej, nadającej dziełu doskonałego klimatu, 

podkręcającej fabułę, wzruszającej odbiorcę w chwili śmierci admirała. 

Niestety, nie uniknięto również drobnych błędów. Najbardziej gryzącym w oczy 

jest rosyjska flaga, zawieszona odwrotnie w chwili gdy Kołczak nawołuje do mobilizacji 

przeciw bolszewikom. 

Dzieło jednak wypada pozytywnie, a nawet bardzo pozytywnie. Widz nie 

zawiedzie się - będzie to dobrze spędzony czas i dobrze wydane pieniądze. Film jest 

zdecydowanie kolejnym dowodem na to, że współczesny świat nie docenia rosyjskiego kina. 

 

 

Recenzja do filmu „Admirał” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiejszą naszą rozmówczynią jest Olga 

Gryz, finalistka Konkursu Przedmiotowego z 

Języka Polskiego oraz wielokrotna 

laureatka Ogólnopolskiego Konkursu             

„ Łamigłowy”.  

 

Paweł: Gratuluję sukcesów i dziękuje, że zgodziłaś się udzielid nam wywiadu. Od wielu lat jesteś chluba 

naszej szkoły. Wielokrotnie zdobywałaś laury w „Łamigłowie”. Skąd takie zainteresowania? 

Olga: Bardzo lubię matematykę. Wybieram się do klasy o profilu  matematycznym a takie logiczne 

zagadki są świetną wprawką uczącą logicznego myślenia bez którego nie może się obyd matematyka. 

Uważam, że tylko przedmioty ścisłe mają przed sobą ścisłośd gdyż stymulują rozwój każdego kraju. 

Paweł: Zostałaś także finalistką konkursu z języka polskiego.  Skąd decyzja, aby startowad w tak różnych 

konkursach? 

Olga: Jestem Polką. To normalne, że chciałabym świetnie posługiwad się rodzimym językiem i znad 

polską literaturę. Uważam, że każdy w miarę wykształcony człowiek powinien rozwijad się 

równomiernie, a nie zasklepiad wąskiej specjalizacji. Nie bez znaczenia była też rola mojej polonistki, 

Pani Bożeny Jaskros, która dopingowała mnie i motywowała do pracy. Bez jej wsparcia nie zaszłabym 

tak daleko. 

Paweł: Jakie jest twoje hobby? 

Olga: Lubię fotografowanie zwłaszcza natury, robię dużo zdjęd w każdej możliwej chwili. Wielką 

przyjemnośd daje mi uchwycenie interesujących obiektów przyrodniczych i zamknięcie ich w kadr. 

Moim kolejnym hobby jest także manga i anime, czyli japooski komiks i animacja. Biorę udział w 

różnych zlotach fanów, które organizowane są na terenie całej Polski. Ostatnio taki odbył się w 

Krakowie. W trakcie tej imprezy uczestniczyłam w ciekawych prelekcjach na temat Kraju Kwitnącej 

Wiśni, warsztatach artystycznych oraz różnorakich pokazach mieczy samurajskich. Niezwykle 

fascynuje mnie kultura i tradycja wschodnia. Chciałabym kiedyś tam pojechad, może zacznę się też 

uczyd tego języka. Bardzo lubię rysowad. W przyszłości pragnęłabym połączyd wszystkie moje 

zainteresowania i zostad architektem. Ten zawód, jak sam wiesz, wymaga nie tylko dobrej znajomości 

fizyki i matematyki, historii sztuki ale także umiejętności rysunku. Chciałabym projektowad nowe, 

bardziej przyjazne i przytulne osiedla, domy.  

Paweł: Dziękuję. Życzę Ci spełnienia marzeo i dalszych sukcesów w nowej szkole. 

„Każdy powinien się rozwijać równomiernie” 
Wywiad z Olgą Gryz 

 

Paweł 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dwa lata temu przeniosłam się do tej szkoły. W tym gimnazjum miałam większe 

możliwośd by rozwijad swoje zainteresowania. Po pewnym czasie nauki odkryłam, że moją pają 

jest matematyka. Przystąpiłam do wielu konkursów.Najważniejszym osiągnięciem było 

otrzymanie tytuł finalistki Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Z początkiem wakacji 

zaczęłam przygotowywad się do różnych konkursów rozwiązując kilka zadao dziennie, jak to 

powtarzała mi mama – „by nie wyjśd z wprawy”. W szkole dostawałam następną porcję coraz to 

trudnieszych zadao od panii Tereski , której jeszcze raz dziękuję, za to, że razem ze mną 

rozwiązywała te najbardziej skąplikowane i pogmatwane zadania oraz za jej cierpliwośd i pracę, 

którą włożyła by mi pomóc. 

Moje zainteresowania nie kooczą się tylko na matematyce. Bardzo lubię grad w piłkę 

siatkową, do czego przekonała mnie moja wychowawczyni – pani Agnieszka. Zorganizowała 

wszystkim dziewczyną z gimnazjum popołudniowe „treningi” siatkówki. Mogłyśmy się zawsze 

na nich pośmiad no i oczywiście poprawid naszą kondycję. Mogłam wtedy zapomnied 

o wszystkich wzorach matematycznych. 

W przyszłości pragnę zajmowad się czymś związanym z matematyką lub innymi naukami 

ścisłymi. Na razie naukę będę kontynuowad w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 na profilu 

matematyczno – fizycznym.  

Karolina Nowak 

 

Karolina Nowak o sobie 

 

Najmniejsze sukcesy motywują nas by 

dążyd do wytyczonego celu. 


