
 
 

 

 
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE 

NR 1  2013/ 2014 

CENA:  darmowa  

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014. 
Szczególnie serdecznie witamy uczniów klas pierwszych! 
Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli i teraz pracują ze zdwojoną siłą i wielką 
chęcią do nauki.  

 

Szkolna gazetka jest wydawana na każdą porę roku.  
Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie.  

Miłego czytania   
REDAKCJA 
 
 
 

G3 



 
 

WYWIAD  

    Wiele osób codziennie chodzi do sklepiku szkolnego. Rano -  po 
śniadanie, w ciągu dnia - po coś słodkiego lub do picia. Często uczniowie 
spędzają tam całą przerwę. Jest głośno, bywa wesoło. Dlatego postanowiliśmy 
przeprowadzić wywiad z Panią ze sklepiku.  
 
Redaktor:  – Dzień dobry. Czy możemy przeprowadzić z Panią krótki wywiad? 
Pani ze sklepiku:  – Dzień dobry, witam. Jasne, nie ma problemu, chyba że będziesz 
zadawać niedyskretne pytania!   
R:  – Czy przeszkadza Pani, jak uczniowie zwracają się do Pani „Mariolka”? 
P:  – Ha, ha, ha. Nie, raczej mi nie przeszkadza. Kiedyś dzieciaki wymyśliły „Mariolkę” i 
teraz to taki „sklepikowy” pseudonim! A na imię mam Iza.  
R:  – Dużo uczniów klas pierwszych i nie tylko powiedziało, że najbardziej podoba im 
się w tej szkole sklepik, jak Pani to robi, że każdy z wielką chęcią tutaj przychodzi?  
P: – Będąc w waszym wieku, najbardziej lubiłam w szkole dzwonek na przerwę! Nie 
zastanawiałam się nad tym… Lubię tą pracę i staram się, jak najszybciej obsłużyć 
wszystkich. Czasem przy tym żartuję albo śpiewam, zresztą wiesz, jak jest, bo 
zaglądasz do sklepiku .  
R:  – Ma Pani czasami dosyć uczniów tej szkoły, bo np. są zbyt nachalni? 
P:  – Szczerze mówiąc, to są takie dni, kiedy jesteście mega wredni i wtedy mam 
ochotę was udusić! No i muszę wtedy krzyknąć! Ale i tak Was bardzo lubię. Czorty 
moje kochane . I kiedy mam wolną chwilę, to Was wysłucham, jak macie ochotę się 
wyżalić i czasem lekcje pomogę odrobić. 
R:  –  Woli Pani lekcje, bo prawie nikogo nie ma w sklepiku, czy jednak milej leci czas, 
kiedy są przerwy?  
P: – Generalnie na przerwach czas leci szybciej. Na lekcjach też do mnie wpadacie… :P 
Oczywiście, kiedy macie np. zastępstwo na świetlicy . Ogólnie to zawsze mam coś 
do zrobienia, nigdy się nie nudzę, choć czasem mi się nie chce! 
R:  – I na koniec mamy pytanie, jak Pani osiąga to, że prawie codziennie jest Pani w 
świetnym humorze? 
P: – Z akcentem na „prawie”! Nie wiem, jakoś tak samoczynnie udziela mi się nastrój 
w danym dniu. Właściwie bywa humor „świetnie-świetny” albo „świetnie-zły”. Dużo 
zależy od tego, czy jesteście grzeczni czy nie! Z reguły jestem osobą pozytywną i 
nakręconą. Luzik i zawsze do przodu! . 
R: – Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi i życzymy miłej pracy. 
P:  – Dzięki! No i powodzenia.  

Wywiad przeprowadziła: 
Dominika Kustra kl. 3a.  



 
 

OTRZĘSINY KLAS 1 
W dniu 14 października 2013r. w naszym Gimnazjum klasa 3a zorganizowała 

tradycyjne otrzęsiny dla klas pierwszych. Tematem otrzęsin były różne gatunki muzyki. 
 
Pierwszaki zebrały się w sali gimnastycznej i po krótkim powitaniu przez Panią 

Dyrektor, udały się wraz z wychowawcami do sal na pierwszym piętrze, gdzie czekały na nich 
atrakcje wymyślone przez starszych kolegów i koleżanki.  

Każdy mógł się wykazać jakąś umiejętnością. Uczniowie brali udział w zabawach i 
konkursach:  
- jedzenie jabłka na nitce, 
- „mumia”, 
- obieranie mandarynki jedną ręką, 
- bieg z piłeczką na łyżce, 
- śpiewanie z cytryną, 
- liczenie groszy, 
- podbijanie piłki, 
- ustawienie posagu „Miłość do muzyki”, 
- ułożenie kociego hymnu, 
- zabawa „Zoo”, 
- pytania sprawdzające spostrzegawczość, wiedzę na temat szkoły i inteligencję, 
- wykonanie portretu wychowawcy. 
 

Każda klasa przygotowała także teledysk do wylosowanego gatunku muzyki. Swoją 
pracę pierwszaki zademonstrowały w sali gimnastycznej, a jury wyłoniło zwycięzcę – klasę 
1c.  

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom imprezy! 
 
Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę przed Panią Dyrektor i 

spróbowali specjalnej, zdrowej, pysznej ;) mieszanki odżywczych składników przygotowanych 
przez klasę 3a.  

 
Uczniowie klasy 3a serdecznie dziękują Dyrekcji, wszystkim nauczycielom i uczniom, 

którzy pomagali w organizacji Otrzęsin. 
 

 



 
 

 
„Cieszynianka” w Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej 

 
 W dniu 7 października grupa literacko – regionalna „Cieszynianka” oraz uczestnicy 

zajęć artystycznych - teatralnych odwiedzili teatr w Bielsku – Białej. 

 „SEN NOCY LETNIEJ”  

 
Do realizacji „Snu nocy letniej” Williama Szekspira zostali zaproszeni światowej klasy twórcy - 

Marián Pecko (reżyseria), Eva Farkašova (lalki i kostiumy), Pavol Andraško (dekoracje) oraz Robert 
Mankovecký (muzyka). Na scenie można było zobaczyć aż 13 aktorów nie tylko w żywym planie, ale 
również jako animatorów marionetek małych i wielkich rozmiarów, pacynek i innych form lalkowych. 
Jest to jedna z nielicznych inscenizacji tej sztuki Szekspira na scenie lalkowej. 

Na oczach widzów – w świecie na pół realnym, na pół fantastycznym – rozegrał się historia o 
miłości i nieodłącznie z nią związanej zazdrości. Elfy i duchy leśne na czele z najważniejszym Pukiem 
sprowokowały różne wydarzenia, po których nie pozostało nic innego, jak stwierdzić, że wszystko 
było letnim snem na jawie. 
 
William Szekspir Sen nocy letniej 
przekład: Stanisław Barańczak 
reżyseria: Marián Pecko 
lalki, kostiumy: Eva Farkašová 
dekoracje: Pavol Andraško 
muzyka: Robert Mankovecký 
aktorzy: Małgorzata Bulska, Małgorzata Król, Marta Marzęcka, Katarzyna Pohl, Lucyna Sypniewska, 
Władysław Aniszewski, Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Radosław 
Sadowski, Tomasz Sylwestrzak, Ryszard Sypniewski, Piotr Tomaszewski. 

 

 
 
Źródło: http://banialuka.pl/przedstawienie.php?m=31&id=107 
Zdjęcia: Internet 

 

http://banialuka.pl/przedstawienie.php?m=31&id=107


 
 

OPOWIADANIE 
Do pokoju oświetlonego płomieniami kilku świec gwałtownie wpadła drobna 

kobieta o jasnej cerze i brązowych oczach. Kochający ciszę detektyw Hiroki podskoczył w 
fotelu, zrzucając przy tym kilka tomów książek z biurka. Zaklął po węgiersku podnosząc z 
ziemi dwa oprawione w skórę dramaty Szekspira i kilka cienkich węgierskich romansów z 
dziewiętnastego wieku nadgryzionych zębem czasu. 

- Nie wie pani, że istnieje coś takiego jak kołatka? – spytał wysoki chudy mężczyzna z 
gęstymi, czarnymi włosami ubrany w tweedową marynarkę w kolorze ciemnej czerwieni i 
czarne spodnie, sadowiąc się na powrót w skórzanym fotelu. 

Panna Karou na ułamek sekundy przeniosła wzrok na mosiężną kołatkę w 
kształcie chińskiego smoka, aby zaraz potem spojrzeć na detektywa. 

- To sprawa niecierpiąca zwłoki! – broniła się kobieta. 

- Cóż może być ważniejszego od mojego spokoju, panno Karou? – Detektyw Hiroki zadał 
to pytanie nieco ironicznym tonem, śmiejąc się w duchu z imienia swojej sekretarki. 
Karou. Wiedział, że słowo to oznacza nadzieję. Ale w jakim to było języku? Chimeryjskim? 
Stłumił parsknięcie. Jaki normalny człowiek nadaje dziecku imię w języku wykreowanym 
sztucznie przez pisarzy fantasy dla potrzeb powieści? 

- Pana przyjaciel wrócił z... miejsca w którym przebywał ostatni rok – wyjaśniła kobieta 
przestępując z nogi na nogę – Chce się z panem widzieć. 

- Niech go pani wpuści – mruknął detektyw – I zrobi kawę. 

- Tę, co zawsze? – upewniła się panna Karou. 

- Może być mocniejsza. No, już. Niech się pani pospieszy – nakazał mężczyzna,wyciągając z 
jednej z szuflad popielniczkę. 

Kobieta niemalże wybiegła ze staroświeckiego gabinetu swojego szefa. Po 
upływie kilkudziesięciu sekund Hiroki usłyszał ciężkie kroki. Dźwięk stopniowo narastał. 
Ucichł. Dwa uderzenia kołatki w drzwi. Skrzypnięcie zawiasów. Do pomieszczenia wkroczył 
niski, grubawy mężczyzna z łysiejącą głową. Jego pomarszczoną twarz szpeciła blizna 
rozciągająca się od kącika prawego oka po kark. Tak naprawdę, to nikt nie wiedział, co tak 
właściwie się stało. 

- No, no – powiedział z aprobatą detektyw – Snufkin Gray, wielki podróżnik. Jakiż to 
zaszczyt móc gościć cię w moich skromnych progach! 

- Stan Hiroki! Człowiek z Ameryki o japońskim nazwisku. Jego pasją jest przeklinanie po 
węgiersku, a mieszka w samym środku hrabstwa Hampshire. Iście światowy człowiek! 



 
 

Hiroki nakazał swojemu gościowi, aby usiadł na fotelu naprzeciwko. Mężczyzna z 
wahaniem wykonał polecenie rzucając na biurko dwa metalowe pudełka. Detektyw 
sięgnął po nie. Jedno z nich wsadził do szuflady, a drugie otworzył i powąchał zawartość. 

- Zawędrowałeś aż na Kubę? – zdziwił się Hiroki odpalając od jednej ze świec cygaro. 

- Powiedzmy sobie szczerze, Stan – zaczął Gray – Nie przyszedłem tutaj na pogaduszki przy 
kawie. Jestem u ciebie służbowo. 

- W takim układzie zamieniam się w słuch – mruknął Hiroki, popijając dym cygara czarną 
kawą, którą w międzyczasie przyniosła panna Karou. 

- Kilka dni temu zniknęła moja żona i córka. Policja już jakiś czas temu rozpoczęła 
poszukiwania, ale na razie na nic się to nie zdało. Wiem ze swoich źródeł, że to nie 
pierwsze takie zaginięcie w ciągu tego roku. 

- Coś mi świta – powiedział w zamyśleniu detektyw – Chodzi ci o te cztery sytuacje z 
kwietnia i mają? Z tego co wiem, to ginęli wtedy zawsze dwaj członkowie rodziny tej 
samej płci... Ojciec z synem, albo matka z córką. Mniemam więc, że my dwaj, starzy 
kawalerowie a ty półsierota, jesteśmy bezpieczni. Ach, byłbym zapomniał, ty już nie jesteś 
kawalerem. Tyle lat minęło, a ja wciąż nie umiem się przestawić. 

- Tak, tak – ponaglił go Gray. 

- Wiesz, mam nawet pewną pamiątkę po tych sprawach – oznajmił Hiroki, podnosząc się z 
fotela. Podszedł do jednej z dużych ciemnych szafek. Otworzył ją i wyjął małą szkatułkę. 
Na powrót usiadł przy biurku. Wsparty łokciami o blat przekręcił zatrzask pudełka, a 
następnie wysypał jego zawartość. Na biurko wypadło kilka malutkich kości do gry 
wystruganych z jasnego drewna. Zamiast oczek wyryte były na niej miniaturowe litery S. – 
Takie kostki znajdowaliśmy przy odnalezionych osobach. A raczej ich ciałach. Wielokrotnie 
ranionych dużym nożem, albo maczetą... A nawet mógłbym rzec, że rąbanych... 

- Porąbana sprawa – podsumował Snufkin – Ale czy ty w ogóle możesz mi to pokazywać? 

- Mogę. Śledztwo zostało umorzone. 

- Myślisz, że teraz coś się zmieniło? 

- Czy ja wiem... – zawahał się Stan – Gość był nieuchwytny. Ale zajmę się twoją sytuacją. 
Tym razem złapię tego gościa. Albo skończę karierę. 

Następnie obaj mężczyźni pożegnali się, a Stan Hiroki odpalił kolejne cygaro i 
poprosił panią Karou o jeszcze jedną mocną kawę. 

Hiroki zawsze zaczynał dochodzenie od dokładnej analizy minionych wydarzeń.  

Prawdopodobieństwo tego, że wszystkie te zbrodnie były połączone było niemal 
stuprocentowe. Ale czy rodzina Snufkina padła ofiarą tego samego mordercy-psychopaty? 



 
 

Istniała pewna szansa, że tak jest, ale Hiroki nie mógł być tego w stu procentach pewny. 
Dopóki kobiety się nie odnajdą. Myślał intensywnie przez resztę wieczoru nad sensem 
pozostawiania przy ofiarach kości do gry. Analizował to wszystko do czasu, gdy jego 
powieki stały się ciężkie i zaczął zasypiać w fotelu. Chwycił telefon i wybrał odpowiedni 
numer. 

- Komenda policji w Hampshire, słucham? – odezwała się kobieta po drugiej stronie 
słuchawki. 

- Dobry wieczór. Z tej strony Stanley Hiroki. Chciałem powiadomić, że jako prywatny 
detektyw biorę sprawę zaginięcia Eileen i Shaunee Gray. Prosiłbym o powiadomienie mnie 
w razie ewentualnego odnalezienia zaginionych zaraz po dokonaniu tego, oraz 
informowanie mnie o wszystkich możliwych wskazówkach. Ja również zobowiązuję się do 
tego samego wobec was – powiedział sennym głosem detektyw. 

- Widzę, że zapowiada się nam kolejna owocna współpraca, panie Hiroki. 

- Oczywiście. Jo ejszakat1– zakończył po węgiersku i zamknął oczy. 

Następnego ranka obudził go natarczywy dzwonek telefonu. Mięśnie miał 
zesztywniałe od spania w fotelu. Odebrał dopiero po trzech sygnałach. 

- Stanley Hiroki. Biuro detektywistyczne. Czym mogę pomóc? – odezwał się, 
rozmasowując obolały kark dłonią zwiniętą w pięść. 

- Znaleźliśmy coś, co może cię zainteresować. Rozłożyliśmy taśmę na razie nie ruszając 
materiałów dowodowych. Jakby nie patrzeć, to ty byłeś pierwszy. Nasz patrol natknął się 
na to przypadkiem, ale czekamy na ciebie nie dłużej niż pół godziny. Znajdujemy się trzy 
kilometry na wschód od domu, w którym mieszkała Eileen Gray wraz ze swoją rodziną. W 
lesie. Jeśli skręcisz w Seventeen Street, powinieneś dać radę tu dotrzeć samochodem. 
Rusz tyłek, nie mamy całego dnia – powiadomił go jego znajomy policjant znudzonym 
głosem. 

Stan poderwał się z miejsca, rozczesał palcami włosy i zbiegł po schodach. Panny 
Karou jeszcze nie było. Hiroki nawet nie zastanowił się, która też może być godzina. 
Wsiadł do swojego garbusa i wcisnął pedał gazu. Po piętnastu minutach skręcał już w 
Seventeen Street, a następnie w zarośniętą leśną ścieżkę. Już z kilkudziesięciu metrów 
dostrzegł odblaskową taśmę policyjną rozciągniętą pomiędzy drzewami. Przejechał 
jeszcze kawałek, po czym wysiadł z samochodu. Podszedł bliżej taśmy i uścisnął dłonie 
dwójce policjantów. Przyjrzał się temu, co znaleźli. 

Wszystko wyglądało tak, jak te siedem miesięcy temu. Dwa ciała leżące na ziemi. 
Sine i blade z powodu zimna i utraty krwi. Szkarłatne plamy znaczyły śnieżnobiały śnieg, 
jakby chciały wnieść protest przeciw całej brutalności świata. I nieodłączny fragment tej 
całej kryminalnej układanki – dwie drewniane kostki. Te elementy zobaczył od razu. Ale 
potem zobaczył coś jeszcze. Materiał dowodowy oznaczony numerem siedem. Hiroki 
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 Z węg. dobranoc 



 
 

rozpoznał ten plecak. Kiedy tylko dostrzegł charakterystyczne naszywki na kieszeniach, 
zamarł w pół słowa. 

- Mogę zobaczyć ten plecak? – spytał chłodno Hiroki. 

- Jasne – mruknął gruby policjant jedzący pączka. 

Hiroki prześliznął się pod taśmą i dorwał plecak. Na rękach miał już gumowe 
rękawiczki. Otworzył go jednym pociągnięciem zamka. W środku były tylko cztery rzeczy. 
Miękki ołówek, dokumenty, kawałek drewna i dłuto. Hiroki wyciągnął dokumenty. Musiał 
się przecież upewnić. 

- Nie wierzę – wyszeptał do siebie. – W co ty się wpakowałeś, chłopie? 

Detektyw czuł się jak ostatni zdrajca, wydając policji swojego najlepszego 
przyjaciela. 

-  Snufkin Gray, zamieszkały przy Cat Street 8 – oświadczył cicho Stanley Hiroki, machając 
policjantom paszportem przed oczami. Wsiadł do samochodu i wycofał. Wrócił do 
swojego gabinetu i rozmyślając o tych wszystkich kłamstwach, zapalił cygaro. 
 

         Wiktoria Przybyła, kl. 3a 

 

 

Zdjęcia: Internet 

 
 



 
 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

 

Zdjęcia: Oliwia 3b 



 
 

OTRZĘSINY 
 

 

 
 


