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  Co nowego słychać? 

  

Wakacje się skończyły, trzeba wrócić do szkoły i 

książek. Jak najlepiej się z tym zmierzyć?? 

Oczywiście przy dobrej muzyce ;) 

 

 

      Margaret- Add The Blonde 

26 sierpnia ukazał się pierwszy longplay świetnej młodej wokalistki 

znanej nie tylko w Polsce. Na płycie znajduje się 14 utworów w tym 

wszystkie jej dotychczasowe single oraz piosenka „Start A Fire”, 

czyli hymn mistrzostw świata w siatkówce odbywających się w tym 

roku w Polsce. Energetyczna mieszanka na każdy humor, znajdują się 

tam nowe utwory oraz te z Epki „All I Need”. Płyta dostępna jest np. 

na Muzodajni i iTunes, można ją tez kupić w Empiku za 38 złotych. 

    

 

Pamiętajmy o tym, aby starać się legalnie pobierać 

muzykę, oddajemy przez to artyście szacunek:) 
                                                     

                                                      Muzykoholiczka 

 



 

   OTRZĘSINY 2014 

  
14 października klasa 2B zorganizowała dla klas pierwszych Otrzęsiny. 
 Tematem przewodnim tegorocznych Otrzęsin były bajki. Zadaniem klas pierwszych było 
odegrać scenkę z wylosowanej bajki. Klasa 2B (prowadząca imprezę) przebrała się za smerfy. W naszej 
szkole było bajecznie – przechodząc po korytarzu, można było spotkać takie postacie z bajek jak 
Myszka Miki czy Muminki. 
Była świetna zabawa, dopóki nie spróbowali „Mikstury Gargamela”. :) 
 Klasy pierwsze świetnie się spisały. Wygrała klasa 1E. Gratulujemy! 
  
 Spytaliśmy  „pierwszaków”, co sądzą o naszej szkole, co im się podoba. Uzyskaliśmy same 
pozytywne opinie. Podoba im się nasza stołówka (choć niektórzy uważają, że jest za mała), lubią 
naszego woźnego oraz atmosferę, jaka u nas panuje. 
Czują się w szkole dobrze i to najważniejsze!      
  

1a – Muminki 
 

1b – Kubuś i przyjaciele 



 

1c  Królewna Śnieżka i krasnoludki 
 

1d – Myszka Miki i przyjaciele 

 

1e – Pszczółka Maja i przyjaciele 

 

 



 DZIEŃ NAUCZYCIELA 

  
14 października w naszej szkole uczniowie klas 2c i 3a zorganizowali Dzień Nauczyciela. Była 
to akademia dla nauczycieli z okazji ich święta. Wszyscy uczestnicy miło spędzili czas i 
świetnie się bawili. A oto parę zdjęć z tego wydarzenia. 
 

  



TWÓRCZE WIZJE 
 PANA TARGOWSKIEGO 

 
 

Co ozdabia ściany korytarza na drugim piętrze? Czyj to był pomysł? 

Wielu z nas zadaje sobie takie pytania. Nasza redakcja postanowiła porozmawiać z 
pomysłodawcą, czyli panem Tomaszem Targowskim - nauczycielem plastyki i techniki. 
 
Redakcja: Co to za malowidło na ścianach korytarza? 
 
Pan Targowski: Jest to mural*. Malowany przez uczniów naszej szkoły. 
 
R: Podoba się panu praca i zaangażowanie uczniów? 
 
T: Jak najbardziej, szczególnie podoba mi się zaangażowanie uczniów z pierwszych klas. 
Praca starszych też mi się podoba, ale młodsze klasy są bardziej zaangażowane. 
 
R:Skąd wziął się ten pomysł? 
 
T: „Ze łba” (śmiech) A tak na poważnie to ten korytarz jest najciemniejszy i prace uczniów mają 
go rozjaśnić oraz nadać mu trochę „życia”. 
 
R: Ma Pan jeszcze jakieś pomysły na udekorowanie szkoły? 
 
T: Tak. Na święta mam plan na kółku plastycznym wraz z uczniami wyciąć ze styropianu 
gwiazdy i powiesić je pod lampami na korytarzu. W przyszłym roku też mam w planach pewne 
zmiany, ale to będzie niespodzianka. 
 
R: Już nie możemy doczekać się tej niespodzianki! Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji planów. 
 
 
 
          Rozmawiała: Sara z 2b. 

 
 
 
 
* mural - dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego, najczęściej monumentalne. Murale można zdefiniować 

jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków. (WIKIPEDIA). 
 

 



   Wywiad 

z wiceprzewodniczącym szkoły 
   

Wybory do Samorządu Szkolnego już za nami. W tym numerze prezentujemy 

wywiad z wiceprzewodniczącym Dawidem Czekajem: 

1. Główna cecha Twojego charakteru? 

Zabawny. 

2. Cecha, której szukasz u kolegów? 

Wyluzowany. 

3. Co cenisz najbardziej w przyjaciołach? 

Szczerość. 

4. Twoja główna wada? 

Czasem jestem chamski. Potrafię „wygarnąć” ludziom, co o nich sądzę. 

5. Twoje ulubione zajęcie? 

Granie w piłkę nożną. 

6. Twoje marzenie? 

Pojechać na mecz Realu Madryt :) 

7. Czy masz idola? 

Tak, jest nim piłkarz Luka Modrić, grający na pozycji środkowego pomocnika w Realu Madryt. 

8. Czego nie cierpisz ponad wszystko? 

Nie lubię przechwalania się; piosenkarzy Dawida Kwiatkowskiego, Justina Biebera i zespołu 

One Direction. 

9. Cieszysz się z bycia w samorządzie szkolnym? 

Tak. Bycie w samorządzie to fajna sprawa. Można się wiele nauczyć np. odpowiedzialności. 

Do moich obowiązków należy m.in. losowanie „numerka niepytanego”. Chciałbym wprowadzić  

do szkolnego jadłospisu hot – dogi, oczywiście zdrowe, z warzywami. Warzywa rządzą;) 

10. Dziękuję za rozmowę i życzę Ci sukcesów w realizacji Twoich planów. 

 
 
 
                                                                                                           Rozmawiała: Ania. 



OPOWIADANIE 
 
 Ona była lubiana w towarzystwie, miała wielu znajomych i najwspanialszych przyjaciół na świecie. On 
był zawsze uśmiechnięty, lubił się bawić. Na jednej z dyskotek w szkole poprosił ją do tańca, od razu się 
zgodziła. Przetańczyli całą dyskotekę. Wieczorem napisał do niej na facebook'u, pisali ze sobą całą noc. 
 Następnego dnia w szkole, gdy ją zobaczył,podszedł do niej i przytulił ją. Kiedy po skończonych 
lekcjach wychodziła ze szkoły, czekał na nią. Odprowadził ja do domu. Cała drogę rozmawiali. Jak tylko 
weszła do domu, to od razu zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki i o wszystkim jej powiedziała. Powoli 
czuła, że zaczyna się w nim zakochiwać. 
 Kilka tygodni później, musiała się wyprowadzić do babci, ponieważ jej rodzice się rozwodzili. Była 
bardzo smutna z tego powodu, ponieważ to oznaczało zmianę szkoły. Kiedy on się o tym dowiedział, 
powiedział jej, że wszystko będzie dobrze. Gdy nadszedł dzień jej wyprowadzki, spotkała się z nim. Obiecał 
jej, że będzie do niej pisać, dzwonić, a jak tylko znajdzie czas, to będzie do niej przyjeżdżał. Niestety, na 
obietnicach się skończyło. Już się do niej nie odzywał, nie dawał znaku życia. Cały czas o nim myślała, co 
wieczór jej oczy zamieniły się w ,, wodospad" łez. Minął miesiąc, pół roku... Już powoli o nim zapomniała, 
kiedy niespodziewanie on się do niej odezwał. Dla niej to był szok. Wszystkie wspomnienia związane z nim 
wróciły... Niestety, dowiedziała się, że on ma dziewczynę . Była to jej dobra koleżanka. Starała się o nim nie 
myśleć, nie było to proste. Kilka tygodni później on do niej napisał, wyznał jej, że ciągle coś do niej czuje. 
Robiła sobie niepotrzebną nadzieję, że może wszystko się ułoży. Kilka dni później  napisał jej, że zerwał ze 
swoją dziewczyną. Bardzo się z tego powodu ucieszyła. Potem pisali ze sobą codziennie. Niestety, pewnego 
dnia gdy do niego napisała, nie odpisał. Kilka dni później, kiedy  była u taty, spotkała go przed sklepem. Chciał 
z nią porozmawiać.  Zgodziła się. Powiedział, że bardzo za nią tęsknił. Nie wiedziała, co ma mu odpowiedzieć. 
Z jednej strony bardzo chciała z nim być, ponieważ bardzo go kochała, z drugiej strony nie chciała znowu 
przez niego cierpieć. Ostatecznie powiedziała mu, że potrzebuje czasu. Spotykali się, jak tylko było to 
możliwe. Po jakimś czasie ponownie poprosił ją o chodzenie, a ona się zgodziła... 
 Niestety, ich szczęście nie trwało długo, ponieważ zachorowała na bardzo ciężką chorobę... Na 
białaczkę... Zostało jej kilka tygodni życia. Powiedział, że nigdy jej nie  opuści. Trzy tygodnie później, odebrał 
telefon od jej mamy. Była to straszna wiadomość. Jego ukochana nie żyje... Po pogrzebie siedział nad jej 
grobem i płakał...Przez głowę przechodziły mu różne myśli. Chciał się zabić, by być przy swojej ukochanej. W 
ostatniej chwili przypomniał sobie jej ostatnie słowa: „Kiedy już mnie zabraknie, chcę, byś wiedział, że Cię 
kochałam,kocham i zawsze będę kochać, tylko nie rób nic głupiego. Nie oczekuję, że będziesz o mnie zawsze 
pamiętał, ale wiedz, że odchodzę szczęśliwa, bo zostałeś ze mną do końca, mimo mojej choroby''. 
 Bardzo często odwiedzał jej grób. Zgłosił się do fundacji dawców szpiku kostnego. Po kilku 
miesiącach jego szpik był potrzebny młodej dziewczynie. Po przeszczepie  bardzo nalegał na spotkanie z nią. 
Miała na imię Emilia, była w wieku jego zmarłej ukochanej. Młodzi spotkali się kilka razy... Coś między nimi 
zaiskrzyło. ale mimo związku z Emilią, on nigdy nie zapomniał o swojej zmarłej dziewczynie. To właśnie dzięki 
niej  uratował życie swojej obecnej dziewczynie. 
                                                                                                   
           autorka: Sara, kl. 2b 

 
         Źródło grafiki/ zdjęć w numerze: Internet 

 
 



Kącik poetycki  

 

 

"Łza w oku" 

Łza w oku jest jak deszczyk, 

jest, a później znika, 

Lecz zostają krótkie wspomnienia. 

Łza ma swoje znaczenia. 

Ktoś płacze. Nie oznacza to, że jest miękki, 

oznacza, że długo trzymał  te uczucia... 

    Maja Sikora kl. 1e 

 

"Niepokój" 

Czekam z niepokojem 

na to, co będzie dalej. 

Co czeka mnie za chwilę, 

co czeka mnie jutro... 

 

Dziś jestem pełna niepokoju 

z powodu nadchodzących chwil. 

Nie wiem, czego się spodziewać 

w nadchodzących dniach. 

   Kamila Spandel (absolwentka G3) 

 

 

 

 

 



   JESIENNA KRZYŻÓWKA 

  
 Mamy dla Was miłe zajęcie na nudne, jesienne wieczory :) 
Odpowiedzi znajdziecie w Internecie. 

                                        __________ 

1.                            |__ __ __ M|__________ 

2.                                      |__  A __ __ __ __ | 

3.                                            |T __ __|_____ 

4.                                        __|R __ __ __ __ | 

5.                                        |__ I __ __|___ 

6.                                   __|__ O __ __ __| 

7.                                  |__ __  S __ __ __| 

8.                              _______|Z __ __ __ __| 

9.         _________ |__ __ __  K|____ 

10.       |__ __ __ __ __ __ __ A __ __| 

 
 

1. Październik po turecku. 

2. Cynamon po portugalsku. 

3. Herbata po węgiersku. 

4. Jarzębina po norwesku. 

5. Wiatr po niemiecku. 

6. Liście po hiszpańsku. 

7. Jesień po szwedzku. 

8. Dynia po włosku. 

9. Książki po holendersku. 

   10. Mgła po francusku. 

 

MATRIOSZKA - …..................................................................................... 

 
                                                                                    Wykonała: Ania z 2b 

 



PODSUMOWANIE WRZEŚNIA 

  

Wakacje się skończyły, nauki pełno. Każdy z nas ma teraz mało czasu na 
odpoczynek, a co dopiero na śledzenie nowości w muzyce. 
 Postanowiłyśmy więc wypisać Wam różne nowości: 
 
#1.09 ~ Donatan - Cleo gość Kamil Bednarek ~ „Ten Czas” 
#6.09 ~ Egon ~ „Szyfry Ulic” 
#6.09 ~ HDS ~ „Muzyka Bloków” 
#8.09 ~ One Direction ~ „Fireproof” 
#10.09 ~ Ewelina Lisowska ~ „Na Obcy Ląd” 
#12.09 ~ Calvin Harris ft John Newman ~ „Blame” 
#12.09 ~ Brejdaki ~ „Na Spółę” 
#12.09 ~ Młody PSZ & Duban ~ „Dwa Stany cz. 1” 
#12.09 ~ Pawbeats ~ „Utopia” 
#15.09 ~ Bednarek ~ „Chwile Jak Te” 
#15.09 ~ Alicia Keys ~ „We Are Here” 
#16.09 ~ Saszan ~ „RSP” - PŁYTA 

#16.09 ~ Chris Brown ~ „X” - PŁYTA 

#16.09 ~ Kasia Popowska ~ „Tlen” - PŁYTA 

#17.09 ~ Rafał Brzozowski ~ „Linia Czasu” 
#18.09 ~ Liber & Natalia Szroeder ~ „Teraz Ty” 
#18.09 ~ Jennifer Lopez ft Izzy Agalea ~ „Booty” 
#19.09 ~ Margaret ~ „Start A Fire” 
#19.09 ~ Ńemy ~ „Ń” 
#19.09 ~ Włodi ~ „Wszystko Z Dymem” 
#20.09 ~ TZWM ~ „Archiwum” 
#21.09 ~ Fen ~ „Fanatycy Dźwięku” 
#22.09 ~ PRO8L3M ~ „Art Brut” 
#22.09 ~ Donatan – Cleo ft Enej ~ „Brać” 
#25.09 ~ Jula ft Fabisz ~ „Będę Za Tobą” 
#28.09 ~ Ella Eyre ~ „Comeback (Ep)” – MINIPŁYTA 
#29.09 ~ One Direction ~ „Steal My Girl” 
#29.09 ~ Maroon 5 ~ „Animals” 
#30.09 ~ DJ Eprom & Sensi ~ „Boom Bap Boogie” 
#30.09 ~ Rakraczej ~ „System Crack” 
 

To jest to, czego ludzie słuchają i co uwielbiają ;) 



          Od redakcji... 

 
 

  Witamy w nowym roku szkolnym 2014/2015. Życzymy świetnie ukrytych ściąg, 
niekończących się pieniędzy na telefonie oraz dużo Internetu ;). Radzimy być grzeczni na 
lekcjach, aby nie pisać karnych kartkówek. 
 Najważniejsze - pamiętajcie o tym, że żyjemy i funkcjonujemy tu wszyscy razem, nie 
utrudniajmy sobie życia np. podczas przemieszczania się po korytarzach szkolnych!!! 
 
 
 
 

 

 Drodzy Nauczyciele! 

 
 

  14 października było Wasze święto, z tej okazji życzymy Wam, aby każdy dzień był dla 
Was miły, by budzik srebrne dźwięki układał dla Was w takt piosenki, byście zaczynali dzień 
weseli i żeby znikała zmarszczka z czoła, by wiatr Wam pachniał, śmiech Wasz szumiał, by 
każdy w klasie Was rozumiał. 
            Uczniowie 

 
 

Przypominamy! 
 
 

 Jeśli piszesz opowiadania lub wiersze i chcesz je gdzieś opublikować, to zgłoś się do 
redakcji gazetki szkolnej. Swoje prace dostarczajcie do siedziby „Cieszynianki” (s.37) lub sali 
22 w piątki od 14:35 . Za zaangażowanie przewidziane są punkty. Z chęcią opublikujemy 
Wasze utwory! 
 
 
                                              Redakcja 

 

 

 

 


