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Złote, żółte i czerwone
opadają liście z drzew,

zwiędłe liście w obcą stronę
pozanosił wiatru wiew. 

J. Brzechwa „Listopad”

Foto: Ania Z. 2B
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OD REDAKCJI
W naszej szkole wiele się dzieje:)

Poniżej lista wybranych wydarzeń. Więcej 
informacji znajdziecie na stronie internetowej 
naszego Gimnazjum i na Facebooku:)

Wycieczka do Teatru Banialuka w Bielsku – Białej – klasy 2b i 2d.
O przedstawieniu można poczytać tutaj: 
http://www.banialuka.pl/ballady-i-romanse

Halloween – filmowa noc horrorów - klasa 2c.

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III.

Konkursy przedmiotowe.

Wycieczka grupy „Cieszynianka” do Muzeum w Ustroniu – lekcja 
muzealna na temat tradycji bożonarodzeniowych.

Miłego czytania!
Redakcja

Gazetka szkolna: „Trójkomania"
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

Wydawca: grupa literacko – regionalna „Cieszynianka”.

Redakcja: z klasy 2b:Agnieszka, Ania, Sara, Muzykoholiczki; z klasy 1e: Maja.

opiekun: p. Jolanta Sztwiertnia - Pobiegło

Grafiki: Internet

http://www.banialuka.pl/ballady-i-romanse


Wywiad 
z Dyrektorem szkoły

Redakcja gazetki szkolnej przeprowadziła wywiad z Panią Dyrektor – Danutą Łabaj 
na temat wizyty Pani minister w naszej szkole. W tym numerze dowiecie się wszystkiego 
na temat tej wizyty i nie tylko…
- Dzień dobry. Co mogłaby nam Pani powiedzieć o wizycie Pani minister?
- Pani minister Joanna Kluzik - Rostkowska była zaproszona na uroczystości związane z 
obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Potem Pani 
minister przyjechała do nas.
-Dlaczego akurat nasza szkoła?
- Pani minister wybrała nasze gimnazjum. Było to spotkanie robocze, w którym 
uczestniczyli: Śląski Kurator Oświaty - Pan mgr Stanisław Faber, Dyrektor Delegatury w 
Bielsku – Białej - Pani mgr inż. Elżbieta Adamowska, Dyrektorzy cieszyńskich gimnazjów.
- Czy jej się podobało u nas? Co najbardziej? 
- Pani minister oglądała naszą świetlicę szkolną,która się jej spodobała.  Cały budynek 
naszej szkoły uważa za budynek z duszą. Bardzo podobała się jej również młodzież 
przygotowująca się do konkursów przedmiotowych. Podczas prób przedstawienia z 
okazji DEN Pani minister tak bardzo spodobała się scenka przygotowana przez uczniów, 
że poprosiła o następną. 
- Czy cieszy się pani z tego spotkania?
- Tak, spotkanie nie było takie oficjalne. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Pani 
zobaczyła, jak funkcjonuje szkoła. Wpisała się do naszej szkolnej kroniki i otrzymała 
srebrną tarczę, aby zobaczyła, jak my nagradzamy uczniów z wysokimi osiągnięciami w 
nauce. To był „spontan”, fajnie to wypadło. Wizyta przebiegała w naturalnej, przyjaznej 
atmosferze. Nasza szkoła uzyskała bardzo wysokie wyniki w ewaluacji zewnętrznej, a 
wizyta Pani minister to uhonorowanie szkoły, podkreślenie jej rangi. 
- Czy możliwe, że odbędzie się podobne spotkanie w przyszłości?
- Myślę, że tak, jak zaprosimy gości, to się odbędzie np. Spotkanie z Europosłem. 
- Wiemy, że startuje Pani w wyborach na stanowisko Burmistrza Cieszyna. Jak 
Pani myśli, jakie ma Pani szanse? 
- Postanowiłam startować. Przychodzi taki okres w życiu każdego człowieka, że czuje, że 
chce zrobić jeszcze więcej. Liczę na to, że przejdę do II tury. To ważny moment w moim 
życiu. 
- Co jeśli Panią wybiorą? Kto byłby nowym dyrektorem? Czy odbędzie się jakiś 
konkurs na nowego dyrektora?



- Najpierw poczekajmy na wyniki wyborów.
- Co jako burmistrz chciałaby Pani zmienić?
- Trzeba pomyśleć nad tym, aby młodzież od nas nie wyjeżdżała, trzeba przyciągnąć 
inwestorów i pomyśleć nad mieszkaniami dla młodych. Trzeba popracować nad 
kanalizacją i komunikacją Cieszyna oraz współpracą z Uniwersytetem Śląskim. 
Powinniśmy zadbać o estetykę miasta, czyli posprzątać je, pomyśleć o infrastrukturze, o 
dopasowaniu jej do osób niepełnosprawnych. Najważniejsza jest oczywiście rozmowa z 
mieszkańcami oparta na zaufaniu. Przede wszystkim zawsze będę blisko młodych ludzi.
- Dziękujemy bardzo za rozmowę. Życzymy Pani sukcesów w realizacji 
wszystkich planów.

Rozmawiały: Ania i Agnieszka z 2b.
Od Redakcji: Wybory samorządowe odbyły się 16 listopada. Poprosiłyśmy 
Panią Dyrektor o komentarz.

Pani Dyrektor: Jestem z wyborów bardzo zadowolona, dlatego że pierwszy raz kobieta w 
tym mieście wystartowała i za konkurentów miała czterech mężczyzn, którzy prowadzili 
dosyć intensywną kampanię wyborczą, a wiecie, że pani dyrektor jest osobą, która 
zajmuje się sprawami szkoły, więc nie zawsze w tę kampanię byłam tak na 100% 
zaangażowana. Myślę, że wynik mógłby być lepszy, gdybym miała kandydatów do Rady 
Miasta we wszystkich, czyli w 21 okręgach, a udało mi się wprowadzić kandydatów tylko 
do 17 okręgów.  To też niewątpliwie miało wpływ na wynik. Natomiast kompletnie nie 
rozpaczam z tego powodu, że nie weszłam do drugiej tury, mam za to satysfakcję taką, 
że z Cieszyna, który ma 6 mandatów do Rady Powiatu, uzyskałam największą ilość 
głosów. Tylu ludzi mi zaufało i chciało, żebym została radną powiatową i tak się stało. 
Jestem jeszcze przed zaprzysiężeniem, bo będzie taka pierwsza uroczysta sesja, kiedy 
radni składają ślubowanie. Chciałabym, żeby Cieszyn był postrzegany jako stolica 
powiatu cieszyńskiego i będę robiła wszystko, żeby współpraca między starostwem a 
miastem Cieszynem układała się dobrze i żeby coś z tego konstruktywnego wynikło. 
Chodzi mi tu przede wszystkim o kwestię dróg, komunikacji, działań informacyjnych, 
promocyjnych związanych z Ziemią Cieszyńską, z miastem Cieszynem. Tak jak 
powiedziałam, jestem dumna, bo nigdy w tym mieście kobieta nie próbowała swoich sił 
jako kandydat na burmistrza. Z drugiej strony przyjemnie było też wrócić w poniedziałek 
do szkoły i widzieć radość pracowników z tego, że nie zostałam burmistrzem i uczniów, 
którzy cieszyli się i mówili: „Fajnie, że pani jest z nami"(śmiech). To jest pozytywne i 
widocznie tak miało być. Będę miała możliwość przez cztery lata nabywać nowe 
doświadczenie w Radzie Powiatu. Dużo się nauczyłam w czasie tej kampanii wyborczej, 
musiałam patrzeć szerzej na całą problematykę związaną z miastem i myślę, że jest to 
ta wartość dodana. Wartością dodaną jest to, że moi bliscy, czyli mój mąż, moi synowie 
też we mnie wierzyli. Było dużo osób, które mnie wspierały. Nawet z Francji była 
uczennica pisała, że trzyma za mnie w kciuki. To jest sympatyczne, kiedy dostaje się 
takie informacje. Na Facebooku wszystkim, którzy mnie wspierali, podziękowałam. 

Redakcja:Dziękujemy bardzo, że znalazła Pani dla nas czas. 
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA

„  Barwy ojczyste”  
 Cz. Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,

A na tej fladze, biel i czerwień,

Czerwień to miłość,

Biel serce czyste,

Piękne są nasze barwy ojczyste.

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w  
kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.  
To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów  
pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca  
i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą  
Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych  
żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się  
cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat  
zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. 

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność  
wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę.  
Pomimo usilnych prób naszych nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim,  
co wiąże się z naszym narodem, nie zdołano zabić ducha polskości. Ani  
Niemcom, ani Rosjanom nie udało się narzucić naszym rodakom swojej  
kultury i języka w ramach tzw. procesów rusyfikacji i germanizacji. Polacy  
odzyskując niepodległość po ponad 100 latach „niebytu” – co jest  
fenomenem na skalę globalną – po raz kolejny udowodnili zaś, że są  
jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów 
świata.

Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą  
niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim;  
nie moglibyśmy pewnie też demonstrować dumy z naszych narodowych  



symboli – flagi oraz godła państwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali  
Polacy na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby  
przepaść na zawsze.



HALLOWEEN  1  

 Większość ludzi nie wie skąd wzięło się święto Halloween, w związku z 
tym redakcja naszej gazetki postanowiła opowiedzieć Wam h istorię tego 
święta.

Dokładna geneza2 tego święta nie jest znana, może nią być rzymskie 
święto na cześć bóstw owoców i nasion lub celtyckie święto na powitanie 
zimy. Według innej teorii święto Halloween wywodzi się z celtyckiego 
obrzędu Samhain3. W Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii oraz północnej Francji 
31października żegnano lato i witano zimę oraz obchodzono dzień 
zmarłych. Druidzi4 wierzyli, że w ten dzień granica między światem ludzi a 
zaświatami zacierała się, zaś wszystkim duchom zarówno tym dobrym i tym 
złym, łatwiej było przedostać się do świata żywych. Bardzo ważnym 
elementem Samhain było palenie ognisk. W ten sposób chciano dodać sił 
do walki z chłod em i ciemnością. Po roku 835 pod wpływem 
chrześcijaństwa zwyczaje te zaczęły zanikać. Kościoły chrześcijańskie 
przeciwstawiały się obchodzeniu Halloween wprowadzając Dzień Zaduszny. 
31października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się 
pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. W paradzie 
brali udział mieszkańcy przebrani w kolorowe stroje popularnych ludzi. W 
kolejnych latach pochód  corocznie organizowano 31 października. W roku 
1937 Anokę
ogłoszono stolicą Halloween. 

W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do zachodniej Europy. Z tej 
okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy kult uralne w nocnych 
klubach, występy teatralne oraz projekcje fil mowe w kinach. Szkoły i 
przedszkola organizują z tej okazji dodatkowe atrakcje dla swoich 
wychowanków. W Halloween dzieci przychodzą do szkoły przebrane za 
straszne postacie fil mowe. Chodzenie od domu do domu i zbieranie przez 
dzieci cukierków zdarza się coraz częściej. 

W związku z pogańską genezą tego święta Halloween spotyka się z 

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween
2. geneza - przyczyna, źródło, powód
3. Samhain - najważniejsze celtyckie święto
4. Druidzi - starożytni kapłani celtyccy



krytyką ze strony Kościoła rzymskokatolickiego oraz kościołów 
protestanckich. Jednocześnie od obchodzenia Halloween w Polsce odcinają 
się również słowiańskie związki wyznaniowe – opowiadające się za 
kultywowaniem rodzimych zwyczajów, związanych z tradycją Dziadów.

Opracowała: Aga



JAK SIĘ UCZYĆ?
PORADNIK  

 1.Zrób plan. Weź zwykły, podręczny 
kalendarzyk lub telefon i zapisz w nim co musisz 
zrobić. Dzięki temu nie pogubisz się w natłoku 
zadań domowych i sprawdzianów, które są 
codziennością w gimnazjum. Warto również zapisać 
je w kolejności od najważniejszych do tych, które 
mogą jeszcze poczekać.

2.Znajdź odpowiednią porę na naukę. Większość z 
nas nie potrafi od razu po powrocie do domu usiąść 
nad książkami. Wyznacz sobie chociażby godzinę 
dziennie na naukę, po pewnym czasie zobaczysz 
efekty! Słyszałam, że uczenie się po 18 jest mniej 
produktywne, ale to wszystko sprawa indywidualna.

3.Pozbądź  się „rozpraszaczy”. Ja nie potrafię skupić 
się na nauce, sprawdzając na telefonie Facebooka, 
pisząc esemesy i przeglądając Instagram. Dlatego 
odłóż telefon, wycisz go - teraz pora na szkołę. 
Biurko jako miejsce naszej pracy (przynajmniej w 
większości) powinno być posprzątane i czyste. 
Najlepiej zostaw na nim tylko zeszyty, podręczniki i 
coś do pisania. Poproś rodzinę, aby byli trochę 
ciszej i nie wchodzili do pokoju co 5 minut - to 
bardzo rozprasza.

4.Przepisywanie. Często zapamiętujemy coś 
poprzez zapisywanie najważniejszych informacji. 
Weź zwykły, nieużywany zeszyt i zacznij używać go 
jako brudnopisu. Jeśli masz kartkówkę z 



angielskiego, możesz przepisywać sobie dane 
słówko przez 2 linijki, a później czytać je na głos. 

5. Teraz, nie jutro. Jeśli wiesz, że sprawdzian z 
biologii masz w czwartek za tydzień, nie odkładaj 
tego na środę. Nigdy nie wiesz, czy w przyszłym 
tygodniu dasz radę nauczyć się na sprawdzian i do 
tego powtórzyć na historię, przygotować do 
odpowiedzi z fizyki, a rusz pani z matematyki 
zapowie na jutro kartkówkę. Wykorzystaj weekend! 
Wiadomo, że nikomu nie chce się uczyć, kiedy 
mamy wolne, ale”marnując" czas nad książkami w 
sobotę czy niedzielę, zyskasz go w tygodniu.

6. Słuchanie muzyki to również sprawa 
indywidualna. Niektórzy słuchając piosenki, lepiej 
się skupią, inni do nauki potrzebują całkowitej ciszy. 

7. Fiszki mogą uratować Twoje życie! Z jednej 
strony napisz dane słówko, a z drugiej strony jego 
znaczenie, tłumaczenie. Jest to sposób wszystkim 
bardzo dobrze znany, ponieważ pomaga w nauce z 
każdego przedmiotu (angielski- słówka, chemia - 
pierwiastki, historia – daty,fizyka - wzory i tak 
dalej).

8. Zrób chwilę przerwy. Nikt nie da rady uczyć się 
dwie, trzy lub więcej godzin dziennie. Podczas chwili 
odpoczynku możemy śmiało iść coś zjeść lub się 
czegoś napić.

9. Szukanie informacji. Jeśli czegoś nie rozumiesz, 
śmiało możesz zajrzeć do Internetu. Rzadko kiedy 
nie da się czegoś w nim znaleźć. Równie pomocna 
może okazać się Encyklopedia, do której tak 
"często" zaglądamy.



10. Systematyczność. Najważniejsza i 
najtrudniejsza do zrobienia rzecz. Bo komu,szczerze 
mówiąc, codziennie chce się powtarzać wszystkie 
lekcje? Nauczyciele mówią, że taka nauka jest 
najskuteczniejsza, więc może naprawdę warto się 
zmotywować i zacząć uczyć się z lekcji na lekcję? 
Powodzenia!

Autorka: Ania 2b 
Grafika:http://www.kolorowankimalowanki.pl

http://www.kolorowankimalowanki.pl/


      Jessie J – „Sweet Talker”
   Premiera trzeciego albumu brytyjskiej piosenkarki odbyła się 13 
października. Po przesłuchaniu byłam bardzo zadowolona – owszem nigdy 
jakoś specjalnie nie słuchałam Jessie, ale ta płyta mnie zachwyciła. Gdy 
czytam recenzje tego albumu w internecie  rzednie mi mina. Może nie mam 
gust u skoro ta płyta mi się podoba? Czytam komentarze - oddycham z ulgą. 
Wiele osób też jest zachwycona tą płytą. Owszem prawie każda piosenka 
jest inna i jest tam wiele różnych stylów, ale dzięki temu każdy znajdzie coś 
dla siebie.
   Połowa kompozycji to ballady niekoniecznie smutne, zazwyczaj 
opowiadające o miłości. Singiel „Burnin' Up” jakoś mi nie podszedł, 
możliwe, że przez tekst. „Seal Me With a Kiss”, „Said Too Much” lekko 
słodkie, znów o miłości piosenki, są OK. Przejdę do moich ulubionych jest to 
przed e wszystkim rytmiczne „Strip” (z wersji d eluxe), pierwszy utwór czyli 
„Ain't Benn Done” oraz „Sweet Talker”, które nadaje się na singla – miejmy 
nadzieję, że nim zostanie. 
   Podsumowując, płyta mi się podoba, polecam i nie rozumiem, dlaczego 
mówi się, że Jessie J zawiodła. Płyta dostępna na Muzodajni, iTunes oraz w 
Empiku za 40,00 zł.
 

Ewelina Lisowska „Nowe Horyzonty”
   Premiera drugiej płyty polskiej wokalistki odbyła się 28 października. 
Znajduje się na niej 10 utworów oraz „Intro”. Na tej płycie Lisowska 
rzeczywiście próbuje nowych horyzontów, każdy utwór jest inny i 
niepowtarzalny. Ewelina pokazuje, jak świetnie potrafi się bawić swoim 
głosem. Jak sama mówi, każdy utwór opowiada swoją indywidualną h istorię, 
a mianownikiem wspólnym jest ona sama. Pisała o tym, co czuje i widzi. 
Wielkim plusem całego albumu jest to, że wszystkie teksty to robota 
Eweliny. Znajduje się tam również piękna ballada - „Szkło”, którą 
piosenkarka wykonała premierowo na swoim tegorocznym zlocie fanów. Na 
płycie są również jej najnowsze single, czyli „We mgle” oraz „Na obcy Ląd”. 
Jeśli ktoś spodziewał się drugiego „Nieodpornego rozumu” czy „W stronę 
słońca”, niestety, się zawiedzie - te utwory są jeszcze lepsze :). 

Warto kupić tę płytę ze względu na świetny materiał – młoda 
wokalistka, która próbuje nowych stylów muzycznych to id ealna mieszanka 
na jesienne wieczory. Okładka i grafika płyty też zachęcają - Ewelina 
wygląda tam niczym superbohaterka. Tak jak w przypadku Jessie J, płytą 
również jestem zachwycona i gorąco polecam. Płyta dostępna w internecie 
oraz w Empiku za około 40,00 zł.

   Pamiętajmy, żeby w miarę możliwości pobierać muzykę  



legalnie, przez to oddajemy szacunek artyście.
                                                                
                                                                 Muzykoholiczka

                                                                                         



Muzyczne podsumowanie 
października

Wielu z nas jest teraz zajętych i zabieganych, więc 
przygotowaliśmy Wam spis muzycznych nowości w październiku:
 
  
#6.10 ~ Paluch ~ „Sentymentalnie” - PŁYTA
#10.10 ~ Kali ~ „Made In Heaven” - PŁYTA
#13.10 ~ Jessie J ~ „Sweet Talker” - PŁYTA
#13.10 ~ 5 Second Of Summer ~ „Good Girls”
#14.10 ~ Taylor Swift ~ „Out Of The Woods”
#21.10 ~ Qwen Stefani ~ „Baby Don't Lie”
#25.10 ~ Iggy Azalea ~ „Beg For It”
#27.10 ~ Taylor Swift ~ „1989” - PŁYTA
#27.10 ~ Maja Hyży ~ „Kawa”
#28.10 ~ Ewelina Lisowska ~ „Nowe Horyzonty” - PŁYTA

W tym miesiącu nie było tego aż tak wiele, więc 
dołączamy recenzje dwóch płyt:

    Jessie J – Sweet Talker           Ewelina Lisowska – Nowe 
                                                               Horyzonty



Z PAMIĘTNIKA 
ABSOLWENTKI

Drogi Pamiętniku,

od września tego roku rozpoczęłam naukę w liceum. 
Z jednej strony cieszę się, że zmieniłam szkołę. Oczywiście, 

wiadomo dlaczego. Nowa szkoła to nowe otoczenie, nowi koledzy i 
koleżanki oraz nowi nauczyciele. Kiedy po raz pierwszy 
przekroczyłam próg Liceum 
im. A.Osuchowskiego, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Nie 
czułam się pewnie w nowym środowisku, ale jest to normalne, 
kiedy zmienia się otoczenie. 
         Teraz czuję się już pewne, mimo że dobre oceny w liceum 
nie są już tak łatwe do zdobycia. Daje się również odczuć wysoko 
postawioną poprzeczkę z tym związaną. Szczerze przyznaję, że 
dopiero w liceum zrozumiałam, co oznacza prawdziwa nauka :-) 
Teraz mam o wiele więcej pracy niż w gimnazjum, czego z 
pewnością można się domyślać. Często się zdarza, że ilość 
zadania domowego sprawia, że sama nie wiem, od czego zacząć. 
Oczywiście, zawsze staram się ze wszystkim zdążyć na czas. 
Bardzo często również zdarza się, że brakuje mi czasu po prostu 
na zwykłe złapanie oddechu czy też  na odpoczynek. 
         Jednak pomimo przyzwyczajenia do nowej szkoły i jej 
wymagań czasami zdarza mi się jeszcze nie do końca przekroczyć 
wspomianą już poprzeczkę. Myślę jednak, że w niedługim czasie 
wszystko się w końcu ustabilizuje.
         Kiedy przez pierwsze dwa tygodnie naszej nauki w szkole 
każdy z nas zapisywał się na interesujące go zajęcia dodatkowe, 
ja myślałam o przyłączeniu się do szkolnego chóru. Niestety, 
przez mój klasowy plan lekcji musiałam zrezygnować, ale mimo 
wszystko jestem zadowolona. Czasami jest ciężko, ale jeśli ktoś 
tak jak ja lubi się uczyć, łatwo zaaklimatyzuje się w nowej szkole. 

Autorka: Kamila Spandel, absolwentka G3



Kącik poetycki

„Zdrowie po cieszyńsku”
W moim domu i w mej szkole dbamy co dzień o me zdrowie.

Jest w Cieszynie bardzo długo słynny klub pływacki „Delfin”.

Pływać kraulem, to klasyka, „żabą” - duża umiejętność, styl grzbietowy to już relaks. 

Najtrudniejszy jest „motylek” i dlatego ja go lubię, pływam wtedy jak delfinek.

Lecz pływanie to nie wszystko,muszę przyznać, że też dobra jestem w rolkach.

Gdy założę je na stopy, jeżdżę wtedy jak szalona. A najlepsza na te jazdy jest wspaniała  
ścieżka zdrowia. 

Jest to ścieżka dosyć znana, bo na jazdy przygotowana. Kiedy znudzisz się tą jazdą,  
skręcasz w prawo i już jesteś w czeskim kraju.

Zachęcam Was do sportu, bo nasz Cieszyn z tego słynie, że sportowców wychowuje i to  
w różnych dyscyplinach.

Autorka: Zuzia Macura 1c

,  ,Przyjaźń a miłość ''  

Przyjaźń jest jedna, a miłości będzie wiele. 
Przyjaźń zostaje, a miłość odchodzi.
Przyjaźń jest jedyna w swoim rodzaju - mniej cierpienia jest, umiemy przeżyć to, mniej łez niż w miłości,
jest mniej do ukrycia, zero kłamstw. 
Szukamy szczęścia razem...

Autorka: M.S.



OPOWIADANIE
To był dla niej szok.!! Po kilku miesiącach bycia razem on tak po prostu z nią 

zerwał... 
A było to tak:

Ona – Klaudia, on – Przemek. Chodzą do tej samej drugiej klasy gimnazjum. Znają 
się od bardzo dawna. Na początku byli najlepszymi przyjaciółmi. Mówili sobie o 
wszystkim. Podczas wakacji, coś się zmieniło. Między nimi zaiskrzyło. Od 17 lipca byli 
parą. Układało im się bardzo dobrze. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Od września 
było jeszcze lepiej, siedzieli razem na przerwach, na lekcjach. Spędzali jeszcze więcej 
czasu razem. Mieli kilku wspaniałych przyjaciół. Szczęścia w ich związku nie brakowało. 

Pewnego dnia Przemek napisał do Klaudii, że bardzo chcę się spotkać. Ona była 
zdziwiona, ponieważ w tym dniu mieli się nie spotykać. Umówili się w parku. Kiedy ona 
przyszła na miejsce, on już tam siedział. Był bardzo zdenerwowany. Przez chwilę nie 
mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Klaudia z uśmiechem na twarzy, swoim 
słodkim głosem próbowała go uspokoić. Kiedy jemu w końcu udało się coś powiedzieć, 
uśmiech z jej twarzy szybko zniknął... Z jej błękitnych oczu wypłynęła łza... Próbowała 
się powstrzymać, ale było to bardzo trudne. Przemek jeszcze przez chwilę mówił... Dla 
niego to też była bardzo ciężka sytuacja. Jeszcze nie skończył mówić, ale ona nie 
wytrzymała i poszła prosto przed siebie... Dla niej to był koszmar. Jej ukochany właśnie 
powiedział jej, że między nimi koniec. W jej głowie roiło się tysiąc myśli... Po chwili 
dostała od niego SMS'a: „Już Cię nie kocham”.  Kiedy to przeczytała, rozpłakała się jak 
dziecko... Od razu wróciła do domu, zamknęła się w    swoim pokoju i płakała. Jej świat 
się zawalił. Straciła miłość swojego życia. Powiedziała o tym swojej przyjaciółce, ta 
zabrała ją do kawiarni na gorącą czekoladę i jej ulubione ciastko. Po tej rozmowie 
zrozumiała, że da sobie bez niego radę, mimo tego że ciągle bardzo go kocha. 
Następnego dnia zobaczyła go w szkole z laską z pierwszej klasy... Przez chwilę było jej 
bardzo przykro, ale w głębi duszy wiedziała, że to, co zrobił, było straszne... Mimo 
wszystko było jej bardzo szkoda tej dziewczyny, doskonale wiedziała, że zaraz ją zostawi 
dla innej.

Jej życie zmieniło się o 180 stopni. Po dwóch tygodniach Przemek się opamiętał i 
bardzo chciał wrócić do Klaudii. Mówił jej, że ją kocha, starał się wszystko naprawić. Ale 
na niej to nie robiło już żadnego wrażenia.  Mimo to on dalej do niej pisał na Facebooku, 
ale ona mu nie odpisywała. Miała gdzieś tego drania! Kilka miesięcy później poznała 
świetnego chłopaka. Czuła, że coś z tego będzie. Przemek zmienił szkołę, ponieważ jego 
rodzice znaleźli lepszą pracę w innym mieście. Klaudia już więcej o nim nie słyszała. 

KONIEC

Autorka: Sara, 2b
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