
 
 

 

 
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE 

NR 3 2016/ 2017 

CENA:  0zł 

WIOSNA, WIOSNA... 

 

 

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  

Wiosna - znów nam ubyło lat,  

Wiosna, wiosna wkoło, 

rozkwitły bzy.  

Śpiewa skowronek nad nami,  

Drzewa strzeliły pąkami,  

Wszystko kwitnie wkoło, i ja, i 

Ty. 

A. Zieliński 
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OD REDAKCJI...  

Co ciekawego znajdziesz w naszej "Trójkomanii"?  

 

 Stresujesz się egzaminami gimnazjalnymi?  
Chciałbyś mieć lepsze oceny? 
 Poczytaj o sposobach uczenia się. 

 Chcesz poznać różne tradycje świąteczne?  
Zajrzyj do gazetki. 

 Nie wiesz, jakie przedstawienie obejrzeć, jaką książkę przeczytać? 
 Zerknij na strony z recenzjami. 

 Jeśli jesteś fanem różnych opowieści, zapraszamy na stronę z opowiadaniem. 

 Inne ciekawostki znajdziesz na pozostałych stronach gazetki. 
   
 Zbliżają się święta, więc życzymy naszym czytelnikom: 
 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych Wiary, Nadziei i Miłości.  

Radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi  
oraz Wesołego Alleluja! 

 
 
Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu redakcyjnego, serdecznie zapraszamy 

          Miłego czytania   
         REDAKCJA 
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UCZYMY SIĘ 
  

 Jak się uczyć, by przyswoić potrzebną wiedzę 

 i prawidłowo ją wykorzystać w określonym czasie? 

 Najważniejsza jest koncentracja. Bez umiejętności 
skupienia się nie osiągniesz efektów! Pamiętaj, że na Twoją 
koncentrację źle działają: złe oświetlenie, zła temperatura, 
zgiełk za oknem, rozpraszające przedmioty, włączone radio, TV, telefon, impreza w pokoju obok, a 
nawet zbyt wygodny fotel lub nieodpowiedni klimat miejsca, w którym przebywasz, złe samopoczucie, 
brak motywacji, przemęczenie psychiczne i nieodpowiednie zaplanowanie czasu nauki. 
 Odpowiednio rozplanuj czas nauki -  dobierz porę dnia i właściwie dostosuj przerwy.  
 Przygotuj się do lekcji. Powtarzaj - im częściej  masz do czynienia z daną informację, tym lepiej 
ją zapamiętasz. Innym jeszcze lepszym sposobem jest przejrzenie materiału na nadchodzącą lekcję i 
wynotowanie kilku pytań związanych z tym materiałem. 
 Zawsze odrabiaj zadanie domowe.  
 Przychodź do klasy na czas ze wszystkimi niezbędnymi materiałami - to duże ułatwienie 
organizacyjne. 
 Słuchaj aktywnie. Słyszenie i słuchanie to dwie różne rzeczy. Słyszenie jest pasywne i 
automatyczne, podczas gdy słuchanie wymaga aktywnego udziału. 
 Nie zakładaj z góry, że lekcja będzie nudna, temat totalnie nieinteresujący i w dodatku trudny. 
 Notuj. Używaj skrótów. Podkreślaj to, co ważne. 
 
Jeśli jesteś wzrokowcem: 
· używaj kolorowych pisaków i długopisów, 
· podkreślaj, rysuj, twórz schematy i tabele, 
· układaj krzyżówki z najważniejszych słów do zapamiętania, 
· kluczowe słowa, wzory, daty, wnioski zapisuj na małych karteczkach i umieszczaj na wysokości oczu, 
· pracuj w ciszy. 
 
Jeśli jesteś słuchowcem: 
· głośno powtarzaj, 
· jeżeli to możliwe śpiewaj, rymuj, deklamuj, wykorzystując rytm i rym, 
· ułóż krótki wiersz lub piosenkę złożoną z najważniejszych słów do zapamiętania, 
· wykorzystuj dialogi, rozmowy, dyskusję w grupie, 
· najważniejsze informacje nagrywaj, a potem odtwarzaj. 
 
Jeśli jesteś ruchowcem (kinestetykiem): 
· ucz się, wykorzystując dynamikę całego ciała, 
· demonstruj pojęcia za pomocą ruchów i gestów (kalambury), 
· powtarzaj materiał, chodząc po pokoju, 
· konstruuj modele przestrzenne, wycinaj, lep z plasteliny. 
 
 
     Autorka (na podstawie materiałów z Internetu): Zosia, kl. 3e 

 



 
 

WIELKANOC 

 
ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 
 
 
Palemki na szczęście 
Wielki tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki - rózgi 
wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek - ozdabiano 
kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko 
domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 
Świąteczne porządki  
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. 
Porządki mają także symboliczne znaczenie - wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i 
choroby. 
Topienie Judasza 
Młodzi chłopcy topili Judasza - ze słomy i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą następnie wleczono 
na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec 
wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzano w ten sposób sprawiedliwość. 
Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. 
Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się 
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.  
Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – 
potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru 
wylewano na ziemię.  
Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z 
wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano 
śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.  
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek 
z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i 
wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została 
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. 
Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 
Specjalnie dla dziewcząt 
Uwaga, dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na 
święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!  
Wielka Niedziela - dzień radości 
W Wielką Niedzielę po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. 
Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i mazurka.  
Lany Poniedziałek 
Lany Poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać 
można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. 
A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką 



 
 

stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie 
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 
Szukanie zajączka 
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana 
szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 
Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się 
święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość.  
 
POKARMY NA ŚWIĘCONKĘ 
 
Wędlina - zapewnia zdrowie, płodność i dostatek. Święci się przede wszystkim wyroby wieprzowe, np. 
kawałek szynki, kiełbasy. 
 
Sól - oznacza prostotę życia. Dodaje potrawom smaku, chroni przed zepsuciem i ma właściwości 
oczyszczające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło. 
 
Jajko - jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, odradzającego się życia i płodności. Do koszyczka 
wkłada się jajka ugotowane na twardo, najczęściej pomalowane. 
 
Baranek - oznacza pokorę i łagodność. Ten z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa 
Zmartwychwstałego. 
 
Chleb - to pokarm podstawowy symbolizujący Ciało Chrystusa, gwarantujący dobrobyt i pomyślność. 
Święci się zwykle kilka kromek chleba. 
 
Pieprz - zwykle święci się zmielony pieprz czarny – symbol gorzkich ziół. Posypujemy nim (i solą) jajko, 
którym dzielimy się w świąteczną niedzielę. 
 
Ciasto - pojawiło się w koszyczkach dość niedawno. Jest znakiem umiejętności i doskonałości. 
Najlepiej włożyć do koszyczka np. kawałek drożdżowej babki domowego wypieku. 
 
 
 

    
       
          Autor: Kamil, kl. 3e 
 
 



 
 

WYCIECZKA DO WIEDNIA 
 

  Dnia 21.12. 2016 roku pojechałam na zorganizowaną przez naszą szkołę wycieczkę do stolicy 
Austrii.  Z Cieszyna wyjechaliśmy wczesnym rankiem. Do Wiednia przybyliśmy około godziny 11:00. 
 Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Techniki ( Technisches Museum), które 
znajdowało się na ul. Mariahilfer.  
 Muzeum zostało utworzone 1908 roku. Podczas zwiedzania mogliśmy zobaczyć różne cuda 
techniki m.in. stare lokomotywy, pierwsze protezy imitujące ludzkie kończyny, samoloty, samochody i 
inne środki transportu; stare maszyny, które ułatwiały ludziom życie. Na ostatnim piętrze znajdował się 
poza barierkami kosz od dużego balonu, można było do niego wejść. 
     Następnym punktem programu było przechadzka  z przewodnikiem po Wiedniu. Wstąpiliśmy do 
katedry 
 św. Szczepana na krótką modlitwę, podziwialiśmy ołtarz oraz przepiękne witraże. 
     Ostatnim punktem programu było zwiedzenie głównego „Jarmarku Świątecznego”. W licznych 
budkach znajdowały się śliczne bombki, świecidełka, łańcuchy, słodycze, szaliki, nakrycia głowy... 
Wszystkie rzeczy związane ze świętami Bożego Narodzenia. Na niektórych stanowiskach można było 
zakupić coś ciepłego np. herbatę, kawę, kakao czy też zupę w bochenku chleba. Nad całym jarmarkiem 
unosiły się steki tysięcy światełek, lampek. Całe to miejsce wyglądało magicznie, czarująco, tak bardzo 
nawiązywało do świąt. 
  Po obejrzeniu całego jarmarku poszliśmy w stronę autobusu, który zawiózł nas do Cieszyna.  
Podsumowując, wycieczka bardzo mi się podobała. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Autorka: Zosia, kl. 3e 



 
 

DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM I PROSZĘ,  

CZYLI ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA 

 Grunt to dobre wychowanie. Obecnie coraz bardziej widoczny jest brak 

słownictwa, które powinno być wyrazem kultury, wychowania i życia w jedności ludzi, 

którzy żyją w swoim najbliższym środowisku. 

 Trzy słowa wyrażają bardzo ważne aspekty kultury: dziękuję, przepraszam, proszę.  

 Jeżeli rozejrzymy się wokół, widzimy, jak nasze pokolenie zachowuje się w domu, na 

ulicy czy w szkole. Korytarze naszej szkoły są 

zapełnione po brzegi, sklepik szkolny również. Czy 

ktoś się przejmie, kiedy kogoś szturchnie lub 

popchnie?  

 Aby przypomnieć zasady dobrego zachowania  

w dniu 6 lutego do naszej szkoły przybyli krakowscy 

aktorzy Wojciech Habela i Jacek Lecznar, którzy 

zaprezentowali nam program: "Dziękuję, 

przepraszam i proszę ". Uczniowie sami też wzięli w 

tym przedstawieniu aktywny udział i w różnych 

scenkach pokazywali, jak właściwie się zachować. Poznaliśmy sztukę chodzenia po 

chodniku, otwierania drzwi i przepuszczania w drzwiach osób starszych, kobiet i dziewczyn, 

zachowania w autobusie, witania się, zachowania przy stole. Lekcja była przeprowadzona w 

humorystyczny sposób. Tańca, żartów oraz śmiechu nie zabrakło!  

 Była to prawdziwa lekcja wychowania, Myślę, iż warto było zobaczyć tę sztukę i że w 

naszej szkole częściej  teraz słychać: proszę, dziękuję, przepraszam - tak proste, ale 

niełatwe w użyciu słowa. 

           

          Autorka: Wiktoria, kl.3a 

 

 

 



 
 

„BALLADYNA”   
    W dniu 8 lutego 2017 roku klasy 1b oraz 2a miały okazję obejrzeć 

spektakl pt. „Balladyna” w Teatrze Lalek „Banialuka” 

 im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej. Wszyscy zgromadzeni zapewne 

znali dramat Juliusza Słowackiego i dla nikogo ten spektakl nie miał 

tajemnic, lecz czy każdy odkrył „drugie dno” sztuki? Czy każdy wie, komu 

i czemu zawdzięczamy tamtejszy seans? 

    Zainteresowanie reżysera Petra Nosalka romantyzmem zaczęło się od realizacji „Bukietu” 

autorstwa Karela Jaromira Erbena, czeskiego romantyka, w ostrawskim teatrze lalek. Tekst mający 

wiele wspólnego z balladami Słowackiego, zachęcił Nosalka do sięgnięcia po europejskich 

romantyków. Reżyserowi spodobała się lekkość, ironia oraz wieloznaczność utworu. Realizując 

„Balladynę” Petr Nosalek skupił się przede wszystkim na jej europejskim wymiarze. Lecz jak pokazać 

współczesność romantyzmu i to, jak głęboko w nas tkwi? Jeśli w spektaklu natrafiamy na aluzje do 

pozascenicznej rzeczywistości, to bez dosłowności –  zwłaszcza w strefie politycznej oraz walki o 

władzę. 

 Ważną rolę w widowisku odgrywają kostiumy. Stroje, w które lalki są ubrane, określają ich status. Na 

przykład: Wdowa w swym domu ubrana na czarno, w zamku Kirkora ma jednak lepszą i dostojniejszą 

suknię. A zmiana kostiumu Balladyny- z białej sukni na purpurową - oznacza utratę niewinności oraz 

narodziny krwawej historii. Reżyser niweluje romantyczną retorykę, gesty i pozy ogranicza do 

minimum. Podczas sztuki śledziliśmy losy dwóch par kochanków i dwa wzorce przeżywania świata: 

Alina i Filon – tu romantyzm z sielanek śmieszy widza, a zarazem wzbudza sympatię, Balladyna i 

Kostryn – to z kolei namiętność, która jest skrywana pod dworskim monumentem. W balladzie 

postacie są ukazywane jako romantyczne i szlachetne osoby, ale na scenie wyglądało to inaczej. 

Alina, którą Słowacki opisuje jako słodką dziewicę, tak naprawdę jest wredną i złośliwą prowokatorką. 

Na pewno nie jest „uciśnioną niewinnością”, jaką umarłą, chce widzieć Filon. A pustelnik, który był 

uważany za starego mędrca, to zapiekły zrzęda i maruda, zamknięty na współczesność starzec, nie 

potrafiący zrozumieć racji ani Filona, ani Kirkora. 

    Przedstawienie było gęste od znaczeń i emocji. Emocje te aktorzy wyrażali budowaniem sylwetek 

postaci. Zestrojeni w jeden zespół, nie zatracili indywidualnych rysów każdej z postaci. 

Przedstawienie pokazywało drugie znaczenie dramatu. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć coś, czego 

wcześniej nie byliśmy w stanie ujrzeć.  

"To tkwi w nas" 
Magdalena Legendź 
Teatr nr 6 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/41871,druk.html - pełny tekst recenzji 
http://banialuka.pl/balladyna 
 
           Michalina Nowakowska, kl. 1b 



 
 

MARIA SKŁODOWSKA - CURIE 
#PoczujChemięDoSkłodowskiej 
 Maria Skłodowska-Curie jest jedną z największych postaci światowej nauki. Pierwszą kobietą 

wyróżnioną Nagrodą Nobla, mentorką Alberta Einsteina, wielką osobowością i jedną z niewielu ludzi na 

świecie, których odkrycia odmieniły oblicze współczesnej nauki. Była pierwszą kobietą profesorem na 

Sorbonie, która opracowała nowe metody badawcze i konstruowała instrumenty pomiarowe. Utworzyła 

nowe placówki naukowo-terapeutyczne: Instytut Radowy w Paryżu i w Warszawie oraz wprowadziła do 

nauki nowe pojęcie "promieniotwórczość". Całe życie Marii Skłodowskiej-Curie cechowało 

bezinteresowne oddanie nauce. Obce było jej dążenie do osobistych korzyści. W 2015 roku okrzyknięto 

ją najbardziej wpływową kobietą ostatniego dwustulecia. 
TEGO NA PEWNO NIE WIEDZIAŁEŚ O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE: 

1. Jest nie tylko pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla, ale również do tej pory jedyną 
na świecie, która dostała ją dwukrotnie; 

2. Dzięki radowi już w 1905 r. udało się wyleczyć raka szyjki macicy; 
3. W czasie I Wojny Światowej zorganizowała specjalne mobilne stacje radiologiczne, 

umożliwiające prześwietlenia obrażeń żołnierzy; 
4. Jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy, w tym także prawo jazdy na samochody 

ciężarowe!; 
5. Była inicjatorką powstania Instytutu Radowego w Warszawie – obecnie Centrum Onkologii im. 

Marii Skłodowskiej-Curie, oraz w Paryżu; 
6. W 2015 roku została uznana przez Szkotów za najbardziej wpływową kobietę 200-lecia, a w 

rankingu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii zajęła drugie miejsce, tuż po Margaret Thatcher; 
7. Przyjaźniła się z Einsteinem. (...) Gdyby nie Skłodowska, Einstein nie rozwinąłby swojej kariery. 

To właśnie ona napisała dla niego rekomendacje, kiedy zabiegał o stanowisko profesora na 
Politechnice w Zurychu. Maria Skłodowska-Curie w liście napisała: "Zważywszy, że Einstein 
jest jeszcze bardzo młody, zasadne jest pokładanie w nim ogromnych nadziei i postrzeganie go 
jako jednego z czołowych teoretyków przyszłości"; 

8. Była jedną z pierwszych ekolożek. Jako zapaleni cykliści, ona i jej mąż, Piotr, w podróż 
poślubną udali się na rowerach; 

9. Już w dzieciństwie wyróżniała się nadprzeciętną inteligencją. Nauczyła się czytać w wieku 4 lat; 
10. Władała biegle pięcioma językami; 
11. Uwielbiała pływać kraulem; 
12. Kochała róże, które uprawiała w swoim ogrodzie; 
13. Rzeczy osobiste Marii Skłodowskiej, notatki, ubrania, a także jej ciało pozostaną radioaktywne 

przez jeszcze 1500 lat. Do dzisiaj jej zeszyty przechowywane są w ołowianych naczyniach w 
paryskiej bibliotece narodowej. Zwiedzający muszą podpisać oświadczenie, że chcą je obejrzeć 
na własną odpowiedzialność; 

14. Córka Marii Skłodowskiej (Irena Joliot-Curie) oraz jej zięciowie również zostali nagrodzeni 
Nagrodami Nobla. 

http://www.umcs.pl/pl/wydarzenia-150-rocznica-urodzin-marii-curie-sklodowskiej-umcs-lublin,11938,-

poczujchemiedosklodowskiej,46154.chtm 



 
 

WYCIECZKA  

DO PAŃSTWOWEGO MUZEUM 

 AUSCHWITZ-BIRKENAU 

 W OŚWIĘCIMIU 

 23 lutego 2017r.  był kolejnym chłodnym i deszczowym dniem, lecz dla klas trzecich oznaczał 

on wycieczkę do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.  

 Wszystkie klasy trzecie zebrały się pod szkołą o godzinie 7.00. Podróż była stosunkowo długa, 

ponieważ Oświęcim  leży około 70 km od Cieszyna. Wysiedliśmy na parkingu dla autobusów niedaleko 

obozu. Była godzina 9.00. Każda klasa stanowiła jedną grupę. Godziny wejścia dla każdej klasy były 

ściśle określone. Przy wejściu musieliśmy przejść przez "bramki", które miały sprawdzić, czy nie 

wprowadzamy na teren obozu jakichś niebezpiecznych substancji, bądź broni.  Po kontroli zostaliśmy 

zaopatrzeni w słuchawki i specjalny nadajnik, przez który mieliśmy słyszeć naszego przewodnika.  

 Gdy przeszliśmy dalej, zobaczyliśmy pierwszą część obozu. Była kompletnie odizolowana 

drutami, które  dawniej były pod wysokim napięciem. Na terenie tego obozu znajdowało się wiele 

budynków, część była tam już od samego początku (dawne koszary), a z kolei inne zostały wzniesione 

rękami więźniów obozu. Wchodziliśmy kolejno do różnych budynków, w których dowiedzieliśmy się, co 

tak naprawdę działo się w tym obozie podczas II wojny światowej. Poznaliśmy nazwiska wielu 

zbrodniarzy, którzy niegdyś prowadzili ten obóz. Zwiedziliśmy także podziemia obozu, w których 

znajdowały się cele dla więźniów. Obejrzeliśmy także film, który pokazał nam, co działo się w III Rzeszy 

na krótko przed wojną.  

 Gdy zwiedziliśmy pierwszy obóz, pojechaliśmy do Auschwitz II. Był to teren znacznie większy 

od poprzedniego obozu. Został on wybudowany w pełni przez więźniów. Na jego terenie znajdowały się 

pomieszczenia, w których w nieludzkich warunkach trzymano więźniów. Więźniami byli ludzie różnych 

narodów. Każdy więzień musiał wstawać bardzo wcześnie rano na apel, po którym musiał iść wiele 

kilometrów do swojego miejsca pracy. Więźniowie (także dzieci) głodowali, pracowali ponad ludzkie siły, 

byli katowani, mordowani w komorach gazowych, przeprowadzano na nich "medyczne" eksperymenty. 

Wielu ludzi nie przeżyło tego obozu, a Ci, którzy przeżyli, są żywym dowodem tego, co się wtedy działo.

 Po około 2 godzinach wycieczka się zakończyła. Mieliśmy juz tylko oddać cały sprzęt, w który 

nas zaopatrzono i pojechaliśmy z powrotem do Cieszyna. 

          Autor: Marek, kl. 3c 

 

Przypomnijmy: w zeszłym roku narodziła się inicjatywa walki z określeniem „polish death camps”. 

To nie Polacy, a Niemcy odpowiedzialni są za Holokaust i obozy śmierci. Akcja zmobilizowała wielu 

internautów. Pamiętaj: DEATH CAMPS WERE NAZI GERMAN! 



 
 

 „KAMIENIE NA 

SZANIEC” 
  

„Kamienie na szaniec” to "opowieść o wspaniałych ideałach 

braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i 

pięknie umierać”. Tę tezę chcę uzasadnić poniższymi argumentami. 

 Pierwszym argumentem jest to, że bohaterowie książki: Alek, Zośka i Rudy pokazywali 

piękno życia. Mimo wybuchu II wojny światowej normalnie funkcjonowali. Troszczyli się o 

bliskich, uczyli się, pracowali, pomagali potrzebującym. Alek miał także swoją ukochaną Basię, 

do której pisał listy. 

 Następnym argumentem  jest to, że bohaterowie byli patriotami. Chcieli wyzwolić Polskę 

z rąk wroga. Robili to na różne sposoby np. gazując kina, rysując na ścianach żółwie czy też  

litery V. Były to akcje Małego Sabotażu. Brali także udział  w licznych akcjach dywersyjnych np. 

pod Arsenałem. 

 Ostatnim argumentem, jaki przywołam, jest ich gotowość na śmierć. Każdy z głównych 

bohaterów ginie podczas walk lub poprzez katowanie – tak zginął Rudy. Alek i Rudy zginęli 30 

marca 1943 roku. Alek zginął jak żołnierz - został postrzelony podczas Akcji pod Arsenałem. 

Była to akcja, w której odbito skatowanego Rudego. Ze śmiercią Rudego nie można było się 

pogodzić. 20 sierpnia 1943 roku pod Sieczychami ginie ostatni główny bohater - Tadeusz 

Zawadzki "Zośka". Zginął tak, jak Alek, zginął jak żołnierz, w walce. Ich śmierć nie poszła na 

marne. Mimo przeciwności losu, okupacji niemieckiej pokazali swojego ducha walki. Umarli za 

Polskę. 

 Podsumowując, mam nadzieję, że powyższymi argumentami potwierdziłam tezę, że 

„Kamienie na szaniec” to "opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, 

którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać". 

         Autorka: Zosia, kl. 3e 

 

Niech to pokolenie o mnie pamięta . Ja swoją prozę zakończę 

dzisiaj... Pójdę jak ci chłopcy z "Kamieni na szaniec" , odegram 

rolę zwykłego młodzieńca , a tak naprawdę byłem poetą, który został 

już za życia napisany czystą, polską , prozą.     

        Autorka: Maja, kl. 3e 



 
 

OPOWIADANIE 
 

"Nieszczęśliwa miłość" 
 
    Pewnego słonecznego dnia przed katedrą Maryi Panny w Paryżu zebrał się tłum ludzi wyczekujący 
na poranną mszę. W tłumie rozstawione były patrole. Gdy wśród ludzi zobaczono cygański wóz, straż 
nie mogła stać bezczynnie, więc jeden z patroli skierował się w tamtą stronę. Gdy podeszli, młody 
dowódca straży zobaczył piękną cygańska kobietę o rubinowych ustach, czarnych włosach i zielonych 
jak liście oczach. 
- Co robicie, Pani, na tym placu i to na dodatek przed mszą? 
- Panie, nasz wóz nie chce jechać, bo jedno koło wypadło z osiek. 
- Pani, kobieta o takiej urodzie nie powinna się trudzić, pozwól, że moi ludzie się tym zajmą. 
- Dziękuję, Kapitanie i niech Bóg ci błogosławi! 
 Gwardia Kapitana naprawiała wóz, a całej rozmowie przyglądał się z katedry pokraczny stwór, 
ślepo zakochany w pięknej Cygance. 
 Kapitan  zaoferował pięknej dziewczynie wspólną kolację. Cyganka od razu się zgodziła, 
ponieważ Kapitan był przystojnym, młodym mężczyzną, a poza tym od dawna nie jadła sytego posiłku. 
Pod eskortą straży odprowadzono Cygankę do domu Kapitana. Widząc to, zrozpaczony potwór zaczął 
w gniewie planować zamach na kapitana, nie zważając na nic innego. Był zaślepiony zemstą. 
 Reszta dnia minęła kapitanowi i Esmeraldzie (tak miała na imię Cyganka) bardzo szybko. 
Rozmawiali, posilali się i pili wino, otwierając się przed sobą coraz bardziej. Nie byli jednak sami. 
Wszystkiemu przyglądała się poczwarna postać ukryta w mroku. Jego oczy szkliły się blaskiem 
nienawiści i goryczy rosnącej na widok Kapitana i Esmeraldy bawiących się w najlepsze.  
 Nagle usłyszeli huk i brzęk tłuczonego szkła. Gwardzista złapał miecz i ruszył do drzwi. 
Esmeralda pobiegła za nim. Wybiegli na zewnątrz i ujrzeli ową postać jakże pokraczną i mroczną, 
uciekającą wzdłuż ciemnej uliczki. Kapitan chciał zaimponować Esmeraldzie i pobiegł za postacią. Gdy 
potwór zatrzymał się na sekundę, został złapany silną dłonią Kapitana, który głośno zawołał: "Poddaj 
się lub giń, Potworze!". Pokraczna postać odpowiedziała: "Nie jestem bestią, jestem tylko Quasimodo".  
Mówiąc to, pochwycił sztylet i ugodził Kapitana. Widział, jak struga rozrzedzonej przez wino krwi tryska 
w jego stronę.  
 Po chwili zza rogu wynurzyło się pięć potężnie zbudowanych sylwetek. Byli to gwardziści.  
Pochwycili Quasimodo, który nie stawiał oporu. Przybiegła także Esmeralda, która nie mogła uwierzyć w 
to, co się stało. Nie zdążyła wyznać Kapitanowi miłości, którą go darzyła od samego początku. 
 Kapitan został pochowany, a poczwarną bestię spalono na stosie. Esmeralda umarła z 
rozpaczy kilka dni później. Została pochowana razem z Kapitanem na znak, że ich miłość nigdy nie 
zginęła. 
 
        Autor: Nikodem Witoszek, kl. 3e 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPORT 
 Oto drużyna która zajęła I miejsce na Mistrzostwach Świata w LAHTI 2017. 
 W skład drużyny wchodzą :                
  Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki. 
 
Kamil Wiktor Stoch - urodził się 25 maja 1987 w Zakopanem. Jest to polski skoczek, dwukrotny mistrz 
olimpijski z 2014r., indywidualny Mistrz Świata z 2013r. i dwukrotny drużynowy brązowy medalista 
Mistrzostw Świata (z 2013r. i z 2015r.), dwukrotny drużynowy Wicemistrz Świata juniorów (z 2004r. i z 
2005r.), zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2013-2014, zwycięzca 65.Turnieju Czterech Skoczni. W 
Letnim Grand Prix dwukrotnie sklasyfikowany na drugim miejscu (w 2010 i 2011) oraz raz na trzecim 
(2016).Ośmiokrotny indywidualny mistrz Polski. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 11 lutego 2005r. w 
Pragelato po zajęciu 7. miejsca. Po raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 stycznia 2011r., zwyciężając w 
rodzinnym Zakopanem. Kamil Stoch ma wagę 52kg, a wzrost 173cm. 

   

Maciej Kot (ur. 9 czerwca 1991r. w Limanowej) – polski skoczek narciarski, członek kadry narodowej. 
Drużynowy złoty z 2017r. oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2013r. Indywidualny Wicemistrz 
Świata juniorów z 2009r., dwukrotny drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata juniorów, dwukrotny 
indywidualnie oraz drużynowy medalista Zimowej Uniwersjady 2011. Zwycięzca Letniego Grand Prix 2016, 
trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego 2015. Wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski, w tym dwukrotny mistrz indywidualny z 2013 i 2016 roku. 

 



 
 

Piotr Żyła (ur. 16 stycznia 1987r. w Cieszynie) – polski skoczek narciarski. Reprezentant Polski. 
Czterokrotny medalista Mistrzostw Świata (drużynowo w 2013, 2015, 2017r. i indywidualnie w 2017r.), 
olimpijczyk z Soczi 2014r. Indywidualny brązowy medalista Mistrzostw Świata na dużej skoczni z Lahti 
2017r. Drugi zawodnik 65. Turnieju Czterech Skoczni. Trzykrotny indywidualny Mistrz Polski (dwa razy zimą 
i raz latem) i zdobywca jedenastu innych medali krajowego czempionatu. Drużynowy wicemistrz świata 
juniorów z 2005r. Zwycięzca konkursu Pucharu Świata w Oslo w sezonie 2012/2013. 
 
 

    
 
Dawid Kubacki (ur. 12 marca 1990r w Nowym Targu) – polski skoczek narciarski, członek kadry 
narodowej. Drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2013r. w Val di Fiemme, olimpijczyk (Soczi 
2014) i drużynowy złoty medalista w Lahti 2017. Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu 
Kontynentalnego 2015. 
Letni mistrz Polski z 2013 i 2015 roku oraz kilkukrotny medalista mistrzostw kraju. Zwycięzca Letniego 
Grand Prix w Wiśle i Hinterzarten w 2015 roku. 
 

   
 
 
 
 
          Autorka: Paulina, kl. 3e 
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