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Dziękujemy! 
 

Właśnie w tym momencie, wraz z ostatnim numerem 

,,Na szkolnych śmieciach’’, kończy się działalność gimnazjalnej 

gazetki szkolnej. Po 20 latach ciężkiej pracy zmieniających się 

z roku na rok redaktorów, serdecznie dziękujemy wszystkim 

czytelnikom. W imieniu także naszych poprzedników jesteśmy 

wdzięczni nauczycielom, pracownikom oraz uczniom za 

wspieranie naszych działań. Teraz kończy się pewien rozdział 

życia naszego, jak i tej szkoły. Mamy nadzieję, że odegraliśmy 

ważną rolę w gimnazjum. Szczególnie dziękujemy naszemu 

opiekunowi, pani Grażynie Podlasińskiej, za wytrwałe 

prowadzenie redakcji, wspieranie nas w naszych pracach  

i doradzanie w najtrudniejszych momentach. Jesteśmy 

niezmiernie wdzięczni za te wszystkie lata możliwości bycia 

małymi dziennikarzami. To wielkie doświadczenie, które dużo 

dla nas znaczy. Jeszcze raz dziękujemy! 

 

 

Redakcja 

 

 

 



TO I OWO  

O GAZETCE 
W tym roku szkolnym kończy się działalność gazetki  

,, Na szkolnych śmieciach”. Artykuły były pisane przez uczniów 

gimnazjum pod nadzorem polonistki, pani Grażyny Podlasińskej. 

Działalność redakcji rozpoczęła się 1999 roku i trwa do dziś. Gazetka 

była  publikowana dwa razy w roku, a w niej znajdowały się artykuły 

opisujące  wydarzenia  szkolne oraz  zainteresowania i przeżycia 

uczniów. Od jakiegoś czasu można było w niej znaleźć dwa kupony 

zwalniające z niezapowiedzianych kartkówek oraz odpowiedzi 

ustnych. Kupony cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

uczniów. Po prawie 20 latach działalności, wraz z końcem gimnazjum, 

kończy się aktywność redakcji 

,, Na szkolnych śmieciach ,, 

 

Daria Bystrzak  

 

 
    



SSppoorrttoowwee  żżyycciiee  ggiimmnnaazzjjuumm  
ZZ  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  iiżż  jjeesstteeśśmmyy  oossttaattnniimm  rroocczznniikkiieemm  ggiimmnnaazzjjuumm,,  ppoossttaannoowwiiłłaamm  ooppiissaaćć  

nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  oossiiąąggnniięęcciiaa  ww  ssppoorrcciiee  zz  tteeggoo  eettaappuu  ww  nnaasszzyymm  żżyycciiuu..  ZZaa  rróówwnnoo  mmyy  jjaakk  ii  nnaassii  ppoopprrzzeeddnniiccyy  

zzddoobbyywwaallii  wwiieellee  nnaaggrróódd  ddllaa  nnaasszzeejj  sszzkkoołłyy..  OO  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  wwyyddaarrzzeenniiaa  zzaappyyttaałłaamm  nnaasszzyycchh  ppaannóóww  

wwuueeffiissttóóww..    

NNaaggrrooddyy  zz  tteeggoo  rrookkuu  zzddoobbyyttee  pprrzzeezz  ddzziieewwcczzyynnyy::  

22  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  rręęcczznnaa  ,,  mmiissttrrzzoossttwwaa  ppoowwiiaattuu      

33  MMIIEEJJSSCCEE  ––  uunniihhookkeejj,,  mmiissttrrzzoossttwwaa  ppoowwiiaattuu    

33  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  nnoożżnnaa,,  mmiissttrrzzoossttwwaa  ppoowwiiaattuu  

  

  NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  zz  uubbiieeggłłyycchh  llaatt  ––  ddzziieewwcczzyynnyy::  

11  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  nnoożżnnaa  

33  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppóółłffiinnaałł  MMaazzoowwsszzaa    

  

  OOdd  ttrrzzeecchh  llaatt  ddzziieewwcczzyynnyy  zzaajjmmuujjąą    33  mmiieejjssccee  ww  ppuunnkkttaaccjjii  łłąącczznneejj  sszzkkóółł  ggiimmnnaazzjjaallnnyycchh  ww  

PPoowwiieecciiee  CCiieecchhaannoowwsskkiimm  nnaa  ookk..1155  sszzkkóółł..  

  UUcczzeeńń,,  kkttóórreeggoo  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  zzaappaammiięęttaałł  PPaann  LLeesszzeekk  KKrruuppiińńsskkii  wwyywwaallcczzyyłł  mmiissttrrzzoossttwwoo  ww  

ppcchhnniięęcciiuu  kkuulląą  ..  

    

JJaakk  PPaann  ppooddssuummoowwuujjee  ttee  llaattaa  ggiimmnnaazzjjuumm  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  ssppoorrtt  ii  jjaakk  ssiięę  PPaannuu  pprraaccoowwaałłoo  zz  

ggiimmnnaazzjjaalliissttaammii??          

--  NNaasszzaa  sszzkkoołłaa  jjeesstt  bbaarrddzzoo  aakkttyywwnnaa  ww  zzaawwooddaacchh  ssppoorrttoowwyycchh  ii  zzaajjmmuujjee  cczzoołłoowwee  mmiieejjssccaa,,  oo  cczzyymm  

śśwwiiaaddcczzyy  ttee  33  mmiieejjssccee  ww  ppuunnkkttaaccjjii  łłąącczznneejj..  PPrraaccoowwaałłoo  mmii  ssiięę  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee,,  aa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  zz  

ddzziieewwcczzyynnaammii  zz  oobbeeccnneejj  ttrrzzeecciieejj  ggiimmnnaazzjjuumm..  ZZaawwsszzee  ddooddaawwaałłyy  mmii  sskkrrzzyyddeełł  ww  śśrrooddęę  rraannoo,,  aażż  mmii  ssiięę  

łłzzaa  ww  ookkuu  kkrręęcciiłłaa..        

                                                                                                                                                                                                                                                                                LLeesszzeekk  KKrruuppiińńsskkii  

  

    CChhłłooppccyy  ww  nnaasszzeejj  sszzkkoollee  ssąą  bbaarrddzzoo  aakkttyywwnnii  ssppoorrttoowwoo,,  zzaazzwwyycczzaajj  pprrzzyyjjeeżżddżżaajjąą  zz  

mmeeddaallaammii..    

44  rraazzyy  ppoodd  rrzząądd  mmiissttrrzzoossttwwaa  ppoowwiiaattuu  ww  uunniihhookkeejjuu    

22  MMIIEEJJSSCCEE  ––  uunniihhookkeejj,,  ppoowwiiaatt  

22  MMIIEEJJSSCCEE  --  uunniihhookkeejj,,  rreejjoonnoowwee  

22  MMIIEEJJSSCCEE  ––  uunniihhookkeejj,,  rreejjoonnoowwee    

33  MMIIEEJJSSCCEE  ––  uunniihhookkeejj,,  rreejjoonnoowwee  

33  MMIIEEJJSSCCEE  ––  uunniihhookkeejj,,  rreejjoonnoowwee  

11  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  hhaalloowwaa,,  mmiissttrrzzoossttwwaa  ppoowwiiaattuu  



44  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  hhaalloowwaa,,  rreejjoonnoowwee  

22  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  rręęcczznnaa  

33  ii  44  MMIIEEJJSSCCEE  ––  ddrruużżyynnoowwyy  tteenniiss  ssttoołłoowwyy  

22    MMIIEEJJSSCCEE  ––  ppiiłłkkaa  nnoożżnnaa    

44  MMIIEEJJSSCCEE  ––  sszzttaaffeettaa  nnaa  440000mm  

44  MMIIEEJJCCEE  ––  sskkookk  ww  ddaall,,  55,,4455mm  KKrrzzyysszzttooff  KKoonnddrraacckkii  
  

  OOdd  ttrrzzeecchh  llaatt  ww  nnaasszzeejj  sszzkkoollee  PPaann  KKrrzzyysszzttooff  RRuuttkkoowwsskkii  oorrggaanniizzuujjee  mmiięęddzzyysszzkkoollnnyy  ttuurrnniieejj  

tteenniissaa  ssttoołłoowweeggoo..  AAkkttuuaallnniiee  ttuurrnniieejj  jjeesstt  jjeesszzcczzee  nniieerroozzssttrrzzyyggnniięęttyy,,  oo  ttyymm  kkttoo  wwyyggrraa  ddoowwiieemmyy  ssiięę  nnaa  

ppoocczząąttkkuu  cczzeerrwwccaa..  

  

  CCoo  ssąąddzzii  PPaann  oo  cchhłłooppaakkaacchh  ii  jjaakkbbyy  PPaann  ppooddssuummoowwaałł  tteenn  rrookk??  

--    CChhłłooppaakkii  eekkssttrraa,,  mmaammyy  dduużżoo  oossiiąąggnniięęćć..  ZZaawwsszzee  nnaa  sszzeeśścciiuu  cchhłłooppccóóww  zz  oobbeeccnneejj  ttrrzzeecciieejj  ggiimmnnaazzjjuumm  

mmooggłłeemm  lliicczzyyćć  ppooddcczzaass  zzaawwooddóóww,,  WW  ttyymm  rrookkuu  bbyyłłaa  ddoossyyćć  lliicczznnaa  ggrruuppaa  pprraaccuujjąąccaa,,  ooggóóllnniiee  bbyyłłoo  

ddoobbrrzzee..  

        

                    KKrrzzyysszzttooff  RRuuttkkoowwsskkii  

  

  

Oliwia Falęcka 

 

 

 

 



SAMORZĄD SZKOLNY 
Dobiega końca działalność samorządu ucznioskiego2018/2019, 

 w którego skład wchodzili: 

 Głogowska Julia  – przewodnicząca 

Bojarski Kacper – zastępca przewodniczącej 

Mieszkowska Martyna- sekretarz 

Bystrzak Daria- skarbnik  

Samorząd przez ten okres aktywnie prowadził swoją 

działalność pod nadzorem pani Sylwii Ulatowskiej oraz pana  

Krzysztofa Wierzbowskiego. 

Jedną z ciekawszych i sumiennych działalności był  

27. finał WOŚP, który odbył się 13 stycznia 2019. Do podobnych akcji 

zaliczymy Górę Grosza. Były również organizowane liczne konkursy  

i dni tematyczne dla uczniów, aby umilić im czas spędzony w szkole. 

Przed samorządem jeszcze dużo pracy związanej z nadchodzącymi 

dniami. Życzymy POWODZENIA. 

Daria Bystrzak  

 
 



OSTATNI BAL  

 

Bal gimnazjalny to wieloletnia tradycja. Ostatnia klasa 

gimnazjum organizuje zabawę taneczną o poważnym 

charakterze, na którą zostają zaproszeni nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły. Odbywa się wieczorem i może trwać do 

późnych godzin nocnych. Zazwyczaj taki bal rozpoczyna 

uroczyście polonez. Gości obowiązują stroje wieczorowe. 

Uczniowie muszą się wykazać kreatywnością przygotowując 

taki bal. Organizacja zajmuje dużo czasu, ale jest to czas 

przyjemny. Już przygotowując się do tak ważnej uroczystości, 

jesteśmy szczęśliwi i podekscytowani. Staramy się 

wprowadzić w życie jak najlepsze pomysły, aby bal był udany  

i na zawsze został w naszej pamięci. 

 

Martyna Mieszkowska 

 

 

 

 



Egzaminy 

2019 
W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 roku, w naszej szkole, 

odbyły się ostatnie egzaminy gimnazjalne. Od powstania 

gimnazjum w 1999 uczniowie co roku musieli się zmierzać 

z pierwszym, poważniejszym sprawdzianem ich wiedzy 

oraz dojrzałości. Zawsze młodzieży towarzyszyły nerwy i 

stres. Także tym razem nie zabrakło emocji. Uczniowie nie 

do końca wiedzieli, czy egzaminy się odbędą ze względu na 

trwający w tym czasie strajk nauczycieli, na szczęście obyło 

się bez większych problemów. Pierwszego dnia miała 

miejsce część humanistyczna: język polski oraz historia i 

wiedza o społeczeństwie, drugiego zaśczęść 

matematyczna: matematyka oraz przedmioty 

przyrodnicze, a ostatniego dnia każdy pisał wybrany przez 

siebie język, w przypadku naszej szkoły: angielski lub 

rosyjski. Wszystkim gimnazjalistom, moim rówieśnikom, 



życzę wraz z redakcją, jak najlepszych wyników oraz 

dostania się do wymarzonych szkół! 

 

Magda Makowska 

 

Lepiej nam w gimnazjum 

  

Gimnazjum było fajnym etapem w życiu każdego ucznia. Gimnazja tworzyły 

najmocniejszy element polskiej edukacji. Tak wynika ze wszystkich dostępnych 

badań – polskich i międzynarodowych. Moim zdaniem gimnazjum z jednej 

strony był to taki okres dzieciństwa, zaś z drugiej pierwszy krok ku dorosłości. 

Uważam, że przeprowadzona obecnie reforma nie wpłynęła korzystnie na 

uczniów m.in.:  

 uczniowie mogą dostać się do szkoły, do której nie chcieli iść. 

Spowodowane to będzie tym, że o przyjęcie do szkoły starają się dwa 

roczniki 

 ósmoklasiści mają mniej czasu na podjecie decyzji o tym, gdzie chcieliby 

uczęszczać później 

 uczniowie siódmej klasy podstawowej muszą nadrobić trzy letni program 

 

Przez wprowadzenie reformy gimnazjum zostało strącone na boczny tor, a 

przecież to również jest ważna sprawa. Uczniowie mają trudniej dostać się do 

szkół, ponieważ w szkołach brakuje miejsc. Jako ostatni rocznik twierdzimy, ze 

gimnazjum jest lepsze niż system ośmiu lat szkoły podstawowej. 

 

Oto jedna z wypowiedzi uczennicy III klasy: 



- Czuję żal, dlatego że ten jeden rok daje najwięcej. Tak naprawdę w tym 

ostatnim roku gimnazjum człowiek dorasta, dojrzewa, staje się odpowiedzialny. 

Każdy zmienia swe poglądy i kształtuje charakter. – Cyntia  

 

 

Oliwia Falęcka 

 

Ostatni dzwonek 
 Dla wielu z nas kończy się pewien bardzo ważny etap życia. Czas 

spędzony w tej szkole powoli dobiega końca. Gdy 19 czerwca wybije 

ostatni dzwonek, dotychczas wspólne drogi rozejdą się w różne strony. 

Większość z nas spowije smutek, tęsknota, a także strach przed nową 

szkołą. Nie należy jednak się martwić, bo wszystkie te wspólne 

wspomnienia pozostaną z nami, w naszych sercach na zawsze.   

 Dużo nauczyliśmy się w gimnazjum, nie tylko nabyliśmy potrzebnej 

wiedzy, ale także trochę doświadczenia życiowego. Mamy teraz więcej 

pewności siebie przed liceum, już wiemy jak to jest po zmianie szkoły. Za 

nami pierwsze poważniejsze egzaminy. Poznaliśmy tutaj nowych 

przyjaciół, miłości, niektórzy dowiedzieli się co chcą robić dalej w życiu. 

Niestety to wszystko już za nami. Tęsknota będzie ogromna, ale przecież 

otwiera się przed nami także nowy rozdział życia, którego nie możemy 

zmarnować tkwiąc w przeszłości. Niektórzy z nas będą jeszcze utrzymywać 

kontakt, niektórzy nie. Najważniejsze by o sobie pamiętać, ale w dobry 

sposób. Trzeba wyrzucić z siebie na koniec wszystkie złe wspomnienia i 

zostawić tylko te przyjemne, dla lżejszej duszy. 



 Może i ostatnia klasa gimnazjum nie była idealna, dużo jej 

brakowało do bycia nawet dobrą. Mam nadzieję jednak, że dobrze 

zakończyliśmy 20-letnią pracę tej szkoły i wspomnienia nauczycieli oraz 

pracowników będą dobre. Mimo tej dużej fali niezgodności, byliśmy ze 

sobą dość mocno zżyci, w końcu większość z nas spędziła razem aż 9 lat, a 

to samo robi swoje. Proszę by nikt nie zapominał co w tej szkole zaszło, jak 

wspaniałym był spędzony tutaj czas i jak wiele się zdarzyło. Odchodzimy z 

bagażem doświadczeń oraz pięknych wspomnień. 

 

Magda Makowska 

WAKACJE PO GIMNAZJUM 

 

Oczekiwanie na wyniki egzaminu gimnazjalnego dla wielu 

uczniów jest bardzo stresujące. Gimnazjaliści jednak będą musieli 

uzbroić się w cierpliwość. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 

zostaną udostępnione w pierwszej połowie czerwca, a dokładniej w 

piątek, 14.06, czyli tuż przed zakończeniem roku szkolnego 2019. Już 

dziś odczuwamy niepokój z tym związany. Jak napisaliśmy? Czy 

wykazaliśmy się wiedzą i umiejętnościami? Zobaczymy. Mamy 

nadzieję,  że los nam sprzyja i wszystko będzie dobrze. 

16 lipca o godz. 12.00 we wszystkich szkołach 

ponadgimnazjalnych pojawią się listy kandydatów zakwalifikowanych.  

Każdy z nas chciałby znaleźć się na liście przyjętych w tej wymarzonej, 

wyśnionej szkole. 

Wakacje po gimnazjum to czas zawierania nowych znajomości.  

Jednak nie zawsze można spotkać przyjaciela. Sztuka jego 

zdobywania jest bardzo trudna. Proces zaprzyjaźniania się trwa długo. 

Zdobywając nowych znajomych, powinniśmy zawsze pamiętać o 



słowach z ,,Małego Księcia’’: ,,Dobrze widzi się tylko sercem, 

najważniejsze jest niewidoczne dla oczu’’. 

 

Martyna Mieszkowska 

 

 

 

Anime 
Anime, to głównie kilkunastu odcinkowe japońskie serie 

animowane, chociaż zdarzają się też tasiemce, czyli coś w stylu mody na 

sukces -nigdy się nie kończy. Oczywiście, są również filmy 

pełnometrażowe. Ostatnio jest masa anime z piękną grafiką, niestety 

zdarzają się wyjątki. Czasami się tak zastanawiam, co to będzie za 

kilkadziesiąt lat, czym będą nas zaskakiwać. Wiele anime jest oparte na 

mandze (japoński komiks). Taka bajka ma najczęściej od 10 do 13 

odcinków po 25 min. 

Wybrałam kilka anime, moim zdaniem, wartych poświęcenia chwili 

uwagi. Mam nadzieję, że wam również się spodobają. 

 

IshidaShouya za młodych czasów gnębił głuchą 

dziewczynę, NishimiyęShouko, oraz niszczył jej aparaty 

słuchowe. Z początku dziewczyna to znosiła, lecz po 

wypadku przenosi się do innej szkoły. Dawni koledzy Ishidy 

odchodzą od niego i staje się samotny. Pewnego razu 

IshidaShouya zapisuje się na kursy języka migowego, po 

czym spotyka Nishimiyę.Po pewnym czasie spotykania się, 

zaprzyjaźnili się. Anime okazuje wiele smutnych wydarzeń 

oraz wypadków. Głównym celem jest ukazanie uczuć osób, 

nad którymi niektórzy znęcają się w szkole. 



 

Tytuł ten opowiada o losach młodej dziewczyny 

imieniem ChiseHatori, która wiedzie nudne życie 

pozbawione miłości. Pewnego dnia zostaje zakupiona 

naaukcji niewolników przez mężczyznę z głową bestii. Elias, 

bo tak ma na imię ów mężczyzna, jest magiem. Postanawia 

zwrócić wolność Chise. Dziewczyna zostaje jego uczennicą, a 

w końcu również narzeczoną. 

 

AyaAsagiri, zarówno w domu, jak i w szkole jest 

prześladowana. Pewnego dnia na jej komputerze otwiera 

się dziwna strona ze zdjęciem odrażającej postaci, która 

oznajmia, że główna bohaterka została wybrana do 

pełnienia roli czarodziejki i niedługo otrzyma „różdżkę”. 

Następnego dnia dziewczyna otoczona przez oprawców, 

naciska spust pistoletu znalezionego rankiem w szkolnej 

szafce. Agresorzy znikają w chmurze dymu. Wkrótce jednak 

odkrywa prawdę związaną z napastnikami i obwinia się o ich śmierć. 

Obserwatorem całego zdarzenia była TsuyunoYatsumura, koleżanka z klasy Ayi. 

Jaki jest cel istnienia strony? Czym jest „Burza”, do której odlicza czas 

tajemniczy zegar? 

 

 

Trzynastoletnia Rachel budzi się w piwnicach 

opuszczonego budynku. Nie ma żadnych wspomnień, nie ma 

również pojęcia, gdzie się znajduje, ani jak znalazła się w tym 

miejscu. Szukając wyjścia, wędruje pustymi korytarzami, by 

w końcu natknąć się na mężczyznę pokrytego bandażami i 

dzierżącego ogromną kosę, który przedstawia się jako Zack. 

Tworzy się między nimi dziwna więź, wzmocniona dziwnymi, 

szalonymi obietnicami. Ci dwoje, uwięzieni w tym dziwnym 

budynku, nie wiedzą, dlaczego los ich tam umieścił. Będą 



rozpaczliwie pracować razem, aby znaleźć wyjście. 

 

 

Agnieszka Pawlak 

 

HUMOR 

-Małgosiu - pyta mama córeczkę - dlaczego nie myjesz ząbków? 

-Bo mi się mydełko w buzi nie mieści! 

 

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.  

Tata się go pyta:  

- Jasiu, gdzie masz świadectwo?  

- Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców. 

 

-Jakie ciasto lubi góral? 

-Karpatkę 

 

-Jak blondynka robi dżem?  

-Obiera pączki. 
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-Co to jest?  

-Od dołu niebieskie, a od góry zielone?  

-Żaba w dżinsach. 

 

 

Agnieszka Pawlak 
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