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Przed Dniem chłopaka zapy-

taliśmy dziewczęta z naszego 

gimnazjum, co chcą ( i mogą)  

powiedzieć o swoich kole-

gach, poniżej drukujemy wy-

niki naszej sondy. 

 

~~~~ 

Są mili i życzliwi. Mają za-

równo poczucie humoru jak i 

zachowują powagę. Są po-

mocni. Czasem zachowują się 

dziecinnie, lecz jest to do wy-

baczenia. Są bardzo przystoj-

ni i mają bardzo fajne włosy. 

Noszą bardzo fajne spodnie i 

są pomocni wzglądem na-

uczycieli. Mają fajne bluzy, 

których nie pożyczają kole-

żankom.  Kojarzą się ze spor-

tem.  Lubią się uczyć, chociaż 

są wyjątki. Zauważyłyśmy, że 

nie akceptują swojego pierw-

szego wąsa. Bywa że niektó-

rzy golą włosy pod pachami, 

co nie podkreśla ich męsko-

ści. Nie lubią być na pierw-

szym miejscu, lecz często się 

chwalą. Niektórzy są nieśmia-

li, ale skrywa to ich męska 

dusza. Boleją z powodu muta-

cji. 

~~~~ 

Uważam, że chłopcy z na-

szej klasy są fajni i mili, ale 

niektórzy zachowują się jesz-

cze jak przedszkolaki. 

~~~~ 

Są pomocni i mili wobec 

dziewczyn. Bywa, że zacho-

wują się dziwnie, lecz dzięki 

temu stają się bardziej atrak-

cyjni. 

~~~~ 

Są mili, kulturalni i lepszej 

klasy jeszcze nie miałam. 

Szkoda będzie, gdy na koniec 

roku szkolnego trzeba się bę-

dzie z nimi pożegnać. 

~~~~ 

Są mądrzy, inteligentni i 

kulturalni. Zawsze można na 

nich liczyć. Można się z nimi 

świetnie bawić. Nigdy nie od-

mówili współpracy. Świetnie 

się angażują w sprawy klaso-

we i szkolne. Bywa, że czasa-

mi popełnią jakąś głupotę, ale 

myślę, że nie jest to celowe. 

Szkoda będzie się z nimi roz-

stać pod koniec  III  klasy. 

 

Ciąg dalszy na stronie 3... 

Co dziewczyny sądzą o „swoich” 

chłopakach?  
Rok 2, numer 2 

Gimnazjalista 

Wydarzyło się: 

 Wybory do SU, 

 Otrzęsiny klasy 

pierwszej, 

 Dyskoteka, 

 Wieczór filmowy, 

 Dzień Nauczyciela. 

 

 

Wkrótce: 

 Wszystkich Świę-
tych i Dzień Za-

duszny, 

 Święto Niepodle-

głości. 

 

Chłopcy z nasze-

go gimnazjum... 

 

 

Sprawozdanie z 

projektu „Żywe 

Muzeum” 

 

2 

Wiadomości 

sportowe 

 

4 

Humor 4 

Stopka redakcyj-

na 

4 

  

  

W tym numerze: 

19 października 2015 



 2 

 

Solidarność nadal żywa 

22 września uczestniczyliśmy w projekcie edukacyjnym „Żywe Muzeum” zorganizo-

wanym przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszo-

wie oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie.  

Projekt przygotowano w ramach obchodów 35 rocznicy powstania Solidarności. 

Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych oraz drużyny harcerskie. 

Organizatorzy założyli realizację następujących celów: 

 popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z 35-leciem powstania 

NSZZ Solidarność, 

 budowanie poczucia dumy i tożsamości narodowej w kontekście historii naro-

dów europejskich,  

 kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej 

do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,  

 upowszechnienie miejsc historycznych związanych z lokalną społecznością,  

 prezentowanie treści historycznych w nowoczesnej formie, 

 rozbudzanie postaw dociekliwości poznawczej.  

Punkt startowy i meta znajdowały się w siedzibie IPN-u przy ulicy Słowackiego. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali mapki z dołączonymi kuponami konkursowymi i rozpo-

czynali rajd po Rzeszowie w poszukiwaniu wyznaczonych miejsc. Należało dotrzeć (w 

dowolnej kolejności) do:        

 dawnego Domu Kolejarza przy ulicy Ofiar Getta ,  

 Zamku Lubomirskich,   

 pomnika Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim Rynku, 

 Kościoła Farnego, 

 siedziby Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność przy ulicy Matuszczaka, 

 Instytutu Pamięci Narodowej – oddziału przy ulicy Szopena, 

 kościoła i klasztoru ojców Bernardynów. 

Uczestnicy projektu pokonywali wyznaczoną trasę, spotykali bezpośrednich świad-

ków zdarzeń sprzed 35 lat, słuchali ich opowieści, oglądali przygotowane wystawy i 

filmy.   
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Oto krótkie relacje uczestników: 
 

ZAMEK LUBOMIRSKICH 

 Jednym z punktów naszej wycieczki był zamek Lubomirskich w Rzeszowie. Do-

wiedzieliśmy się tam o więzieniu, które kiedyś mieściło się w tym budynku oraz 
więźniach przebywających tam w czasie wojny. 

 
KOŚCIÓŁ FARNY 

 Z kościoła każdy  z nas '' przywiózł '' do domu wspomnienia. Był to bardzo du-
ży budynek o pięknych elementach, zdobieniach, kolumny wysokie, starannie rzeź-

bione w kamieniu. Nasze oko '' przykuły  '' piękne witraże w oknach. W katedrze 
spotkaliśmy dwóch starszych panów, opowiadających o dziejach cudnego kościoła, 

troszkę nas po kościele oprowadzili i pokazali ważniejsze miejsca  m.in. ołtarz. Każdy 
z nas wyszedł zadowolony wraz z częścią pieczątki Solidarności. 

 
SIEDZIBA SOLIDARNOŚCI 

Pierwszym punktem naszej wycieczki była aktualna siedziba "Solidarności" na ulicy 

Matuszczaka. Znajdowała się tam wystawa ze zdjęciami z historii "Solidarności" na 

terenie Rzeszowa i okolic. Następnie pan "kierownik" urządził quiz, w którym uczest-

nicy mogli wygrać bardzo ciekawe nagrody takie jak: czapka, odblask czy odznaka 

"Solidarności" 

Ciąg dalszy ze strony 1... 

 

Chłopaki z mojej klasy są mili. Wszyscy się z nimi dogadują i współpracują. Do-

brze się z nimi bawi. Pomagają nam czasem. Dzięki nim nie jest nudno i jesteśmy 

zgraną klasą. 

~~~~ 

Lubimy ich bardzo. Są mili i uśmiechnięci. Każdy błąd jesteśmy im w stanie wyba-

czyć. Czasem się obrażają. Bywa, że są przesadnie przesłodzeni. Czasem dokuczają, 

lecz robią to, by poderwać dziewczynę, więc przez to zachowują się czasem dziwnie. 

Czasem dają nam chwasty jako podarunek. Są bardzo życzliwi. 
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współpracy.  
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Gazetka szkolna Publicznego 
Gimnazjum w Wysokiej 

Wiadomości sportowe 

Do zobaczenia 

na stronie szkoły! 

Jak miło powspominać... 

 Polacy polecieli do Japonii na Puchar Świata z wielkimi ambicjami na awans na 

przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Pierwszy mecz polacy wygrali 

gładko z niżej usytuowanymi w rankingu Tunezyjczykami 3:0. Nie było czasu do 

świętowania, gdyż już następnego dnia podopieczni Stephana Antigi musieli zmierzyć 

się z silną reprezentacją Rosji. Jednak i tym razem naszym reprezentantom udało się 

wygrać oddając jedynie 1 seta "Zbornej". Następnego dnia Polacy zmierzyli się z Ar-

gentyną, która została rozgromiona 3:0. Po tym zwycięstwie polacy mieli dzień wol-

ny. 12 września zmiezyli się z drużyną z topu światowej siatkówki, a mianowicie  

z Iranem. Polacy źle weszli w mecz i gładko przegrali 2 sety. Jednak później polacy 

pokazali, że są Mistrzami Świata i wygrali kolejne 3 sety. Po tym szalonym meczu 

polscy siatkarze nabrali wiatru w żagle i wygrali kolejne 5 spotkań pokonując : We-

nezuelę, Kanadę, Egipt, Australię i jedna z najlepszych ekip na świecie, reprezentację 

USA. na końcu przyszedł czas na mecz z Włochami. Polacy musieli wygrać 2 sety aby 

awansować na wymarzone Igrzyska Olimpijskie, jednak Włosi oddali nam jedynie  

1 seta i nie awansowaliśmy. Jednak Polacy pokazali wolę walki i mają jeszcze szansę 

na awans. 

 14 października obchodziliśmy Święto KEN, czyli 

popularny Dzień Nauczyciela. Z tej okazji prezentuje-

my humor z zeszytów uwag. 

~~~~ 

Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.   

~~~~ 

Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.  

~~~~~ 

Wojtek samodzielnie chodzi po klasie.  

~~~~ 

Uczeń Tomasz pomalował kolegę Radka flamastrem po 

głowie. Jednocześnie informuję, iż Radkowi wpisuję 

uwagę o treści: "Uczeń Radek cieszy się z tego, że zo-

stał pomalowany flamastrem przez kolegę Tomka."  

~~~~ 

Podtapiał kolegę na basenie twierdząc, że tamten ma 

skrzela i sobie poradzi.  

~~~~ 

Spóźnił się na pierwszą lekcję, tłumacząc, że na śnia-

danie było spaghetti i musiał wciągnąć kluskę do koń-

ca. 

 

Humor  


