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NR 1 wrzesień/październik   2014/2015 
 

 

po wakacyjnej przerwie wita  Czytelników naszej gazety nowy zespół 

redakcyjny. 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzymy Dyrekcji, 

Nauczycielom oraz Pracownikom Zespołu Szkół wszystkiego 

dobrego, realizacji wszelkich marzeń oraz planów. Dziękujemy 

naszym Nauczycielom i  Wychowawcom za trud przekazywania 

wiedzy, za czynienie jasnym tego, co zawiłe, za objaśnianie tego, co 

niezrozumiałe. 

 

Redakcja „Głosu Gimnazjalisty”  
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Redakcja Głosu Gimnazjalisty 

Naszym miłym Czytelnikom pragnę przedstawić nową Redakcję 

„Głosu Gimnazjalisty”. Tworzą ją uczniowie oddz. 1 B Gimnazjum nr 

2. Siedziba naszej redakcji mieści się w sali nr 204. Tam również 

znajduje się skrzynka, do której możecie wrzucać swoje propozycje 

artykułów lub pozdrowienia dla bliskich Wam osób. 

Oto nowa Redakcja: 

      Klaudia Fornalik 

Mieszkam w Mosinie. Mam 

niebieskie oczy i blond włosy, jestem 

średniego wzrostu. Moim bratem jest 

5-letni Jakub. Uważam, że można na 

mnie polegać i można mi zaufać. 

Staram się zawsze słuchać innych, a 

gdy ktoś potrzebuje pomocy, nigdy jej 

nie odmawiam. Bardzo lubię grać w 

siatkówkę i  koszykówkę. W 

przyszłości chciałabym zostać 

lekarzem. Będę dążyć do tego, by zrealizować  to marzenie. 

       Jan Jasinski 

 

Mam 13 lat i chodzę do klasy 1B. 

Interesuję się sportem i dlatego w 

naszej gazecie będę prowadził dział 

sportowy. Mam nadzieję, że moje 

artykuły będą ciekawe 

i  niepozbawione humoru. Na pewno 

też będą dla miłośników sportu 

źródłem wielu ważnych informacji. 
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Martyna Walkowiak 
Jestem uczennicą    klasy IB. Mieszkam w 

Mosinie, wraz z rodzicami i  starszym 

bratem. Członkami naszej rodziny są 

również: pies  rasy maltańczyk oraz chomik. 

Bardzo lubię gotować, słuchać muzyki, grać 

w siatkówkę i biegać. Nienawidzę kłamstwa. 

Nie lubię się kłócić. Jeśli  nie mam nic do 

powiedzenia, to się po prostu nie odzywam. 

 

 

 

 

Marek Ciorga  

Uczęszczam do Gimnazjum nr 2  im. J. 

Krauthofera - Krotowskiego w Mosinie. 

Uczę się w klasie 1B. Staram się osiągać 

dobre wyniki w nauce oraz być aktywnym w 

życiu szkoły, co pochłania dużą ilość mojego 

czasu. W wolnych chwilach spotykam się z 

przyjaciółmi na świeżym powietrzu  oraz 

gram w gry komputerowe. Interesuję się 

różnego rodzaju sportami oraz zwierzętami.  

Lubię jeździć na rowerze, słuchać muzyki i oglądać ciekawe filmy. 

Jestem rozmowny i  otwarty. Nie lubię siedzieć bezczynnie, cały czas 

muszę się czymś zajmować. Do mojego krótkiego opisu dołączam 

zdjęcie, które może sprawić, że niektórzy rozpoznają mnie ze 

szkolnego korytarza.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 1 września 2014r uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mosinie wzięli udział 

w rozpoczęciu roku szkolnego, które miało miejsce przed budynkiem 

szkoły. 

 Uroczystość zaczęła się od wejście pocztu sztandarowego 

i  odśpiewania hymnu narodowego. Po przywitaniu wszystkich przez  
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Panią Dyrektor Alicję Trybus obejrzeliśmy część artystyczną, 

przygotowana przez gimnazjalistów pod kierunkiem Pani Marty 

Tomczyk. Uczniowie w spektaklu opowiadali z nostalgią o wakacjach 

oraz z radością o powrocie do szkoły. Po uroczystości wychowawcy 

zaprosili uczniów do klas. Tak rozpoczął się nowy rok nauki w naszej 

szkole. 

Natalia Grzonkowska i Klaudia Fornalik  

Narodowe czytanie 

 

 

 

 

 

 

 

Już po raz trzeci odbyło się w całej Polsce Narodowe Czytanie - akcja, 

której podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, 

zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 

wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tym razem zmierzono 

się  z Trylogią Henryka Sienkiewicza, lekturą kształtującą całe 

pokolenia Polaków.  Akcję zainaugurowała w sobotę (6.09.2014 r.) w 

południe para prezydencka, czytając w Ogrodzie Saskim w Warszawie 

pierwsze strony „Potopu”. Także w Mosinie, przed budynkiem 

Mosińskiej Biblioteki, zebrało się kilkanaście osób, by na tle barwnej 

scenografii czytać swoje ulubione fragmenty Trylogii.  

Wiesława Szubarga 
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Otwarcie placu zabaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Pan Dariusz Madej 

Z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół oraz dzięki pomocy 

Rodziców i wsparciu wielu innych osób, udało się rozbudować, 

znajdujący się  poza asfaltowym boiskiem ZS, PLAC ZABAW, 

który   przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

Jego uroczyste otwarcie odbyło się 16.09. 2014 roku. Miejsce zabaw 

dla dzieci zaprojektowała Pani Joanna Buchwald, studentka dwóch 

kierunków na Politechnice Poznańskiej: Architektury i  Urbanistyki 

oraz Budownictwa. 
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Pani Joanna Buchwald zaprojektowała również, na prośbę 

Dyrektora ZS, Pani Alicji Trybus, amfiteatr, który posiadać będzie 

180 miejsc siedzących oraz pas o szerokości 4,5 metra z 

wydzielonymi strefami dla poszczególnych klas.  Projekt ten pod 

nazwą: „Mali Artyści na Scenę” bierze udział w 

Ogólnopolskim  Konkursie Grantowym prowadzonym przez Fundację 

Aviva: „To dla mnie ważne”, którego celem jest wspieranie 

różnorodnych inicjatyw społecznych. Liczymy na to, że 

dzięki Waszym głosom, które oddawać można każdego 

dnia,  projekt  zostanie zrealizowany, a amfiteatr służyć  będzie temu 

oraz kolejnym pokoleniom naszych uczniów. 

 

 

KĄCIK JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Gimnazjaliści! 

 

Uczniowie zainteresowani krajami niemieckiego obszaru 

językowego znajdą w kolejnych numerach Głosu Gimnazjalisty 

informacje i ciekawostki dotyczące miast  Szwajcarii. W tym roku 

szkolnym wybierzemy się na wędrówkę  właśnie po tym pięknym 

kraju. Postaram się  przybliżyć Wam osobliwości miast szwajcarskich  

tak, abyście byli przekonani, że warto tam pojechać i doświadczyć ich 

piękna.  Zapraszam  serdecznie do lektury i wzięcia udziału w 



*** Głos Gimnazjalisty *** 
 

7 
 

konkursie z wiedzy o Szwajcarii  na koniec roku szkolnego. Konkurs 

wiedzy o miastach austriackich odbył się w czerwcu. Uczestnikom 

przyznano cztery dyplomy i wręczono ciekawe nagrody książkowe. 

 

         Pozdrawiam  

 

        Arleta Tatarynowicz 

 

Ujawnij swój literacki talent 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu  tego roku  projekt pod hasłem: „Ujawnij swój literacki 

talent” został wpisany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na 

listę  dobrych praktyk 2014/2015. Informację O naszej literackiej 

zabawie zamieścił także na swej stronie internetowej Serwis 

Samorządowy PAP. Korzystając z tej okazji, pragnę 

przypomnieć uczniom ZS o możliwości nadsyłania  tekstów, wierszy 

lub utworów pisanych prozą, pod adres: glos.gimnazjalisty@wp.pl 

Dzisiaj zapraszam Was do lektury trzech limeryków, których autorami 

są: Zosia Czaplicka i  Mateusz Jakubowski. Znajdziecie je w 

zakładce: Głos Gimnazjalisty/Talenty literackie. Miłej lektury. 

Wiesława Szubarga 

Limeryki 

Pewna „utalentowana” Pani z Singapuru 

Jechała sobie na próbę chóru, 

dla ludzi do śpiewu nawykłym, 

mailto:glos.gimnazjalisty@wp.pl


*** Głos Gimnazjalisty *** 
 

8 
 

Jej śpiew był czymś „niezwykłym”, 

Jak atak brzusznego duru. 

            *** 

 

Podążyć Beduinów szlakiem, 

Plany na wakacje miałam takie, 

wszystko zrobiłam, 

i wszędzie byłam, 

Niestety tylko palcem po mapie . 

Zofia Czaplicka 6b 

Żyła sobie kiedyś babka w Mrzeżynie, 

co codziennie tuczyła świnie. 

Zwierzęta nie byle jakie 

zjadane także ze smakiem, 

bo wszyscy uwielbiają schabiki w gminie. 

   Mateusz Jakubowski 6b 

 

*** 

W naszej gazecie poprowadzę  dział literacki, gdyż chciałbym 

zachęcić młodzież do czytania książek. Jest to bardzo ważne, aby 

oprócz telewizji i komputera  za rozrywkę służyło nam czytanie.  

Będę więc proponował Wam ciekawe i nieprzerażające ilością 

stron książki o różnej tematyce, które można w wolnym czasie 

przeczytać. Utwory literackie proponowane przeze mnie będą 

najczęściej dostępne w szkolnej bibliotece, więc jeśli komuś spodoba 

się opis książki zamieszczony w gazetce, będzie mógł łatwo siegnąć 

po pełną wersję danego utworu. Do przeczytania książek zachęcać 

będę poprzez ciekawe streszczenia, recenzje i opisy. Mam nadzieję,  

że dział ten spotka się z dużym zainteresowaniem. 
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DZIAŁ LITERACKI 

„Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten 

właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o 

wyobraźni i fantazji.” 

 Billie Joe 

„Prawdziwie udane wakacje” – Beata Mróz Gajewska 

Książka ta została wydana w 2001roku. 

Opowiada o rodzeństwie. Są to: Bartek, 

Maciek, Antek i Małgosia. Opiekuje się 

nimi babcia. Antek jest dzieckiem 

autystycznym, dlatego trzeba mu 

poświęcić więcej czasu, tym bardziej, 

że jest najmłodszy z rodzeństwa. Babcia 

nie jest w stanie poradzić sobie z tyloma 

obowiązkami powiązanymi z opieką 

nad dziećmi i dlatego postanawia oddać 

Antka do ośrodka adopcyjnego. 

Rodzeństwo jest ze sobą bardzo 

związane i nie chce na to pozwolić. 

Stanowczo buntuje się przeciw tej 

decyzji. Gdy nie udaje im się nic 

zdziałać, postanawiają uciec z domu, zabierając z sobą młodszego 

brata. Plan udaje im się zrealizować. Muszą teraz sami o siebie dbać 

i  zajmować się młodszym bratem. Przeżywają  przy tym wile 

ciekawych przygód, z którymi warto samemu się zapoznać. 

Książka ma bardzo wiele pozytywnych opinii w Internecie. Ich 

autorami najczęściej jest młodzież. Utwór ten jest idealny dla uczniów 

gimnazjum. Tym bardziej zachęcam, aby ją przeczytać. Lektura 

książki nie powinna zająć dużo Twojego czasu, ponieważ  ma niecałe 

200 stron.  

         Marek Ciorga 
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DZIAŁ SPORTOWY 

 

Zastanawiałem się, o czym napisać. Może coś o „T-Mobile 

Ekstraklasie”? A może o „Tour of Britain”? Niepokoi mnie jedna 

sprawa - skład naszej reprezentacji w piłce nożnej. Napiszę więc o 

naszych utalentowanych chłopakach, którzy grają w najlepszych 

europejskich zespołach, są królami strzelców w różnych ligach, są 

czołowymi zawodnikami – ba! - kapitanami, a mimo to nasza kadra 

zajmuje 66 miejsce w rankingu FIFA. 

 Przykro mi, że muszę wam to powiedzieć, ale to NIE jest „Ta” 

reprezentacja. Na jakiej podstawie po wygranej 7-0  z  Gibraltarem, z 

którym wygrana była rzeczą oczywistą,  wszystkie media, nawet 

panowie ze stacji „Orange Sport”, którzy zazwyczaj twierdzą, że 

zagraliby lepiej niż ktokolwiek, mówili, że jesteśmy w stanie wygrać z 

Niemcami. Z Niemcami?  

Zdecydowanie brakuje nam sukcesu. Nie wygrywamy ważnych 

meczów, gramy słabo i w efekcie mamy mniejsze wymagania wobec 

S-Kadry i dlatego wygrana z Gibraltarem jest dla nas sukcesem, ale 

jestem czujny i już mam nawet pomysł. Trenerem powinien zostać... 

Nie. Nie zgadliście. Bartosz Kurek. Tak. Nasz siatkarz, który nie 

został powołany do świetnie grającej na mistrzostwach świata naszej 

drużyny siatkarskiej. Jest spragniony sukcesu, doświadczony i umie 

motywować. Gdyby powołał do reprezentacji zawodników młodych, 

ambitnych, zdeterminowanych i zmotywowanych, by wygrywać, a 

zwolnił tych, dla których liczy się tylko gra w klubie. Wiem kogo 

powinien powołać do kadry Pan Kurek, zresztą takich chłopaków jest 

wielu. Zacznijmy od bramkarza. Moim typem jest Maciej Gostomski 

z Lecha Poznań. W obronie od lewej: Adam Pazio z Podbeskidzia 

Bielsko-Biała, Marcin Kamiński z Lecha i Alan Uryga z Wisły 

Kraków, a na prawej obronie Tomasz Kędziora również z Lecha. Na 

defensywnej pomocy zagraliby: (i tu wyjątek od reguły, że każdy 

zawodnik ma być młody) Rafał Murawski z Pogoni Szczecin i Karol 

Linetty z... Lecha Poznań. Lewy pomocnik w mojej drużynie to: 

Kacper Łazaj z Lechii Gdańsk, środkowy pomocnik to: Piotr Zieliński 

z Empoli, a prawym pomocnikiem byłby Paweł Wszołek z Sampdorii. 

W ten sposób doszliśmy do pozycji napastnika, na którą jest wielu 

kandydatów, ale ja wybieram Dariusza Formellę z Lecha, ponieważ 
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jest on zawodnikiem pomysłowym i uniwersalnym. 

   Tak prezentuje się moja wizja reprezentacji Polski w piłce nożnej. 

Myślę, że ta drużyna grałaby na tyle dobrze, aby naszym sukcesem 

było coś więcej niż wygrana z Gibraltarem. No cóż.. 

 

Jan Jasinski 

    POMYSŁY NA RÓŻNOŚCI  

 

Jak uszyć etui do telefonu 

 

POTRZEBNE BĘDĄ: 

- dwa kawałki nierozciągliwego materiału (materiał wierzchni + 

podszewka), 

- niewielki guziczek, 

- linijka, 

- ołówek lub pisak krawiecki, 

- nożyczki, 

- nici. 

Krok 1: Na rozłożonej tkaninie połóż telefon. Odmierz i odrysuj 

prostokąt większy od telefonu o około 1,5 cm z każdej strony.  

 

Krok 2: Wytnij 4 takie prostokąty: dwa z tkaniny wierzchniej i dwa z 

podszewki. Następnie zaokrąglij dolne rogi każdego z prostokątów.  

  
 

Krok 3:Z tkaniny wierzchniej i podszewki wytnij po jednej “strzałce” 
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o szerokości 3 cm i długości 8 cm. Złóż „strzałki” lewą stroną do 

wierzchu i obszyj z trzech stron (zostaw niezszyty dół, aby wywrócić 

zapięcie na prawą stronę), a następnie obrzuć brzegi zygzakiem, żeby 

się nie snuły.  

  
 

Krok 4:Wywróć zapięcie na prawą stronę, zaprasuj je i obszyj 

dziurkę.  

 

Krok 5:Zaprasuj na lewą stronę górne brzegi przygotowanych 

prostokątów. 

  
 

Krok 6:Złóż kawałki podszewki zaprasowanym brzegiem na 

zewnątrz. Obszyj i obrzuć podszewkę. Zaprasowane brzegi pozostaw 

nieobszyte. Pamiętaj też, aby zostawić około 3 cm przerwy między 
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zaokrąglonymi rogami, żeby potem wywrócić etui na prawą stronę. 

Zrób to samo z materiałem wierzchnim, tym razem nie zostawiając 

nieprzeszytego miejsca między zaokrąglonymi rogami.  

 

Krok 7: Na lewej stronie złóż razem zaprasowane brzegi podszewki 

i  materiału wierzchniego. Z jednej strony wsuń między nie pasek do 

zapinania (górną stroną do materiału wierzchniego) i przeszyj. 

Podobnie z drugiej strony  

 

Krok 8: Połącz brzegi materiału wierzchniego i podszewki  

 

Krok 9: Przez dziurkę w podszewce przewróć etui na prawą stronę. 

Następnie zaszyj dziurę nićmi w kolorze podszewki, podwijając 

brzegi do środka.  

 

Krok 10: Odmierz i przyszyj guzik.  

 

GOTOWE :)   

  

 

 

Martyna Walkowiak 

Zdjęcia: Internet 

 

KĄCIK KULINARNY 

Sałatka z tuńczykiem i ryżem 

Składniki: 

 200 g ryżu białego 

 3 jajka  

 1 puszka kukurydzy  

 1 puszka tuńczyka  

 1 średnia czerwona cebula  
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 kilka łyżek majonezu  

 sól  

 pieprz  

 

Ryż gotuję według instrukcji na opakowaniu, osączam z wody, 

otwieram woreczek i wsypuję do miski. Pozostawiam do ostudzenia. 

Jajka gotuję na twardo, studzę, obieram i kroję w kostkę. Kukurydzę 

i  tuńczyka osączam z zalewy. Cebulę obieram i drobno siekam. 

Wszystkie składniki umieszczam w misce z ryżem, dodaję majonez. 

Doprawiam do smaku solą i pieprzem. Całość dokładnie mieszam. 

Wstawiam do lodówki na ok. 1 godzinę do schłodzenia. 

Smacznego! :) 

         Martyna Walkowiak 
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strona internetowa Zespołu Szkół   

www.gimnazjummosina.pl  
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