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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
Dyrekcji, Nauczycielom oraz Wam Koleżanki i Koledzy, 
aby to  najważniejsze święto chrześcijańskie 
upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
było dla wszystkich źródłem radości, tryumfem wiary i 
nadziei, która zwycięża wszelkie zwątpienie. 
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Święto Zmartwychwstania Pańskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc, czyli Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to 

najważniejsze Święto dla wszystkich chrześcijan obchodzone, by 

upamiętnić Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Do Świąt 

Wielkanocnych przygotowujemy się podczas czterdziestodniowego 

Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i pokory dla wszystkich 

katolików.  

Tydzień przez niedzielą Zmartwychwstania ma miejsce Niedziela 

Palmowa. Ludzie przynoszą wówczas do Kościoła palmy wykonane 

zazwyczaj z wierzby i bukszpanu, by upamiętnić wjazd Jezusa do 

Jerozolimy. Poświęcone palemki mają przynosić szczęście i bogactwo 

domowi. 

W Wielki Czwartek, który jest początkiem Triduum Paschalnego, 

odbywa się Msza Święta upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę. W 

Wielki Piątek, czyli w dzień Śmierci Chrystusa, odbywa się droga 

Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej.  

W Wielką Sobotę malujemy pisanki. Dawniej wykonywaniem tej 

czynności zajmowały się tylko kobiety, mężczyznom zakazywano 

wchodzić wówczas do izby, w której czynność ta się odbywała. Do 

dziś znamy wiele metod wykonywania pisanek, są to między innymi: 

pisanki powstające przez rysowanie na jajkach, oklejanki 
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przyozdobione ozdobnym papierem, kwiatami lub nicią, kraszanki, 

które po ugotowaniu w wywarze (dawniej głównie z naturalnych 

składników) nabierają kolorów, na przykład wywar z młodej kory 

jabłoni barwi na zielono, z czerwonej kapusty na różowo.  

W Wielką Sobotę udajemy się całymi rodzinami do Kościoła, by 

poświęcić pokarmy (tzw. święconka), które zostaną spożyte podczas 

śniadania wielkanocnego. W koszu znajdują się jaja w postaci 

kolorowych pisanek – symbol nowego życia, baranek z masła lub 

ciasta symbolizującego Zmartwychwstałego Jezusa, sól kuchenna 

chroniąca przed zepsuciem oraz chleb i wędliny.  

Święto Wielkiej nocy zaczyna się rezurekcją, czyli specjalnym 

nabożeństwem połączonym z procesją ogłaszającą światu Dobrą 

Nowinę. Po porannej rezurekcji rodzina zasiada do śniadania 

wielkanocnego, które poprzedzone jest dzieleniem się poświęconym 

jajkiem i składaniem sobie życzeń. W ten dzień na stole nie może 

zabraknąć potraw takich jak: żurek, wędliny, pasztety oraz babka 

wielkanocna. Rodzice tego dnia chowają dzieciom w domach lub na 

ogrodzie koszyczki ze słodyczami.  

Ostatni dzień świąt, nazywany też Lanym Poniedziałkiem lub 

Śmigusem – Dyngusem, to czas radości i zabawy. Nazwa pochodzi od 

niemieckiego „śmigus” i oznacza „smaganie”. Do dziś w niektórych 

częściach Polski kontynuuje się zwyczaj smagania witkami z gałązek, 

który w innych częściach zastąpiony został polewaniem się wodą. Oba 

zwyczaje oznaczają wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, później 

także i z grzechu. W niektórych wsiach, głównie na wschodzie Polski, 

kropi się domy i pola wodą święconą, by zapewnić powodzenie 

i  urodzaj.  

        Marysia Müller 
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To wydarzyło się w naszej szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 14.03 w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. 

„Powroty Małego Księcia” na podstawie książki „Mały Książę”. W 

przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas: IIb, IIc, IIIc oraz szkoły 

podstawowej pod kierunkiem Pani Wicedyrektor, Grażyny 

Koralewskiej.  

Choreografię przygotowały Kasia Harutyunyan i Wiktoria 

Jakubowska z oddziału IIIc. Spektakl miał na celu pokazaniu 

uczniom, że w życiu nie mają znaczenia rzeczy materialne, ale miłość 

i  przyjaźń. Nie należy kroczyć przez życie bezmyślnie, tylko 

zatrzymać się, by dostrzec prawdziwe piękno.  

Pod koniec pokazu zaśpiewała dla nas Maja Duda, przygotowana 

do występu przez Pana Pawła Szukalskiego.   

Spektakl nas zachwycił, wiec z  niecierpliwością czekamy na 

kolejny. 

        Maria Müller 
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Konkurs geograficzny „Z mapą za pan brat” 

Konkurs geograficzny „Z mapą za pan brat” został przygotowany 

przez Panią Annę Ciesielską. Rywalizacja była bardzo zacięta, a 

różnice punktowe niewielkie. Oto wyniki konkursu: 

1. miejsce: Jędrzej Chrust z oddz. 3 B  (32/36 pkt) 

                  Łucja Majchrzycka z oddz. 3 A (32/36 pkt) 

2. miejsce: Miron Frąckowiak z oddz. 1 A (26/36 pkt) 

                   Marcin Wachowiak z oddz. 3 B (26/36 pkt) 

3. miejsce: Sylwia Kubik z oddz. 2 B (25,5/36 pkt) 

 4. miejsce: Krzysztof Chorzępa z oddz. 2 B (25/36 pkt) 

Maria Müller z oddz. 3 C (25/36 pkt) 

5. miejsce: Julia Kurowska z oddz. 1 A (24/36 pkt) 

          Maria Müller 

Konkurs recytatorski „Wiosenne Przebudzenie” 

19.03.2014 roku odbył się w Zespole Szkół etap szkolny XV 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie” 

Murowana Goślina. W konkursie wzięła rekordowa ilość uczniów ze 

szkoły podstawowej – dwudziestu dziewięciu, w gimnazjum 

miłośników recytacji było znacznie mniej, bo pięciu. Oto wyniki 

konkursu: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 

I miejsce  - Julia Czaplejewicz  kl.VI b 

II miejsce – Zofia Czaplicka kl. V b 

III miejsce – Julia Dmowska kl. IV c 
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Gimnazjum nr 2 

I miejsce – Aleksandra Kilian oddz. II b 

II miejsce – Sandra Woźniak oddz. II Ic i Marta Warzych oddz. III a 

III miejsce Urszula Stelmachowska oddz. I c 

W kolejnym etapie konkursu, który odbędzie się 31.03.2014 w 

Mosińskim Ośrodku Kultury reprezentować nas będą: 

Julia Czaplejewicz kl. VI b 

Aleksandra Kilian oddz. II b 

Wiesława Szubarga 

Powiatowy Konkurs z Języka niemieckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 marca 2014 r. ośmioro uczniów klas trzecich naszego gimnazjum 

wzięło udział w konkursie z języka niemieckiego zorganizowanym 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie. 

Konkurs składa się z dwóch etapów i jest adresowany do uczniów 

wszystkich klas gimnazjalnych uczących się języka niemieckiego na 
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terenie Kościana i okolic. Celem konkursu jest propagowanie 

praktycznej znajomości języka niemieckiego w związku z 

możliwościami kształcenia młodzieży w Niemczech, jak i otwartym 

rynkiem pracy dla Polaków w tym kraju. 

W I etapie wzięło udział 90 gimnazjalistów. Uczniowie rozwiązywali 

leksykalno – gramatyczny test wielokrotnego wyboru.  Do drugiego 

etapu zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Na wyniki musimy 

poczekać do 21 marca. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za 

udział w konkursie. Naszą szkołę reprezentowali : Katarzyna 

Kordylewska i Szymon Gierczyk z kl. III a, Anna Maria Młody z kl. 

III b, Maria Müller, Daniel Kryszak, Patryk Wiliński i Norbert 

Kaczmarek z kl. III c oraz Olga Lewandowska z kl. III d. 

         Arleta Tatarynowicz 

Powroty Małego Księcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój cywilizacyjny przyniósł dużo dobrego, ale wywarł też 

negatywny wpływ na człowieka, który żyje pośpiesznie 

i  powierzchownie, osądza innych na podstawie pozorów,  nie 
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przywiązuje się do miejsca i osób, nie umie dostrzec tego, co widzi się 

sercem i w konsekwencji nie stwarza więzów. 

Problemu tego często dotykają pisarze i poeci. Pochyliła się nad 

nim z troską także poetka i felietonistka, Ewa Lipska, która w wierszu 

pt. „Stół rodzinny” pokazuje współczesną rodzinę. Autorka wiersza 

pisze o stole rodzinnym, przy którym siedzą trzy pokolenia: babcia, jej 

dzieci i jej wnuki. Przy stole jednak nie słychać gwaru rozmów, bo 

gdzieś po drodze zanikły więzi rodzinne, te więzi, dzięki którym 

osiągaliśmy pełnię życia wewnętrznego i w naturalny sposób 

uczyliśmy się, jak obdarzać innych prawdziwym zainteresowaniem 

i   troską. 

Ciągle jeszcze nie dostrzegamy, że dzieje się w nas i wokół nas 

wiele rzeczy, które powinny budzić nasze zaniepokojenie. Być może 

by to zauważyć, brak nam potrzebnego do obiektywnego osądu 

dystansu, który miewa zawsze ten stojący obok, patrzący na problem z 

pewnej perspektywy. 

Znalazł się jednak ktoś, kto spoglądając na nas z odległego 

miejsca, planety B – 612, dostrzegł te problemy i po raz kolejny 

postanowił odwiedzić Ziemię, by pomóc człowiekowi odnaleźć 

właściwy wymiar i sens jego egzystencji. 

Mały Książę przybył na Ziemię w piątek 14.03.2014 roku w 

spektaklu pt. „Powroty Małego Księcia”. Pomysłodawcą i reżyserem 

spektaklu była wicedyrektor ZS w Mosinie, Pani Grażyna 

Koralewska, która przygotowała do występu młodzież - 

pasjonatów teatru ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Główny bohater utworu Saint Exypery'ego - Mały Książę, w 

którego roli podziwialiśmy Jakuba Krzyśkę, opowiedział w niezwykle 

piękny i prosty sposób swoją historię. Przyznał się, że jak każdy 

popełniał błędy, ale starał się zawsze je naprawiać. Zwierzył się nam, 

że opuścił kiedyś swą Różę (w roli eterycznej Róży świetnie 

sprawdziła się Ola Kilian), bo nie dorósł do miłości, nie potrafił 

pokochać swego kwiatu z jego słabościami i wadami, nie umiał 

cieszyć się tym, co posiadał: „Mój kwiat wypełniał zapachem całą 

planetę, lecz nie potrafiłem się z tego cieszyć. Jej obawa przed 

tygrysami zamiast rozczulić tylko mnie rozdrażniła”. Gdy to 

zrozumiał, zapragnął powrócić do Róży za wszelką cenę, nawet 

kosztem ofiary z własnego życia. Jakże wzruszające w swej naturalnej 
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prostocie jest wyznanie Małego Księcia: „Wiem … moja Róża … 

jestem za nią odpowiedzialny! A ona jest taka delikatna! Taka naiwna. 

Ma zaledwie cztery kolce dla obrony przed światem …”  

Mały Książę opowiedział swe losy lotnikowi (w tej roli 

znakomicie odnalazł się Błażej Garus). Dlaczego właśnie jemu? Być 

może dlatego, że Lotnik to jedyny dorosły, który zachował 

wrażliwość dziecka. Bez wahania spełnił prośbę Małego Księcia, 

narysował dla niego baranka. Żałował tylko jednego, że w chwili 

poznania Księcia nie był jeszcze na tyle wrażliwy, aby zrozumieć, jak 

ważna dla niego jest Róża. Gdy to odkrył, zmartwił się, że rysując 

baranka, nie pomyślał o bezpieczeństwie kwiatu. 

Tymczasem, podążając za Małym Księciem, odbyliśmy podróż 

do ogrodu pełnego róż (to tutaj Mały Książę zrozumiał, że jego Róża 

jest jedyna w swoim rodzaju). Do różanego ogrodu zaprosiły nas: 

Wiktoria Jakubowska, Kasia Harutyunyan, Weronika Baraniak, Ola 

Giera, Marta Karlińska, Wiktoria Wojciechowska i Dominika 

Wojciechowska. Dziewczyny swym tańcem przeniosły zachwyconą 

publiczność wprost w atmosferę  tego uroczego miejsca. 

Rozstając się z Małym Księciem, wiedzieliśmy już, że za jego 

pośrednictwem dotknęliśmy problemów natury psychologicznej, 

moralnej i filozoficznej. Wiedzieliśmy też, że aby zrozumieć głębię 

„Małego Księcia” trzeba dać sobie czas i na chwilę przystanąć, gdyż: 

„Idąc ciągle przed siebie, nie można zajść zbyt daleko”. Gdy 

przystaniemy, poczujemy żal, że ludzie są rozproszeni jak odległe od 

siebie planety, że nie doceniają więzi z własną ziemią i  najbliższym 

przyjacielem i być może zechcemy to zmienić. 

Zapewne to właśnie chciał uświadomić nam reżyser i aktorzy, 

którzy w mistrzowski sposób słowem, gestem, muzyką i obrazem 

opowiedzieli historię małego chłopca, który przekonuje nas o tym, że 

dobrze jest kochać! Dobrze darzyć przyjaźnią i być gotowym do 

poniesienia za osobę najbliższą największej ofiary. Tłem dla 

wszystkich rozgrywających się wydarzeń była przepiękna scenografia, 

którą wykonała Pani Ewa Buksalewicz. 

Pożegnaliśmy Małego Księcia piosenką, którą specjalnie dla 

niego i o nim wykonała, przygotowana do występu przez Pana 

Szukalskiego, Maja Duda. 
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Myślę, że nieprzypadkowo chwila, w której spektakl został 

wystawiony, zbiegła się z czasem Wielkiego Postu, czasem 

pogłębionej refleksji nad istotą naszego człowieczeństwa, nad sensem 

ludzkiej egzystencji, której osnową powinna  być umiejętność 

stwarzania więzi. Tego Mały Książę nauczył się na pustyni. To na niej 

znalazł studnię, a w niej wodę, źródło wszelkiego istnienia. 

Jeżeli wędrując przez życie i my ją znajdziemy, przekonamy się o 

prawdziwości stwierdzenia: „Widzieć można tylko poprzez serce. 

Najważniejsze jest niedostrzegalne dla oczu”. 

Wiesława Szubarga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykonała Magda Witkowska 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny jak co roku został radośnie 

powitany w naszym Gimnazjum. Tego dnia bawiliśmy się pod 

hasłem: „Wiosna w świecie bajek”. Gościliśmy w szkole bohaterów 

takich bajek jak: Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Smurfy, 

Tabaluga, Pingwiny z Madagaskaru. Zawitał do nas także Kot w 

Butach, Król Lew, Kubuś Puchatek, Barbie i Myszka Miki.  

Pracę uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: Pani 

dyrektor Alicja Trybus, Pani Marta Kołowrotkiewicz oraz członek SU 

Jan Bayer. Imprezę prowadziły: Barbara Krakowska – 

przewodnicząca SU oraz Klaudia Harutyunyan, członek SU. Nad 

całością czuwał opiekun SU, Pani Marta Tomczyk.  

Zabawa rozpoczęła się krótkim przedstawieniem przygotowanym 

przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum o dniu wagarowicza.  

Następnie przeszliśmy do właściwej części zabawy. Zadaniem 

każdej klasy było przygotowanie kostiumów postaci wylosowanej 

wcześniej bajki, zaprezentowanie piosenki oraz krótkiej scenki czy 

skeczu. Były to konkurencje związane z  bajkami. Kolejne  zadanie 

dotyczyło przygotowania wiosennego kapelusza. Reprezentacje 
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każdego oddziału z zebranych wcześniej materiałów w ciągu 10 minut 

ciężko pracowały nad wiosennymi nakryciami głowy. W ostatniej 

konkurencji brała udział tylko jedna osoba z każdej klasy, a było to 

jedzenie jabłka na sznurku. Zadanie nie było łatwe i nie każdemu się 

udało.  

Po ciężkich i wyrównanych zmaganiach zwyciężyła klasa IIIc, 

drugie miejsce zajęły ex aequo klasy IIa i IIb, a trzecie miejsce klasa 

Ic. Po wręczeniu dyplomów uczniowie radośnie, w dobrych nastrojach 

udali się do klas. 

 

         Maria Müller 

 

 

KĄCIK JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Drodzy Gimnazjaliści! 

 

 Dziś wybierzemy się do Linzu, przepięknego miasta portowego, 

położonego nad Dunajem (Donau), któremu  Linz zawdzięcza swój 

rozwój. Rozbudowany port rzeczny stanowi podstawę rozwoju miasta. 

Na linckiej starówce jest wiele dobrze zachowanych kościołów 

i  kamienic, które tworzą wspaniały klimat starego miasta. Rynek ten 

jest największym placem miejskim Austrii - ma 13 tys.m². Powstał w 

XIII stuleciu. Właśnie na tym rynku odbył się jeden z najsłynniejszych 

turniejów rycerskich w Europie. Nad miastem góruje zamek 

wzniesiony przez Ferdynanda III, który przeniósł się w XV wieku 

wraz z dworem do Linzu. Obecnie w zamku mieści się muzeum 

historyczne. Do atrakcji turystycznych tego miasta zalicza się podróże 

statkami po Dunaju. Rejsy na trasie z Bawarii przez Linz, Melk do 

Wiednia mają 40-letnią tradycję. Wśród 11 pływających na tej trasie 

statków na uwagę zasługuje statek (Kristallschiff), do którego 

dekoracji użyto kilka milionów kryształów. Jego matką chrzestną jest 

Fiona Swarovski – Grasser. Pierwsi pasażerowie, jak głosi anegdota, 

zbierali ukradkiem kryształy ze ścian. Obecnie wszyscy pasażerowie 

tego statku otrzymują na pamiątkę kryształek od Swarovskiego. Linz 

jest znany także jako miasto sztuki, z uwagi na odbywające się tutaj 
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wydarzenia artystyczne międzynarodowej rangi. Co roku we wrześniu 

odbywa się w Linzu Festiwal Ars Electronica, podczas którego 

przyznawane są nagrody w kategoriach sztuki elektronicznej 

i  interaktywnej, animacji komputerowej, kultury cyfrowej i muzyki 

elektronicznej. Drugie wielkie przedstawienie to Festiwal 

Brucknerowski, podczas którego rozbrzmiewają nad Dunajem 

symfonie Brucknera, niezwykle płodnego austriackiego kompozytora, 

organisty katedry w Linzu. 

        Pozdrawiam  

 

       Arleta Tatarynowicz 

 

KĄCIK 

MUZYCZNY 

Kolejnym instrumentem, o którym 

Wam opowiem, jest pianino. 

Pianino to instrument klawiszowy. 

Składa się z białych i czarnych 

klawiszy. Poprzez ich wduszanie 

wydobywają się z niego dźwięki, 

które powstają na skutek uderzania tzw. młotka w struny. Struny w 

pianinie ułożone są pionowo,  natomiast w fortepianie poziomo i to 

jest właśnie jedna z różnic w budowie tych instrumentów. Klawisze 

na pianinie tworzą tzw. oktawy. W skład jednej oktawy wchodzi 

siedem klawiszy białych i  pięć czarnych.  

Najsłynniejsi pianiści to: Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig 

van Beethoven, Fryderyk Chopin, Władysław Szpilman.  

Dla ciekawostki dodam, że Ludwig van Beethoven skomponował 

na pewno wszystkim znany utwór pt. „Dla Elizy”, natomiast Fryderyk 

Chopin napisał „Marsz pogrzebowy”. 

Zachęcam was do nauki gry na pianinie, ponieważ już samo 

poznanie prostych akordów może przynieść wiele frajdy.  

        Patryk Wiliński 
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ZAGADKI 

Odpowiedź na zagadkę z poprzedniego numeru naszej gazety 

brzmi: 

 Była godzina 16
00

.  

ZAGADKA DO NOWEGO NUMERU GAZETKI  

 

Przed rozkładem jazdy pociągów na dworcu kolejowym w Radomiu 

stoi znany literat-satyryk, powracający do Warszawy z jednego ze 

swych wieczorów autorskich w „terenie”. 

 

 

Rozkład jazdy pociągów 

 

W kierunku: 
 

Radom - Jelenia Góra 

Radom - Kutno 

Radom - Szczecin 

Radom - Konin 

Radom - Aleksandrów Kuj. 

Radom - Kielce 

Radom - Wieliczka 

Radom - Skierniewice 

Radom - Rzeszów 

Czas 

odjazdu: 
 

6.02 

9.07 

6.07 

5.09 

12.00 

6.07 

6.08 

15.16 

10.00 

Pytanie: Ze znajdującego się na dworcu rozkładu jazdy należy 

odgadnąć imię i nazwisko oczekującego na pociąg literata. 

 Z Internetu spisała Joasia 
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WIELKANOCNE PRZEPISY 

 

 

WIELKANOCNA BABKA GOTOWANA  

 

 
 

Składniki: 

3 łyżki oleju  

1/3 szklanki cukru 

1,5 szklanki mąki ziemniaczanej 

0,5 szklanki maki pszennej 

 5 jaj 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 aromat np. waniliowy  

Przygotowanie: 
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Utrzeć olej z cukrem, dodając kolejno po jednym żółtku. Dodać obie 

mąki i proszek do pieczenia oraz aromat. Wszystko wymieszać. 

Dodać sztywno ubitą pianę. Wlać do wysmarowanego olejem 

i wysypanego tartą bułką naczynia do gotowania babki. Wstawić 

naczynie do dużego garnka z wodą. Gotować około półtorej godziny. 

Posypać cukrem pudrem.  

      Weronika Młynarczyk 

 

 

POZDROWIENIA 

Pozdrowienia dla Mileny A. <3 <3  

- Pozdrowienia dla Joasi N od Marty S <3  

- Pozdrawiam  Agatę Boińską, Natalię Grzonkowską i Klaudię 

Fornalik . Marta <3  

- Pozdrowienia dla Joasi od Weroniki :)  

- Pozdrowienia dla Marty i Olgi od Weroniki <3  

- Pozdrawiam całą ekipę z klasy 3 c 

- Pozdrawiam najlepsza klasę 2b oraz moją kochaną Śremską <3 

Weronika 

- Pozdrowienia dla Joasi od Marty P. ;* 

- Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z klasy 2a od Marty :D 

- Pozdrowienia dla Beliebers <3 

- Pozdrawiam A team od K 

- pozdrowienia dla Julki <3  

- Juczę i Zezola z 2c :D od Bejba xd 

- Pozdrawiam Bache! <3 

- Pozdrawiam chudą Rochowiak! <3 

- Pozdrawiam Bache adminke <3 <3 oraz swaggerkę Katarzynę 

i  resztę ludzkości. 

- Pozdrawiam klasę 6c i dziewczyny z 6a od Agaty  :) 

- Pozdrowienia dla J i G od H. :3  
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- Pozdrowienia dla SU! 

- Pozdrowienia dla klasy 3c od Joasi :) 

- Pozdrowienia dla dziewczyn z 3d od Asi :)  

- Pozdrawiam girls z III c ;3 

- Pozdrawiam Asię! <3  

- Pozdrawiam Kamila, który mnie zostawił xd ;3 

- Pozdrawiam Panią Konarę :D  

- Pozdrowienia dla wszystkich 3 klas gimnazjum ;3 

- Pozdrawiam siebie, swoją gitarę i KDR'a. Patryk W. :) - 

Pozdrawiam Anię i Pati od Kasi ;3 

- Pozdrawiam Jasia J :) 

- Pozdrowienia dla chłopaków z klasy 3c ;) 

- Pozdrowienia dla całego ciała pedagogicznego w naszej szkole :)  

 

    Pozdrowienia zebrały Joasia i Kasia 

 

W związku z tym, że redakcję „Głosu Gimnazjalisty” tworzą 

uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, którzy przygotowują się do 

egzaminu, podjęliśmy decyzję, że kolejny numer naszej gazety ukaże 

się w maju. 

     Opiekun „Głosu Gimnazjalisty” 
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