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Aleksandra  Łakoma, kl. IIIc,  Jakub Dorobek, kl. IIIc,  Weronika Śliwińska,    
kl. IIIc,  Michał Niedbalski, kl. IIIc,  Martyna Jabłońska, kl. IIIa,  Natalia             

Jakacka, kl. IIIa,  Aleksandra Sobocińska, kl. IIIa, kl. IIc,  Natalia Dzięgielew-
ska, kl. IIc,  Paulina Niedbała, kl. IIc, gościnnie Natalia Michalak Ia  oraz p. An-

na Warczachowska 

To już ostatni tegoroczny numer na-
szej szkolnej gazetki No name. Wakacje 
zbliżają się do nas wielkimi krokami i z 
pewnością wielu z nas już odlicza ostatnie 
dni harówki i z niecierpliwością wyczekuje 
niezapomnianych chwil wolności. Aby umi-
lić Wam ten czas oczekiwania mamy dla 
Was pożegnalny numer gazetki, w którym 
zaprezentujemy m.in. relację z projektów 
edukacyjnych oraz sprawozdania z wycie-
czek szkolnych. Ponadto materiały o zakoń-
czeniu roku szkolnego i niezwykłym spo-
tkaniu gimnazjalistów ze znaną polską pi-
sarką, a także wiele innych. Natomiast 

wszystkim wielbicielom footballu polecamy 
artykuł dotyczący rozgrywek Ligi Mistrzów 
2013.  

Życzymy wszystkim udanych wakacji: 
nauczycielom - odpoczynku od uczniów, 
uczniom - niezapomnianych wrażeń. Powo-
dzenia w szkole w przyszłym roku, a kocha-
nym trzecioklasistom, tegorocznym absol-
wentom, wszystkiego najlepszego na nowej 
drodze życia w szkołach ponadgimnazjal-
nych!  

Dziękujemy, że byliście z nami przez 

ten rok 2012/13. Do zobaczenia po waka-

cjach! 



 

 

Dnia 6 maja  2013r. , na dużej prze-

rwie, odbył się apel na pamiątkę  uchwale-

nia Konstytucji 3 maja z 1791r. Uczennice 

klasy IIIb, chcąc uświęcić to wydarzenie, 

odczytały fragmenty wierszy polskich po-

etów. Na zakończenie dyrektor szkoły – pan 

Bogdan Zalewski wyświetlił film historycz-

ny dotyczący tego ważnego dla wszystkich 

Polaków święta patriotycznego.  

 

„Radosny  dzień” Józef Relidzyński 

 

Dniu radości, dniu wesela! 

Jak szeroki polski kraj, 

Niechaj okrzyk w niebo strzela 

Vivat! Vivat! Trzeci Maj! 

        Naród z królem, król z narodem 

        Odrodzenia ziścił sen … 

        w upojeniu cudnem, młodem 

       niech nam dzień rozbłyska ten 

Trzeci Maja! … Wielki Boże! 

dłonie bratnie złączmy wraz! 

Cóż się oprze, któż nas zmoże? 

Bóg nad nami! Polska w nas! 

         Zorza świta, dzień się rodzi – 

         Po wolności sięgnij raj! 
         W górę serca starzy, młodzi! 

         Vivat! Vivat! Trzeci Maj. 

Tekst: Martyna Jabłońska, kl. IIIa 

APEL Z OKZAJI 3-GO MAJA 
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 Za nami XV Piknik Europejski, w 
którym to nasza ,,Trójka’’ odegrała bardzo 
ważną rolę. 
 Choć parada upłynęła nam wśród 
deszczowych kropli, bawiliśmy się 
świetnie. Przemarsz zdawał się nie mieć 
końca. Każdą z 12 podstawówek i 7 
gimnazjów, które wzięły udział w Pikniku 
Europejskim, reprezentowało przynajmniej 
kilkudziesięciu uczniów.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Gdy przechodzili przy Przedwiośniu, 
przedstawiali "swoje" państwa przed jury. 

Tam właśnie zwróciliśmy na siebie uwagę 
nie tylko przez nasze cheerlidelki , ale 
również przez cztery dziewczyny 
przebrane za włoską mafię, które celowały 
z pistoletów na wodę do widowni (a jedna z 
nich próbowała nawet strzelać do 
prezydenta miasta). Niestety ulewa 
przerwała nam ten ,,włoski” dzień”, ale i tak 
było wesoło. 

Tekst: Natalia Dzięgielewska  
i Paulina Niedbała , kl. IIc 

XV PIKNIK EUROPEJSKI 



 

 

 22 maja w naszej szkole odbyła się 
niezwykła lekcja.  Uczniowie z klas IIc i IId 
wzięli udział w lekcji pokazowej z chemii 
o temacie „Ropa naftowa”. W ramach pro-
jektu „ORLEN School Projekt”. Projekt ten 
prowadzony jest pod patronatem Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN.  Gimnazjaliści 
poznali pochodzenie ropy naftowej oraz jej 
skład, właściwości. Każdy uczestnik mógł 
poczuć jak pachnie. Zobaczyli proces desty-
lacji ropy. Prowadzący lekcję korzystali z 

prezentacji multimedialnej „Skąd się wzięła 
ropa naftowa, czyli opowieść o władzy, bo-
gactwie, sławie oraz o innych ludzkich sła-
bościach” oraz przeprowadzili destylację 
roztworu denaturatu. Dowiedzieli się rów-
nież wiele o węglu, gdzie jest i w jaki spo-
sób się go wydobywa. 
 Uczniowie aktywnie uczestniczyli w 
zajęciach a ci, którzy wykazali się najwięk-
szą wiedzą zostali nagrodzeni. 

Tekst: Natalia Dzięgielewska, kl. IIc 
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LEKCJA  ŻYCIA 

 W środę 22 maja młodzież z klas III 

uczestniczyła w spotkaniu autorskim z pa-

nią Wandą Gołębiewską - płocką poetką, 

które odbyło się w Fili nr 1 Książnicy Płoc-

k i e j . k l k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  

 Uczniowie mogli posłuchać niezwy-

kle ciekawych historii związanych z życiem 

pani Wandy - poczynając od młodości, pra-

cy w szkole, a kończąc na podróży do Au-

stralii. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Wszyscy z niezwykłą ciekawością próbowa-

li interpretacji utworów pani Wandy, któ-

rych najczęstszym tematem były jej przeży-

cia.klkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 Uwiecznieniem owego spotkania była 

prezentacja kilku uczennic naszego gimna-

zjum, które to zarecytowały wiersze pani 

Wandy. 

Tekst: Weronika Śliwińska, kl. IIIc 

LEKCJA  CHEMII 



 

 

 Pierwszego czerwca w Polsce obcho-

dzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z 

tej okazji w naszej szkole wystawiony zo-

stał spektakl dla najmłodszych. Przedszko-

laków z Miejskiego Przedszkola nr 13 w 

Płocku powitaliśmy piosenką „Witajcie w 

naszej bajce” z „Akademii Pana Kleksa”.  W 

naszym repertuarze znalazły się tak znane 

utwory jak: „Pan Hilary” czy „Paweł i Ga-

weł” jak i wiersze współczesnych autorów 

m.in. „W ogródku” wykonywane przez 

uczniów z klas IIc, IId i IIIc. Między recyta-

torami szkolny zespół „Piekarnia” wykony-

wał znane wszystkim z dzieciństwa piosen-

ki, np. „Witaminki”, „Ogórek”, „Boogie Woo-

gie” czy  „Mucha w Mucholocie”. Na koniec 

przedszkolaki otrzymały od nas słodki po-

częstunek. Uczennice biorące udział w 

przedstawieniu porwały jeszcze maluchów 

do wspólnego tańca do piosenek z przed-

stawienia. Pomysł, scenariusz i reżyseria 

całego przedsięwzięcia należą do p. Magda-

leny Kieszkowskiej, a za dekoracje odpo-

wiadała p. Magdalena Ambroziak. Przedsta-

wienie to było dla nas nowym, ale i bardzo 

ciekawym pomysłem. Uczniowie z klas I i II 

na pewno wezmą w nim udział także i w 

przyszłym roku, a trzecioklasiści będą mieli 

miłe wspomnienia :). 

Tekst: Aleksandra Łakoma, kl. IIIc 

PRZEDSTAWIENIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
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 Na przełomie maja i czerwca w na-
szej szkole odbyły się projekty edukacyjne.             
Poniżej znajduje się fotoreportaż z kilku 
prezentacji.  
 Jest to już trzeci rok odkąd wprowa-
dzono nową podstawę programową, której 
towarzyszy wiele zmian i nowych sposo-
bów oceniania, klasyfikowania i promowa-
nia uczniów, m.in. jednym  z nich jest zali-
czenie owych projektów. Są one realizowa-
ne przez zespoły złożone z kilku uczniów 
pod opieką nauczyciela i obejmują: wspól-
ne zastanowienie się nad tematem prezen-
tacji, określenie celów projektu, zaplanowa-
nie etapów jego realizacji i wykonanie za-
planowanych działań z zastosowaniem róż-
norodnych metod oraz na końcu, jego pu-
bliczne zaprezentowanie. Oto kilka najcie-
kawszych. 
 Jako pierwsi, pod opieką pani Magda-
leny Kieszkowskiej zaprezentowali się 
uczniowie z klasy IIc: Maciej Piotrowski, 
Wiktor Dymek, Bartosz Rutkowski i Michał 
Krankiewicz. Tematem ich prezentacji była 
„Irlandia”. W swoim projekcie zawarli infor-
macje o ludowej muzyce, tańcu i strojach, 
popierając jednocześnie wszystko przejrzy-
stymi zdjęciami czy przykładami utworów 
muzycznych. Wspomnieli również o orygi-
nalnym oraz posiadającym swój specyficz-
ny charakter języku irlandzkim. Nie została 
pominięta także zaskakująca i bardzo ory-
ginalna historia Celtów. Następnie zaanga-
żowani uczniowie przybliżyli nieco historię 
św. Patryka. Pod koniec prezentacji został 
przeprowadzony quiz z wiedzy, jaką można 
było nabyć podczas przeprowadzania pro-
jektu. Najlepsza okazała się Weronika Śli-
wińska z klasy IIIc, która za swoje skupie-

nie została nagrodzona oryginalną irlandz-
ką nagrodą. 
 Następnie odbyły się dwa projekty 
chemiczne, pod nadzorem pani Danuty Kar-
pisz. Pierwszy, bardzo praktyczny, nosił ty-
tuł „Chemia w naszym domu.”. Przygotowali 
go uczniowi z klasy IIc: Karolina Piotrow-
ska, Jacek Sabalski, Dominik Milewski, Bar-
tosz Grzelak, Karolina Kajdas i Maciej Gon-
tarek. Uczniowie poprzez przeprowadzenie 
różnych doświadczeń pokazali, jak domo-
wym sposobem można zrobić m.in. mydło 
czy kulki musujące. Sprawdzili także jaki 
odczyn ph posiadają substancje w naszych 
domach oraz jaki mają skład chemiczny. 
Natomiast drugi projekt o tytule „Kolorowa 
chemia.” zrealizowała młodzież z klasy IId: 
Adam i Piotr Dałek, Aleksandra Paskuda, 
Daniel Baniecki i Dorian Krajewski. Ucznio-
wie wykazali się pomysłowością i charyzmą 
prezentując skecz, mający na celu wprowa-
dzenie w dalszy program projektu. Omówili 
dlaczego, np.: po włożeniu plasterka cytry-
ny do herbaty zmienia się jej barwa. Ponad-
to zaprezentowali na rzutniku nagrane 
wcześniej filmy, przedstawiające ciekawe 
doświadczenia chemiczne. 
 Jako czwarci zaprezentowali się wy-
chowankowie pana Tomasza Piekarskiego z 
klasy IIc, którzy pod jego opieką przygoto-
wali projekt „Szkolne dni europejskie.” Na 
początku Paulina Niedbała przestawiła wy-
niki ankiety, ujawniającej jaką wiedzę na 
temat UE mają uczniowie oraz nauczyciele 
z naszej szkoły. Po czym wyjaśniła czym w 
ogóle jest Unia Europejska oraz jakie są jej 
główne zadania. Następnie Natalia Dzięgie-
lewska wspólnie z Julią Więckiewicz opo-
wiedziały interesującą historię Unii. Zostały 

PROJEKTY EDUKACYJNE 
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europejskie. Kolejnym punktem były sym-
bole Unii, które przedstawiła Agata Herba. 
Mogliśmy także odsłuchać nagrania hymnu 
– „Ody do radości.”, włączonego przez Szy-
mona Kruszlińskeigo, odpowiedzialnego za 
sprawy techniczne. Uwagę poświęcono tak-
że dniu Europy, obchodzonym 9 maja oraz 
haśle UE – „Zjednoczeni w różnorodności.” 
Pod koniec został przeprowadzony quiz, 
podczas którego za dobrą odpowiedź moż-
na było wygrać lizaka. Jeden z uczniów Ma-
ciej Piotrowski, z klasy IIc by wygrać nagro-
dę specjalną zgłosił się na ochotnika i za-
śpiewał do muzyki Ludviga van Beethove-
na. Na zakończenie zostały rozdane ulotki 
streszczające materiał przedstawiony pod-
czas prezentacji. 
 Jeden z kolejnych projektów zrealizo-

wali chłopcy z klasy IIa: Jakub Bujalski, To-

masz Pachniewski, Dawid Fabisiak, Marcin 

Szymański, Wojtek Wesołowski i Dawid 

Krysiak. Wraz ze swoim opiekunem panią 

Aleksandrą Wiśniewską uczniowie przed-

stawili „Oblicza miłości.”. Swój projekt za-

częli od wytłumaczenia, czym tak napraw-

dę jest miłość oraz podali jej symbole, wy-

jaśniając m.in. znaczenie poszczególnym 

gatunków kwiatów czy rodzajów kamieni 

szlachetnych. Następnie przedstawili ro-

dzaje miłości m.in. miłość do ojczyzny czy 

do pieniędzy. Wspólnie z publicznością za-

stanowili się także czy może istnieć miłość 

idealna. Nie zapomnieli także o zaprezento-

waniu przykładowych utworów miłosnych, 

nie pomijając klasyków takich jak, np.: 

„Romeo i Julia” Williama Szekspira czy 

„Skąpca” Moliera. 
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Tekst: Jakub Dorobek, kl. IIIc 



 

 

 W dniach 14-17 maja bieżącego 

roku  odbyła się czterodniowa wycieczka 

na Kaszuby i do Gdańska.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Organizatorem wycieczki była Pni Danuta 

Karpisz. W czterodniowej wyprawie udział 

wzięli uczniowie klasy Ia, IIc oraz klasy IId. 

Opiekunkami były również Pani Monika 

Lubińska i Pani Elżbieta Chmura.  14 maja 

w dniu wyjazdu wszyscy uczestnicy stawili 

się punktualnie i o wyznaczonej godzinie 

wyruszyliśmy w trasę. Droga na Kaszuby 

nie była nużąca, gdyż wszyscy byliśmy 

podekscytowani i nie mogliśmy się 

doczekać przybycia do Kościerzyny. Około 

godziny 12 byliśmy na miejscu, gdzie 

przywitała nas Pani przewodnik Genowefa 

Zasada. Później krótko oprowadziła nas po 

pięknym miasteczku. Kolejnym punktem 

wycieczki było zwiedzenie pokrzyżackiego 

Zamku w Bytowie. Jest to drugi, co do 

wielkości zamek krzyżacki w Polsce, 

wzniesiony w  latach 1398-1405. Na koniec 

pierwszego dnia wycieczki udaliśmy się do 

Węsiorów, gdzie mogliśmy zobaczyć 

kamienne kręgi, miejsca dawnego 

pochówku ludzi,  z czasów epoki żelaza. 

Po dniu pełnym wrażeń pojechaliśmy do 

miejsca zakwaterowania we Wdzydzach. Na 

miejscu po zjedzeniu obiadokolacji, 

udaliśmy się na spacer, w celu poznania 

o k o l i c y . 

 Następnego dnia, po porannej 

pobudce i zjedzeniu śniadania, ruszyliśmy 

w dalszą drogę. Miejsca, które mieliśmy 

zwiedzać rozpościerały się na terenie 

nazwanym Szwajcarią Kaszubską.iiiiiiiiiiiiiii 

 Pierwszym punktem, do którego 

pojechaliśmy, była wieża im. Jana Pawła II 

w Wieżycy, z której rozpościerał się widok 

na piękny powiat Kartuski. Następnie 

pojechaliśmy do muzeum ceramiki w 

Chmielnie, gdzie mogliśmy min. zobaczyć 

jak własnoręcznie tworzy się i maluje 

gliniane wyroby.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

 Po zapoznaniu się z metodami 

wytwarzani glinianych naczyń udaliśmy się 

do Skansenu w Szymbarku. Zobaczyliśmy 

tam min. najdłuższa deskę świata ,o 

wymiarach 36,93 m. Następnie 

zwiedziliśmy dom Sybiraka, który ma 

przypominać Polakom o tym, że na Syberii 

przez cały czas mieszkają Polacy, którzy 

marzą o powrocie do kraju. Kolejnym 

miejscem w skansenie w Szymbarku był 

bunkier Gryfa Pomorskiego, gdzie poprzez 

inscenizację dźwiękową, mogliśmy 

przekonać się jak czuli się ludzie, 

przebywający w bunkrze podczas wojny. 

Następnie udaliśmy się do domu do góry 

nogami, który wszystkim uczestnikom 

przyniósł wiele zabawy i uśmiechu. Dużą 

sztuką było przejść korytarzem tego domu 

nie trzymając się ściany. Podsumowaniem 

całego dnia było spotkanie z kaszubską 

gawędziarką. Ta wspaniała Pani po krótce 

przybliżyła nam historię Kaszub, kulturę i 

zwyczaje tu panujące. Nauczyła nas kilku 

kaszubskich słów  i przedstawiła zasady 

pisowni po kaszubsku.  

WYCIECZKA NA KASZUBY I DO GDAŃSKA 
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 Trzeciego dnia, po porannym 

obudzeniu udaliśmy się do Gdańska. Po 

spotkaniu z Panią przewodnik 

rozpoczęliśmy zwiedzanie. Najpierw 

zobaczyliśmy Żuraw Gdański, leżący nad 

Motławą, zbudowany w latach 1442-

1444.  Następnie dokładnie zwiedziliśmy 

kościół Najświętszej Maryi Panny, 

wzniesiony w stylu gotyckim. W kościele 

tym zobaczyliśmy słynny zegar 

astronomiczny wykonany przez Hansa 

Duringera z  1464 oraz mieliśmy okazję 

wejść na jedną z wież świątyni,  na którą 

prowadziło 409 schodków. Pomimo trudu 

jaki trzeba było włożyć w pokonanie tej 

trasy, było warto, gdyż widok na szczycie 

zapierał dech w piesiach.  Po zwiedzeni 

kościoła przeszliśmy ulicą Długiego Targu, 

gdzie zobaczyliśmy min. słynną fontannę 

Neptuna i Dwór Artusa. Na koniec wyprawy 

udaliśmy się do Sopotu, gdzie mogliśmy 

spacerować po najdłuższym molu nad 

Morzem Bałtyckim o długości ok. pół 

kilometra. Następnie odbyliśmy spacer po 

słynnym ,,Monciaku”- ul. Monte Cassino. 

Po dniu pełnym wrażeń  powróciliśmy do 

miejsca noclegu.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się do 

Kaszubskiego Parku Etnograficznego we 

Wdzydzach, założonego w 1906 roku  przez 

miejscowego nauczyciela Izydora 

Gulgowskiegi i jego żonę Teodorę 

Gulgowską. Jest to najstarszy tego typu 

obiekt w Polsce. W tymże skansenie 

odbyliśmy lekcję malowania na szkle, co 

okazało się dużą  sztuką, w szczególności, 

że tego dnia słońce mocno grzało  i farby 

nałożone na szkło natychmiast wysychały. 

Pomimo tego ukończyliśmy nasze prace i 

wyruszyliśmy zwiedzać skansen. 

Zobaczyliśmy min. dom biednego i 

bogatego chłopa, drewniany kościółek i 

wygląd dawnej szkoły wiejskiej. Po 

skończeniu zwiedzania powróciliśmy do 

domu wczasowego, gdzie zjedliśmy obiad i 

się spakowaliśmy. Po dokładnym 

sprawdzeniu pokoi przez panie 

wyruszyliśmy w drogę powrotną, bogatsi w 

nową wiedzę i doświadczenia. Zmęczeni 

podróżą, ale usatysfakcjonowani 

wróciliśmy do domu, aby podzielić się 

naszymi wrażeniami z najbliższymi.  

Tekst: (Gościnnie) Natalia Michalak, kl. Ia 



 

 

Uczniowie naszej szkoły w maju 
wybrali się na wycieczkę szkolną do 
miasteczka Ojca Mateusza – Sandomierza, 
ale zwiedzili również wiele innych, równie 
ciekawych i pięknych miejsc.  

W poniedziałek już o godzinie 6 
zebraliśmy się przed naszym gimnazjum i 
wyruszyliśmy w daleką drogę. W ten 
piękny, poniedziałkowy poranek 
zdawaliśmy sobie sprawę, że ta wycieczka 
będzie wyjątkowa. 

Naszym pierwszym miejscem postoju 
był Kazimierz Dolny, gdzie spacerowaliśmy 
podziwiając to malowniczą miejscowość, 
przechodziliśmy wśród pięknych kamienic, 
zabytkowych spichlerzy, po czym 
dotarliśmy na Górę Trzech Krzyży, widok z 
tego miejsca wywarł na nas ogromne 
wrażenie. Potem przejechaliśmy do 
Nałęczowa, gdzie piliśmy wody ze źródeł, 
które miały nam dać siłę, piliśmy również 
wodę miłości, dzięki której mieliśmy 
znaleźć swoje „drugie połówki”. Po 
męczącym, ale bardzo udanym dniu, 
dotarliśmy do  Sandomierza.  

Kolejnego dnia naszym celem było 
zwiedzenie głównego punktu naszej 
wycieczki. Weszliśmy na Bramę Opatowską, 
z której mieliśmy widok na cały 
Sandomierz. Następnie udaliśmy 

się trochę niżej, bowiem do podziemnych 
tuneli, czuliśmy tam klimat tych miejsc, 
historię tego miasteczka. Gdy wyszliśmy z 
tuneli, udaliśmy się do zbrojowni rycerskiej 
w której po krótkim wykładzie, mogliśmy 
przymierzać zbroję rycerskie, hełmy , a 
nawet walczyć na miecze. Po południu 
u d a l i ś m y  s i ę  d o  B a r a n o w a 
Sandomierskiego, a dokładnie do zamku 
zwanego „małym Wawelem”, gdzie 
mogliśmy oddać się podziwianiu sztuki. 

Ostatniego dnia  zwiedzaliśmy Lublin, 
gdzie przeszliśmy się po rynku starego 
miasta oraz podziwialiśmy katedrę ze 
skarbcem i kaplicę akustyczną oraz kaplicę 
zamkowa z malowidłami ściennymi z XV 
wieku. Niestety nasza wycieczka powoli 
zbliżała się ku końcowi, gdyż pozostało 
nam tylko zobaczyć Kompleks Pałacowy w 
Kozłówce, gdzie po obejrzeniu pałacu 
Zamoyskich i przespacerowaniu się po 
cudnych ogrodach, niestety udaliśmy się w 
podróż do domu. Z chęcią 
przedłużylibyśmy jeszcze tą świetną 
wycieczkę po ziemi sandomierskiej, ale 
wszystko, co dobre szybko się kończy. Teraz 
pozostaną nam tylko wspomnienia. 

WYCIECZKA „ZŁOTYM SZLAKIEM” 
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LIGA MISTRZÓW 
W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów w 

meczach półfinałowych spotkały się zespo-
ły:  
FC Barcelony i Bayernu Monachium oraz 
Borussii Dortmund i Realu Madryt. 
  W pierwszej parze półfinalistów mo-
gliśmy zauważyć istny pogrom drużyny Du-
my Katalonii, bowiem Bawarczycy po pro-
stu roznieśli przeciwników pokonując ich u 
siebie aż 4:0 ! A co gorsza zawodnicy z nie-
mieckiego klubu zwyciężyli jeszcze na sta-
dionie drużyny z Hiszpanii 3:0, co w ogól-
nym rozrachunku daje niesamowity i chyba 
zaskakujący wynik 7:0. 
 Natomiast w drugiej parze było już 
bardziej wyrównanie, mimo tego iż w 
pierwszym meczu nasz rodak Robert Le-
wandowski wbił Realowi 4 bramki, i mecz 
zakończył się wynikiem 4:1, to w drugim 
spotkaniu Królewscy próbowali się pod-
nieść i zdołali wygrać 2:0, lecz to nie wy-
starczyło im do awansu. Dzięki czemu w fi-
nale zobaczyliśmy dwie drużyny z Niemiec. 
 Dnia 25 maja odbył się finał tych roz-
grywek w którym to BVB walczyło z Bayer-
nem na stadionie Wembley w Londynie. Sę-

dzią tego me-

czu był Włoch Nicola Rizzoli.  
 Gdy drużyny wybiegły na boisko i zo-
stał odegrany hymn Ligi Mistrzów, za-
brzmiał pierwszy gwizdek i zaczęła się 
„wojna na boisku”, pierwsza połowa obfito-
wała w wiele okazji strzeleckich i pokazy 
akcji zespołowych, oraz wypady pojedyn-
czych piłkarzy, świetnymi interwencjami 
bramkarzy, i zakończyła się ona bezbram-
kowym remisem.  
Natomiast już po 15 minutach drugiej poło-
wy, dokładnie w 60 minucie meczu Mario 
Mandzukić pokonał bramkarza Borussii. Na 
wyrównanie nie trzeba było długo czekać, 
już po ośmiu minutach Gündogan pewnie 
wykorzystał rzut karny pokonując Neuera i 
doprowadził do remisu. A gdy wszyscy już 
wyczekiwali na dogrywkę po świetnie prze-
prowadzonej akcji Arjen Robben w 89 mi-
nucie wyprowadził drużynę z Bawarii na 
prowadzenie, ostatecznie gol Holendra dał 
zwycięstwo w tych rozgrywkach.  
 Bayern sięgnął po ten puchar już pięć 
razy, co jest naprawdę świetnym wynikiem.  
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"Gawęda" 
 

Był raz sobie las, las ponury 
Zawładnął nim czas, czas okrutny 
Gdzie księżycową drogą podążając 
Szła piękna dziewczyna, otwarcie 

śpiewając: ,, Czemu oślepiasz mnie kochany, 
przyciemniając urodę mą? 

Gdy z nieba sączą się kryształy, 
Uderzające o leśny dzwon.” 
,,Chodźże przyjacielu mój, 

Tam dalej gdzie przyjaźni zew  
Tak pocieszający wydaje się głos Twój 

Gdy pragnę opanować gniew.” 
On z kolei z uśmiechem, 
skromnie podał jej dłoń: 

,, Chodźże ma przyjaciółko 
nie bój się pomocą być mą.” 

Nić przyjaźni zszyła nasze dusze, 
nić przyjaźni mocna jak stal. 

Uśmiechać się głośno nauczyć Cię muszę 
byś umiała zagłuszyć głosów zazdrosnych 

gwar. 
Był raz sobie las, las ponury, 

zawładnął nim czas, czas okrutny. 
W cieniu tej gęstwiny prócz słońca i nieba 

brak 

,, Chodźcie moi przyjaciele, śpiewajmy ra-

zem w snach.” 

 

"Pożegnanie" 
 

Wy cisi!  

Którzy na straży moich snów stoicie. 

Obłudą i kłamstwem schlebiający.  

Wy cisi!  

Gdy ostatni raz za mną zagrzmicie, 

Ozwie się wtedy dzwon burczący. 

Moją i Waszą krnąbrność, 

zaczną obrzucać chylący, 

Ci wszyscy co żegnać się raczą, 

by przykryć całunem niezgodę.  

I wiankiem uśmiechów przewalczą,  

papiery pokoleń młode, 

by każdy z osobna uwieńczył 

wesołych dni swobodę.  
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Z serii Kuroshitsuji, stylem 
mangowym, prace wykonane 

tuszem,  

Obrazki: Weronika A.  
Śliwińska  
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 Coraz większymi krokami zbliża się do nas zakoń-

czenie roku szkolnego, hurra!! Oznacza to dwumie-

sięczny odpoczynek od szkoły, a szczególnie lekcji, 

spanie do południa i dłużej, „usprawiedliwione” waga-

ry oraz inne powiązane z tym okresem atrakcje. Z czę-

ścią uczniów niestety się pożegnamy. Mamy nadzieję, 

że w wolnych chwilach odwiedzą próg gimnazjum i 

pochwalą się swoimi sukcesami w nowej szkole. Ze 

strony gazetki „No Name” życzymy udanych wakacji: 

dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły i oczywi-

ście uczniom, a za absolwentów naszej szkoły trzyma-

my kciuki, by dostali się do swoich wymarzonych szkół 

średnich. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!  


