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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,  Julia Więckiewicz, kl. IIc,  
Natalia Dzięgielewska, kl. IIc,  Karolina Piotrkowska, kl. IIc,  Oliwia Łabińska, 

kl. IIc,  Paulina Niedbała, kl. IIc,  Agata Herba, kl. IIc  
oraz p. Anna Warczachowska 

Drodzy Czytelnicy! Ferie niestety już 

za nami, ale pocieszający jest fakt, że za 

cztery miesiące będziemy mogli żyć wolno-

ścią, wdychając zapach lata i spędzając czas 

w promieniach słońca. Na umilenie Wam 

czasu oczekiwania, mamy dla Was kolejny 

numer naszej szkolnej gazetki. Przygotowa-

liśmy specjalnie dla Was relację z turnieju 

siatkówki i interesujący materiał na temat 

sportów zimowych. Oprócz tego polecamy 

recenzję przedstawienia teatralnego 

"Hamlet" oraz spektakli "La Dolce Vita" 

i ,,Czerwony Kapturek na czacie”. Ponadto 

mamy dla Was m.in. informacje o wyborach 

do Młodzieżowej Rady Gminy Płock, walen-

tynkowej poczcie i konkursach, w jakich 

brała udział młodzież naszej szkoły. Poza 

tym wspaniała niespodzianka dla wszyst-

kich kobiet z naszego gimnazjum (i  tych 

bardzo młodych i tych troszeczkę star-

szych), dzięki której, być może, w ten mroź-

ny czas, uda nam się wywołać uśmiech na 

Waszych twarzach. Życzymy przyjemnego 

relaksu podczas czytania „No Name!” 



 

 

            Zgodnie z zarządzeniem Rady Miasta 

Płocka powołano w mieście Młodzieżową 

Radę Gminy Płock. W związku z tym waż-

nym dla nas wydarzeniem było zorganizo-

wanie wyborów do tejże rady  w naszej 

szkole. W gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II 

w Płocku utworzono Okręg Wyborczy nr 

18. Głosowanie odbyło się 9 stycznia 2013r. 

w godzinach od 10:35 do 10:50. Wzięło w 

nim udział 265 osób, jednakże tylko 229 

uczniom wydano karty. Komisja z urny wy-

jęła 211 kart z ważnymi głosami. Reszta z 

nich – aż 14 – nie były brane pod uwagę, 

z  racji błędnego wypełnienia. Z kolei 4 kar-

ty nie zostały wrzucone do urny. Po przeli-

czeniu głosów przez Okręgową Młodzieżo-

wą Komisję Wyborczą, w skład której 

wchodzili: przewodnicząca – Martyna Ja-

błońska kl.IIIa, zastępca – Marta Świetlik 

kl.IIId oraz członek – Sebastian Rusicki 

kl.IIId, otrzymaliśmy następujące wyniki: 

Aleksandra Chojnacka – 124 głosy, Katarzy-

na Święcka – 45 głosów i Patrycja Dylewska 

– 42 głosy. Naszą przewodniczącą Młodzie-

żowej Rady Gminy Płock została Aleksan-

dra Chojnacka.  Gratulujemy i liczymy na 

godne reprezentowanie „Naszych”! 

Tekst: Martyna Jabłońska, kl. IIIa 

Zdjęcia: Jakub Dorobek, kl. IIIc 

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY PŁOCK 
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Dnia 23 stycznia 2013 r. w Książnicy 

Płockiej im. Władysława Broniewskiego 

odbył się konkurs powiatowy zatytułowany 

"Śladami Zygmunta Padlewskiego 

i  powstania styczniowego w Płocku", 

w którym brało udział 12 zespołów 

trzyosobowych spośród gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego. 

Konkurs ten, będący jednym z elementów 

uroczystych obchodów 150. rocznicy 

wybuchu powstania styczniowego, składał 

się z trzech części: wykonania prezentacji 

multimedialnej; wykazania się wiedzą na 

l o s o w o  w y b r a n e  p y t a n i a  i  

chronologicznego uszeregowania 

wydarzeń; oraz prezentacji ustnej 

przygotowanego wcześniej tekstu 

nawiązującego do tematyki konkursu. 

Nasza szkoła, reprezentowana przez 

Aleksandrę Sobocińską, Natalię Jakacką 

i  Mateusza Zdanowskiego, pod opieką Pani 

Katarzyny Pietrzak, zajęła trzecie miejsce, 

stając na podium wraz z Gimnazjum nr 13 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku 

oraz Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Słupnie. Wszystko to 

rozgrywało się w cudownej, godnej 

podziwu atmosferze. Zmagania uczniów 

z  zadaniami konkursowymi w niczym nie 

przypominały zawziętej rywalizacji. 

Potraktowane zostały raczej jako zwykła, 

koleżeńska zabawa, w której zwyciężał po 

prostu ten – kto miał więcej szczęścia. Zero 

zazdrości i konkurencji, tylko uśmiechy na 

ustach i pozytywne nastawienie. Każda 

odpowiedź, i ta poprawna i niewłaściwa, 

nagradzana była przez innych uczniów 

gromkimi brawami. Na pewno żaden 

z  uczestników ani przez chwilę nie żałował 

czasu tam spędzonego. 

Tekst: Natalia Jakacka , kl. IIIa 

KONKURS „ ŚLADAMI ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO I POWSTANIA STYCZNIOWEGO W PŁOCKU” 
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 Dnia 21 marca 2013r. w naszej szkole 

z okazji pierwszego dnia wiosny oraz  Dnia 

Samorządności Uczniowskiej odbyły się 

występy klasowe. Prawie  wszyscy 

przygotowali się do tego z wielkim 

zaangażowaniem. Klasa Ia: przedstawiła 

spektakl pt. ,,No comment”.  Uczniowie w 

bardzo oryginalny sposób ukazali problemy 

swoich rówieśników i konieczność uczenia 

się. Klasa Ib: zaprezentowała parodię 

znanego programu ,,Must be the music” 

w zmienionej formie ,,Musn’t be the music- 

tylko nie śpiewaj”.  Klasa Ic:  ,,Upiór w 

operze Ups… w gimnazjum ”.Tam odnalazł 

się nasz nauczyciel religii ksiądz Robert 

Kamiński, który został wspomniany  w 

jednym z dialogów. Klasa IIa: soliści 

zaśpiewali ,,Kaziu, zakochaj się”. 

Publiczność ciepło przyjęła występ. Klasa 

IIc:  pokazała nam mix znanych i lubianych 

piosenek. Atmosfera była tak wspaniała, że 

niektórzy poderwali się do tańca. Klasa IId: 

uczniowie wcielili się w postacie 

nauczycieli. Była to próba przed ich własną 

karierą w oświacie. Widzom bardzo się 

spodobało. Klasa IIIb: ukazała skecz- 

monolog matki do ojca po wywiadówce ich 

syna. Klasa IIIc: wykazała się 

pomysłowością i odegrała popularny 

program ,,Next”, w którym uczestnicy 

umawiają się na szybkie randki w ciemno. 

Wyjątkowe przedstawienia zachwyciły 

Tekst: Natalia Jakacka , kl. IIIa 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
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            W poniedziałek 14 stycznia gościli-
śmy w naszym gimnazjum Teatr Profilak-
tyczno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży 
„Moralitet” z Krakowa. Na scenie występo-
wały dwie dziewczyny. W ich wykonaniu 
młodzież obejrzała przedstawienie profi-
laktyczne zatytułowane „La Dolce Vita”, co 
w dokładnym tłumaczeniu oznacza „słodkie 
życie”. Spektakl poruszał problem uzależ-
nień od określonych substancji oraz czyn-
ności. Uczniowie poznali czterech młodych 

ludzi uzależnionych od narkotyków, kompu-
tera i Internetu, hazardu oraz przesadnej 
dbałości o własny wygląd. Głównym celem 
widowiska było uświadomienie gimnazjali-
stom, jakich zachowań powinni się wystrze-
gać, aby nie popaść w uzależnienia. Przed-
stawienie pomogło zrozumieć wiele proble-
mów i pokazało jak sobie z nimi radzić, 
a w zasadzie, jak ich się ustrzec. 

Tekst: Natalia Dzięgielewska, kl. IIc 
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PRZEDSTAWIENIE „LA DOLCE VITA” 

 W tym roku dnia 13 stycznia odbył 

się 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Nasze gimnazjum również brało 

udział w tegorocznym zbieraniu pieniędzy 

dla dzieci oraz na godną opiekę medyczną 

dla osób starszych. Wolontariusze z naszej 

szkoły to między innymi : Klaudia Świetlik, 

Milena Zgierska, Natalia Kowalska i Ewa 

Dąbrowska.  Pierwszych wolontariuszy mo-

gliśmy spotkać już od godziny 9:00, dzielnie 

zbierali oni pieniądze do późnego popołu-

dnia, nie przeszkadzał im mróz ani złe wa-

runki pogodowe. Bez wątpienia można na-

zwać ich małymi bohaterami, ponieważ bez 

nich nie moglibyśmy zebrać tak dużej sumy 

pieniędzy jaką jest  39 855 148 zł. Na ko-

niec dnia o godzinie 20:00 w wielu mia-

stach, między innymi w Płocku, odbył się 

happening „Światełko do Nieba", czyli kon-

cert, podczas którego mogliśmy podziwiać 

barwne fajerwerki :) 

Tekst: Julia Więckiewicz, kl. IIc 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 



 

 

 Dnia 8 marca odbył się krótki apel 

z  okazji Dnia Kobiet. Przewodniczący mę-

skiej części naszego gimnazjum złożył naj-

serdeczniejsze życzenia koleżankom, jak 

i nauczycielkom.  Jednakże to nie jedyna 

niespodzianka tego dnia. Dziewczęta były 

obdarowywane kwiatami, prezentami, 

mnóstwem upominków, a także karnetami 

do pizzerii. Niektóre  klasy zamawiały piz-

zę. Oczywiście nie tylko uczennice naszego 

gimnazjum zostały docenione. Nasze ko-

chane nauczycielki także otrzymały upo-

minki.  Jeszcze raz życzymy Wam KOCHANE 

KOBIETY wszystkiego najlepszego!!! 

Tekst: Martyna Jabłońska, kl. IIIa 
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DZIEŃ KOBIET 

 Dnia 14 lutego obchodziliśmy w na-

szej szkole Międzynarodowe Święto Zako-

chanych, którego patronem jest Święty Wa-

lenty.  Z tej właśnie okazji Samorząd 

Uczniowski zorganizował POCZTĘ WALEN-

TYNKOWĄ, do której wrzucano kartki z ży-

czeniami dla swojego „faworyta”. To dosko-

nały pomysł na wyznanie uczuć – szczegól-

nie dla tych troszeczkę nieśmiałych.  Jed-

nakże naszą uwagę przykuło świętowanie 

tego dnia przez klasę Ic. Ich pomysł, co do 

spędzenia tego święta był wyjątkowy! Każ-

dy uczeń tej klasy miał wykonane z czerwo-

nego kartonu serce wraz ze swoim imie-

niem. Dodatkowo upiekli ciasto w kształcie 

serca. Pamiętajmy! Okazywać sobie uczucia 

można całym rokiem. Walentynki to nie je-

dyna okazja, by okazać drugiej połówce 

swoją miłość. Każda chwila jest jak najbar-

dziej odpowiednia, żeby powiedzieć komuś 

coś miłego. 

Tekst: Martyna Jabłońska, kl. IIIa 

WALENTYNKI 



 

 

 19 stycznia 2013r. uczniowie naszego 

gimnazjum gościli  w Fili nr 1 Książnicy 

Płockiej na kolejnym spotkaniu  z cyklu 

"Wybieramy zawód” – „Ratownik medycz-

ny".  Prowadząca  spotkanie przedstawiła 

uczestniczącym w nim gimnazjalistom taj-

niki swojego zawodu. Uświadomiła mło-

dym ludziom, że zawód ratownika medycz-

nego wymaga wielu lat wytężonej nauki 

oraz zdolności i dużej wiedzy medycz-

nej.  Od ratownika wymaga się szczegól-

nych predyspozycji i umiejętności,  koncen-

tracji uwagi, dokładności oraz odporności 

na stres. Gimnazjaliści aktywnie uczestni-

czyli w spotkaniu zadając wiele nurtujących 

ich pytań,  na które otrzymali wyczerpujące 

odpowiedzi. Mogli przećwiczyć resuscyta-

cję (RKO) oraz zobaczyć, jak udzielać 

pierwszej pomocy osobom poszkodowa-

nym. 

Tekst: Natalia Dzięgielewska, kl. IIc 
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SPOTKANIE W KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ 



 

 

 19 marca w naszej szkole odbył się 

apel poświęcony wręczeniu Listów Gratu-

lacyjnych Prezydenta Miasta Płocka za 

wybitne osiągnięcia w nauce. Po rozdaniu 

dyplomów w ramach projektu „Szkoła 

Bezpiecznego Internetu” mogliśmy zoba-

czyć przedstawienie profilaktyczne pt.:,, 

Czerwony Kapturek na czacie’’, który 

przygotowali uczniowie wraz z nauczy-

cielkami: p.Moniką Boćkowską i p.Dorotą 

Czekaj. Była to współczesna opo-

wieść o Czerwonym Kapturku szukającym 

księcia poznanego przez Internet, którym 

niestety okazał się wilk. Było bardzo we-

soło, śmiesznie, kolorowo, ale jak to w 

bajce, nie mogło zabraknąć morału, który 

brzmiał „Uważaj bracie, z kim umawiasz 

się na czacie”. Mamy nadzieję, że więk-

szość z nas wzięła sobie tę myśl do serca i 

nie będzie popełniać błędów Czerwonego 

Kapturka. 

Tekst: Natalia Dzięgielewska, kl. IIc 
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PRZEDSTAWIENIE „CZERWONY KAPTUREK NA CZACIE” 



 

 

Nasze gimazjum z pewnością możemy 

zaliczyć do szkół bardzo aktywnych. Udzie-

la się ono w wielu różnorodnych konkur-

sach począwszy od sportowych, przez pla-

styczne, po wiedzy. Ostatnio uczniowie re-

prezentowali Gimnazjum nr 3 w konkursie 

recytatorskim, ligach przedmiotowych, 

konkursie organizowanym przez Mazo-

wieckie Kuratorium Oświaty, a także innych 

konkursach tematycznych, osiągając przy 

tym bardzo wysokie miejsca. W szkole or-

ganizowane są również konkursy plastycz-

ne i fotograficzne wyłącznie dla uczniów 

naszego gimnazjum, którzy chętnie biorą w 

nich  udział. Podczas turniejów znakomici 

sportowcy Gimnazjum nr 3 również poka-

zują wielką klasę. Jesteśmy naprawdę z Was 

wszystkich, Drodzy Zawodnicy, bardzo 

dumni i dziękujemy za zaangażowanie, ja-

kie wkładacie w trud przygotowań. Życzy-

my Wam dalszych sukcesów i mobilizuje-

my: rozwijajcie Wasze talenty, inwestując je 

w przyszłość!  

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW 
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 Dnia 15 marca  2013 r. w naszej szko-
le odbył się koncert edukacyjny w wykona-
niu członków Płockiej Orkiestry Symfonicz-
nej im. Witolda Lutosławskiego. Gimnazjali-
stom zaprezentowano różne zastosowanie 
instrumentów perkusyjnych oraz wszystko 
to, co związane jest z dźwiękiem ,który ota-
cza nas w życiu codziennym. Artyści zagrali 
kilka utworów światowej sławy kompozy-
torów, ale młodzieży  najbardziej spodobał 

się utwór Jana Sebastiana Bacha pt. ,,Ave 
Maria”. Na koniec całego występu wybrani 
uczniowie z naszego gimnazjum mogli 
spróbować gry na instrumentach takich 
jak: dzwonki, pałeczki, trójkąty i wiele in-
nych. To było dla nas nowe i interesujące 
doświadczenie. Koncert ten był bardzo cie-
kawy. Czekamy na kolejne tego typu wystę-
pu. 

Tekst: Wiktoria Jabłońska, kl. IIc 

KONCERT PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ 



 

 

 Z niebywałą ciekawością płocczanie 

czekali na premierę spektaklu pt. ''Hamlet'' 

w reżyserii dyrektora płockiego teatru - 

Marka Mokrowieckiego. Także uczniowie 

naszej szkoły postanowili zobaczyć losy ty-

tułowego bohatera. Naszą uwagę przykuła 

dekoracja, przedstawiająca mrok i zawiłość 

duńskiego dworu. Historia opowiada losy 

młodzieńca, syna króla Danii, który wraca 

do kraju z Wittenbergi. Zrozpaczony po 

śmierci ojca książę jest dodatkowo zgorszo-

ny postępowaniem matki, która wyszła za 

jego stryja niedługo po śmierci poprzednie-

go męża. Tymczasem na zamku zaczyna po-

jawiać się duch zmarłego króla Hamleta. 

Ten wyznaje młodemu Hamletowi, iż został 

zabity przez brata – obecnego króla i każe 

mu przysiąc, że zostanie przez syna pomsz-

czony; zakazuje mu jednak mścić się na 

matce. Chłopak przybiera pozę niezrówno-

ważonego psychicznie szaleńca, który po-

pada w apatię, przerywaną niekontrolowa-

nymi wybuchami. Ma mu to pomóc w śle-

dzeniu poczynań stryja oraz uśpieniu jego 

czujności. Nie wiadomo do końca, czy obja-

wy szaleństwa to tylko poza, czy wywołane 

są rzeczywiście przez szaleństwo. Całość 

przeplata się elementami współczesności 

(chociażby takie szczegóły jak, jeansy, me-

talowe śmietniki, mafia w czarnych skó-

rach.) i dla widza, który nie orientuje się w 

temacie sztuki, będzie stanowiła istny cha-

os. Można także zauważyć, że skoro owe 

elementy nie zawsze współgrały z całym 

utworem, znacznie urozmaiciły drugą część 

spektaklu - zwłaszcza podczas pojedynku 

Hamleta z  Laertesem.  W głównej roli mo-

gliśmy zobaczyć nowego aktora w naszym 

t e at r z e  -  Se b a s t i a n a  Rys i a . 

W piękną Ofelię wcieliła się Katarzyna An-

zoge, zaś w Laertesa Mariusz Pogonowski.  

Na zakończenie, cytując p. Lenę Szatkowską 

z Płockiego Tygodnika napiszę; ,, Hamlet 

w wykonaniu naszych aktorów jest po-

prawny, jest ciekawy, ma świetną scenogra-

fię. Ale trochę magii mu zabrakło.'' 

Tekst: Weronika Śliwińska, kl. IIIc 

SEKTAKL PT. „HAMLET” 
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 W dniach 22-24 lutego 2013r. odbył 

się zlot harcerzy z okazji Dnia Myśli Brater-

skiej - po raz drugi na Radziwiu! Co roku 

skauci na całym świecie obchodzą urodziny 

założyciela skautingu - gen. Roberta Baden 

Powella. Z tej okazji w naszej szkole gościli 

harcerze z  Płocka, Ciechanowa, Winnicy, 

Żuromina, Lubowidza, Płońska i Nasielska. 

Gośćmi specjalnymi byli: naczelniczka har-

cerek hm. Katarzyna Bieroń, naczelnik har-

cerzy hm. Sebastian Grochala, komendant-

ka chorągwi mazowieckiej hm. Alicja Dzie-

wanowska oraz hufcowa płockiego hufca 

ZHP hm. Aleksandra Ziółek. Jednocześnie 

Płock obchodził XX lecie ZHR na swych zie-

miach; w gawędzie na świeczkowisku 

wszyscy wysłuchali przybliżonej historii, 

związanej z ZHR-em w obrębie płockim.  

Cały biwak był doskonale spędzonym cza-

sem wśród przyjaciół, pełnym przygód i hi-

storii.  Nie mogło zabraknąć także zdrowej 

rywalizacji, szczególnie podczas turnieju 

drużyn Płockiego Hufca Harcerek 

''Przymierze”, gdzie wyłoniono najlepszą 

jednostkę - 2 Płocką Drużynę Harcerek 

''Bojaxhiu'' im. bł. Matki Teresy z Kalkuty; 

noszącej od tej pory (aż do następnego ro-

ku) miano Drużyny Przymierza.  

A gdy spyta Cię ktoś 
Skąd ten krzyż na twej piersi 

Z dumą odpowiesz mu 
Taki mają najdzielniejsi 

I choć mało masz lat 
W tym harcerskim mundurze 

Bogu, ludziom i ojczyźnie 
Na ich wieczną chwałę służę 

Tekst: Weronika Śliwińska, kl. IIIc 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 
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TURNIEJ SIATKÓWKI 

 Reprezentacja naszej szkoły w skła-
dzie: Piotr Fuz, Wiktor Jędrzejczak, Karol 
Kowalczyk, Michał Niedbalski, Arkadiusz 
Bor, Karol Brągalski, Sebastian Jędrzejczak, 
Mateusz Paskuda, Dominik Młodziejewski, 
Mateusz Seweryn obecnie reprezentują na-
szą szkołę w płockich rozgrywkach piłki 
siatkowej. W pierwszym meczu rozgrywek 
zmierzyliśmy się z drużyną z Gimnazjum nr 
8, gdzie na ich hali wygraliśmy pewnie 0:2. 
Kolejny mecz graliśmy już u nas z  G2, i zno-
wu wygraliśmy to spotkanie bez straty seta. 
Tydzień później wybraliśmy się do „piątki”, 
gdzie z uczniami tamtejszego gimnazjum 
zmierzyliśmy się w dwu setowym pojedyn-
ku, i wygraliśmy go pewnie do zera. Dnia 26 
lutego graliśmy swój najcięższy, ale zara-
zem najciekawszy do tej pory mecz, bo-
wiem wybraliśmy się go gimnazjum nr 6. 
Mecz był bardzo trudny z uwagi na nie-
sprzyjające warunki gry. Hala, na której 
graliśmy była bardzo mała i grało się na 
niej co najmniej źle. Mimo tego po porażce 

w pierwszym secie nie poddaliśmy się i wy-
graliśmy kolejnego seta oraz tie break’a 
i w konsekwencji cały mecz. Pozostał nam 
mecz z najtrudniejszym rywalem – Gimna-
zjum nr 4. Już we wtorek 5 marca obyły się 
finały rozgrywek w Płocku, gdzie nasza 
drużyna zmierzyła się z G4, którzy byli go-
spodarzami tego wydarzenia, oraz drużyną 
z gimnazjum nr 8. Po wygraniu obu me-
czów 2:1 zostaliśmy mistrzami Naszego 
Miasta! Dzięki temu awansowaliśmy do 
rozgrywek powiatowych. Na owych roz-
grywkach rywalizowaliśmy z 3 drużynami. 
Spośród czterech drużyn zajęliśmy trzecie 
miejsce. Niestety tylko dwa pierwsze miej-
sca premiowane były awansem do kolejne-
go etapu rozgrywek. Ale i tak jest to spore 
wyróżnienie dla naszych siatkarzy. Wierzy-
my, że w przyszłym roku ich młodsi następ-
cy, dotrą przyjemniej do tego etapu rozgry-
wek. 

 

Tekst: Michał Niedbalski, kl. IIIc 
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 Kask, gogle, buty i narty. Wszystko 

jest, więc możemy zaczynać ferie. Właśnie 

tak już od pięciu lat rozpoczynam przerwę 

zimową. Początki jak to początki były bar-

dzo trudne. Najpierw musiałam się oswoić 

z nauką chodzenia w ciężkich i sztywnych 

butach narciarskich. Kolejnym etapem było 

nauczenie się jak upadać.  Może to śmiesz-

nie brzmi, aczkolwiek jest to najważniejszy 

krok w nauce. Bardzo ważne jest, żeby 

chronić głowę i żeby nasze narty były do-

brze dobrane do naszego wzrostu i wagi 

tak, aby po upadku mogły się wypiąć. Na-

stępnie uczymy się jeździć pługiem. Jest to 

podstawowy i najprostszy sposób jazdy na 

nartach. Pług przypomina literę „V”, czubki 

nart muszą znajdować się blisko siebie, 

a  pięty daleko. Takie ustawienie pozwoli 

nam na zjazd z górki. Należy pamiętać, żeby 

lekko pochylić się do przodu. Jeśli chcemy 

skręcić w lewo, przenosimy ciężar ciała na 

prawą nogę, a jeśli w prawo analogicznie 

przenosimy ciężar na lewo. Jeśli udoskona-

limy jazdę pługiem, możemy nauczyć się 

tzw. jazdy szusem. W tym sposobie nauki 

narty leżą równolegle do siebie i automa-

tycznie jedziemy szybciej. Skręcanie jest 

trochę trudniejsze.  By skręcić w prawo na-

leży jednocześnie obie narty przesunąć 

w prawo poprzez „podniesienie” pięt 

i przeniesienie ciężaru ciała bardziej na no-

gę prawą. Analogicznie w lewo. Jeżeli opa-

nujemy i tę metodę możemy już w pełni 

cieszyć się urokami stoków i z niecierpliwo-

ścią oczekiwać kolejnych zim. Oprócz tego 

jazda na nartach daje mnóstwo radości 

i  poczucie adrenaliny. Dla tych, których 

zwykła jazda na nartach może nudzić, może 

nauczyć się robić 180, piruety oraz jeździć 

na railach. Najważniejsze jednak, żeby spra-

wiała nam przyjemność.  

Tekst: Aleksandra Łakoma kl. IIIc 
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 HEY, to polski, rockowy zespół mu-

zyczny, założony w 1992 roku w Szczecinie 

przez gitarzystę Piotra Banacha. W jego 

pierwotnym składzie znaleźli się: Katarzy-

na Nosowska, Marcin Żabiełowicz, Ro-

bert Ligiewicz oraz Marcin Macuk, który 

jednak szybko został zastąpiony przez Jac-

ka Chrzanowskiego. Uważam, że z pewno-

ścią mogę napisać, iż zespół ten jest jednym 

z najlepszych i najważniejszych zespołów, 

które odznaczyły się w historii polskiego 

rocka. Już od samego początku jego twór-

czość, czyli znakomite kompozycje muzycz-

ne, połączone w całość z poruszającymi 

i alternatywnymi tekstami Katarzyny No-

sowskiej, sprawiała, że coraz szersza pu-

bliczność utożsamiała się z jej przesłaniem. 

Największą popularnością HEY, cieszył się 

w latach 90. a ich ówczesna muzyka odzna-

czała się lekkim wpływem brzmień zespo-

łów spod znaku grunge. Ich debiutancka 

płyta „Fire” została wydana w ponad 200-

tysięcznym nakładzie. Z tego albumu po-

chodzą takie piosenki jak: „Zazdrość”, 

„Teksański”, „Dreams”. Natomiast utwór 

„Moja i Twoja nadzieja” również pocho-

dzący z tego krążka został hymnem pomocy 

dla ludzi z obszarów zalanych przez po-

wódź z 1997 roku. Pierwsza płyta HEY’a 

wydana w 1993 roku do dziś jest jedną 

z najmocniejszych pozycji kanonu polskich 

albumów rockowych. Następnym albumem 

„Ho!” (1994r.) zespół ugruntował sobie po-

zycję na rynku muzycznym. Kolejne studyj-

ne nagrania HEY to: mini album 

„Heledore” (1995r.) czy „?”, który przez 

wielu fanów jest uznawany za najlepszy al-

bum w historii grupy. Był on promowany 

singlami: „Anioł”, „List” czy „Prawda”, które 

błyskawicznie stały się przebojami. Po za-

kończeniu współpracy z menadżerem ze-

społu – Katarzyną Kanclerz, zespół stał 

się mniej atrakcyjny dla wytwórni muzycz-

nej, w której dotychczas nagrywał. Skut-

kiem tego było to, że promocja kolejnego 

albumu „Karma” („Że”) była znikoma, 

a utwory z niego nie były już tak chętnie 

puszczane przez stacje radiowe. Jednak 

płyta uzyskała status złotej. Kolejny krążek 

„Hey” wydany w 1999 roku był spłatą dla 

wytwórni Izabelin/Universal za wcze-

śniejsze wydatki na zespół podczas naj-

większej świetności. Po jego wydaniu jed-

nak, grupę opuścił jej współzałożyciel – 

Piotr Banach. Decyzja ta była spowodowa-

na głównie zmęczeniem ciągłymi trasami, 

w których uczestniczył od kilku lat. Płyta 

natomiast została dobrze przyjęta przez fa-

nów, ze względu na powrót do cięższego 

grania. Po problemach ze znalezieniem no-

wej wytwórni muzycznej do skałdu zespołu 

dołączył Piotr Krawczyk, który wcześniej 

współpracował w solowym projekcie Kasi 

Nosowskiej o tytule” puk.puk”. Wydanie 

nowej płyty „[sic!]” stało się momentem 

zwrotnym w karierze zespołu. Krążek ten 

przyniósł kilkanaście nowych, doskonałych 

piosenek, które umożliwiły powrót na listy 

przebojów oraz spowodowały odrodzenie 

popularności HEY. Było to spowodowane 

głównie tym, że zespół zaskoczył wszyst-

kich zmianą stylistyki muzycznej na bar-



 

 

-dziej subtelną oraz użyciem większej ilości 

instrumentów klawiszowych. Nowe kom-

pozycje spodobały się zarówno krytykom 

jak i fanom. Z okazji 10-lecia zespołu, został 

wydany album live „[koncertowy]”. Kolejny 

studyjny album „music.music.” przypomi-

nał bardziej solowe projekty Nosowskiej 

niż całego zespołu. Utwór „Muka” z ostrym 

gitarowym riffem szybko stał się hitem, po-

dobnie zresztą jak następny utwór „mru-

mru”. Ciekawe było to, ze wszystkie tytuły 

utworów z tej płyty zaczynają się na literę 

„m”. Rok później HEY zagrał na Przystanku 

Woodstock, podczas którego został nagra-

ny koncert DVD. Był on promowany sin-

glem „Moogie”. Kolejny studyjny album 

„Echosystem” (2005r.) był zdecydowanie 

bardziej gitarowy i melodyjny od poprzed-

nich. Podbił on listy przebojów utworem 

„Mimo wszystko”, ponadto na płycie znala-

zły się inne wspaniałe piosenki, takie jak: 

„A Ty?” czy „Byłabym”. Kilka miesięcy po 

jego premierze ukazało się DVD 

„Echosytem”, zawierające film, przedsta-

wiający pracę zespołu nad płyta. W 2007 

roku w warszawskim teatrze Roma odbył 

się koncert z cyklu MTV Unplugged. Krót-

ko po tym wydarzeniu zespół odbył kolejną 

jubileuszową trasę koncertową „92-07”, 

tym razem okazji 15,. Rocznicy założenia 

zespołu. Płyta zatytułowana „Miłość! Uwa-

ga! Ratunku! Pomocy!” ukazała się w 200-

9 roku oraz pokryła się podwójną platyną. 

Kolejne wydawnictwo zespołu to album 

„RE-MURPED”. Zawierał on zremiksowane 

wersje piosenek z poprzedniej płyty. W tym 

samym roku zespół HEY wziął udział w 

projekcie „Najmniejszy Koncert Świata”, 

w czasie którego wystąpił przed 20 słucha-

czami. Na początku 2012 roku do HEY dołą-

czył znany kompozytor i multiinstrumenta-

lista – Marcin Zabrocki. Najnowsza płyta 

zespołu to „Do rycerzy, do szlachty, do 

Mieszczan”. Pojawiła się ona na rynku na 

początku listopada 2012 roku. Singlem pro-

mującym album była piosenka tytułowa.  

Tekst: Jakub Dorobek, kl. IIIc 
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 Akcja filmu Mariusa Holsta ,,Wyspa 

skazańców” rozgrywa się na początku XX 

wieku w ośrodku poprawczym dla nielet-

nich mężczyzn, umiejscowionym na niedo-

stępnej wyspie Bastøy na terenie Norwe-

gii. W mroźny poranek na wyspę trafia Er-

ling (Benjamin Helstad) - młody, zbunto-

wany chłopak, skazany za morderstwo. 

Młodzieniec stawia sobie cel - za wszelką 

cenę chce uciec na ląd, gdzie czeka na nie-

go jego młodsza siostra. Jednak nie jest to 

łatwe i wydaje się całkiem niemożliwe. 

Wychowankowie ośrodka są traktowani 

niezwykle okrutnie, zmuszani do ciężkich 

prac a w razie nieposłuszeństwa dotkliwie 

karani. Z czasem nienawiść, złość i gniew 

wzbudzane w młodych ludziach doprowa-

dzą do powstania, które następnie zosta-

nie krwawo stłumione. Film jest mieszan-

ką akcji i dramatu a to, co wyróżnia go od 

innych pozycji to dobrze dobrana ścieżka 

dźwiękowa, która nadaje mu niepowta-

rzalny klimat oraz niezwykle oddaje emo-

cje bohaterów. Serdecznie polecam!!! Gatu-

nek: dramat, akcja. Produkcja: Francja, 

Norwegia, Polska, Szwecja. Premiera: 30 

marca 2012r. (Polska), 17 grudnia 

2010r. (świat). Reżyseria: Marius Holst. 

Scenariusz: Dennis Magnusson, Eric 

Schmid. 

RECENZJA FILMU „WYSPA SKAZAŃCÓW” 

Tekst: Aleksandra Sobocińska, kl. IIIa 
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SPOTKANIE PIERWSZEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
,, Jeżeli można się bać, to tylko cieni stoją-
cych przy drzewach.'' 
 Gdy przekroczyłam granicę, dzielącą 

las od drogi, od razu zauważyłam, że coś się 

zmieniło. Każdy organizm był na granicy 

wytrzymałości, a czujność kryjąca się w ko-

ronach drzew zdawała się przenikać przez 

moje ciało. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Szłam powoli, stopy me lekko zagłębiały się 

we mchu, wydającym ciche westchnienia. 

Jeżeli cisza jest stanem, w którym kryje się 

spokój duszy, to właściwie mogłam ją wy-

czuć - ale tylko przez chwilę. Przeszłam pod 

zgiętym drzewem, które wprost kładło się 

na ziemię, jakby zbyt dużo powietrza osia-

dło na jego pniu. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 Lecz tam pod starą sosną, stał ten, 

którego aura liście malowała i rzekom 

nadawała blask. Wszystko zaczęło ożywać, 

skrzypce przygrywały już walca, a białe 

króliki skakały przez krzaczki. Z jakim nie-

dowierzeniem patrzyłam na to wszystko, 

a jaką ciekawość wzbudził we mnie owy 

widok. Podeszłam bliżej, by się przywitać? 

S a m a  d o k ł a d n i e  n i e 

w i e . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  

On ani drgnął. Stał lekko, niby nad ziemią 

się unosząc, a całą jego postać otaczała 

mgła nierzeczywistości. Chwila ta taka ulot-

na, więc bałam się choćby odezwać, ale czy 

on zamierzał to zrobić?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

 Oczy jego, jak w letargu błądziły po 

szarym niebie, a ciało odziane w białą tuni-

kę, w pasie ściśniętą sznurkiem. Stopy miał 

bose, a dłonie szerokie, ale - wydawało mi 

się, delikatne. Nie pasował do tego miejsca, 

bo Krzywy Borek był dla nędzników, ludzi z 

wielkimi grzechami, a on jak zapowiedź do-

bra zdawał się wstawać wraz z jutrzenką.  
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 Co roku w miesiącu lutym, a dokład-

nie 5 lutego 2013r. obchodzimy w naszej 

szkole Światowy Dzień Bezpiecznego In-

ternetu. Z tej okazji odbył się apel, który 

przygotowali uczniowie klasy IIc.  Co roku 

przystępuje do tej akcji ok. 70 państw z 

pięciu kontynentów. Jej celem jest bezpie-

czeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. 

Hasło tegorocznych obchodów to: „ Serfu-

ję. Respektuję.”. Podczas obchodów DBI 

zwracamy uwagę na to, że każdy internau-

ta ma prawo wykorzystywać potencjał sie-

ci do samorealizacji, zdobywania informa-

cji, nauki czy zabawy - ponosi jednak od-

powiedzialność za swoje działania w Inter-

necie. Podczas serfowania w Sieci powi-

nien pamiętać o szanowaniu innych jej 

użytkowników i respektowaniu ich praw. 

 Co kryje się pod hasłem „Internet”? 

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, 

d o s ł o w n i e  " m i ę d z y - s i e ć ” ) -

ogólnoświatowa sieć komputerowa, okre-

ślana również jako sieć sieci. W sensie lo-

gicznym, Internet to przestrzeń adresowa 

zrealizowana przy wykorzysta-

niu protokołu komunikacyjnego IP, działa-

jąca w oparciu o specjalistyczny sprzęt sie-

ciowy oraz istniejącą już infrastruktu-

rę telekomunikacyjną. Początki Internetu 

wiążą się z powstaniem sieci rozle-

głej ARPANET i sięgają końca lat 60. XX 

wieku, gdy amerykańska organizacja ba-

dawcza RAND Corporation prowadziła ba-

dania studyjne nad możliwościami dowo-

dzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na 

podstawie uzyskanych raportów podjęto 

prace projektowe nad skonstruowaniem 

sieci komputerowej mogącej funkcjonować 

mimo jej częściowego zniszczenia.  

Krótka historia tego święta  

       Światowy Dzień Bezpiecznego Interne-

tu obchodzony jest z inicjatywy Komisji 

Europejskiej od 2004 roku. W Polsce Dzień 

Bezpiecznego Internetu od  2005 roku or-

ganizowany jest przez Fundację Dzieci Ni-

czyje, realizatora unijnego programu 

„Safer Internet”. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objęła Minister Edukacji Na-

rodowej – Krystyna Szumilas.  
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Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) -

stosowanie przemocy poprzez: prześlado-

wanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewa-

nie innych osób z wykorzystaniem Inter-

netu i narzędzi typu elektronicznego ta-

kich jak: SMS, e-mail, witryny interneto-

we,fora dyskusyjne w Internecie i inne. 

Osobę dopuszczającą się takich czynów 

określa się stalkerem.  

ZAPAMIĘTAJ! Pod żadnym pozorem nie 

ufaj osobom poznanym w sieci!! Nigdy nie 

można w  100% zaufać komuś poznanemu 

w sieci. Nie spotykaj się z nikim pochopnie 

w prawdziwym świecie. Jeżeli planujesz 

spotkanie, zawsze poinformuj o tym rodzi-

ców.  
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 
-Porozmawiaj z osobą dorosłą, rodzicem, wychowawcą, pe-

dagogiem, poszukaj pomocy u specjalistów: 
- Zadzwoń! 0 800 100 100 
-Zgłoś nadużycie na: dyżurny.pl, dziecko w  sieci, heplli-

ne.org.pl saferinternet.pl            
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Z okazji świąt Wielkiej Nocy 

życzymy całemu  

gronu pedagogicznemu, 

pracownikom szkoły  

i uczniom radosnych chwil 

spędzonych w rodzinnym 

gronie, optymizmu i siły  

płynącej z odradzającego 

się życia. 
Samorząd Szkolny 


