
  

 

Kapsel 
Gazetka gimnazjalistów z Teresina 
Numer noworoczny 2019 
 

Zamiast wstępu: 

Ten rok jest szczególny, bo 

w  czerwcu 2019 mury tej szkoły po 

raz ostatni opuszczą gimnazjaliści. 

To oni redagowali gazetkę  szkolną od 

początku istnienia szkoły nazywanej 

Gimnazjum w Teresinie. Numery ar-

chiwalne możecie obejrzed na stronie 

teresin.hekko.pl  w zakładce Gazetka 

"KAPSEL". 

W tym roku szkolnym pozostały  tylko 

klasy trzecie, które nie uczęszczają już 

na moduł „Warsztaty dziennikarskie”. 

Nie znaczy to jednak, że nie chcą już 

pisad lub stracili zainteresowanie dla 

dziennikarstwa. Postanowili jednak w 

tym roku szkolnym zmienid formę ga-

zetki, która będzie  zamieszczona  

w wersji elektronicznej na stronie gimna-

zjum. Planujemy wydanie 3 numerów. 

Za opóźnienia w publikacji pierwszego nu-

meru przepraszamy. Wynikają one z ogro-

mu pracy jaka była jesienią  (liczne kon-

kursy recytatorskie) oraz z przygotowao 

do próbnego egzaminu gimnazjalnego, na 

które trzeba było przeznaczyd wiele czasu. 

W tym numerze nie znajdziecie tradycyj-

nego wywiadu, ale obiecujemy, że już 

w lutym zamieścimy na stronie szkoły film 

prezentujący   wywiad jaki przeprowadzili 

gimnazjaliści z klasy IIIc z panem wicewój-

tem Markiem Jaworskim. 

Czas ucieka nieubłaganie a my możemy 

go zatrzymad,  utrwalając ulotne chwile 

spędzone w szkole…. 

Artykuły w I numerze kwartalnika napisali dla Was gimnazjaliści z klas : IIIb, IIIc, IIId . 

W przygotowaniu numeru pomagali: p. Marzena Pietz i p. Jacek Odolczyk.  

http://teresin.hekko.pl/joomla/index.php/gazetka-kapsel
http://teresin.hekko.pl/joomla/index.php/gazetka-kapsel
https://www.youtube.com/watch?v=cNgshasaqBw
https://www.youtube.com/watch?v=cNgshasaqBw
https://www.youtube.com/watch?v=cNgshasaqBw
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Dnia 4.10 trzecie klasy gimnazjum świę-

towały dzieo swojego patrona - 

św. Franciszka z Asyżu. Ten średnio-

wieczny święty  nazywany Biedaczyną 

z Asyżu był  założycielem zakonu fran-

ciszkanów, a pośrednio także klarysek 

i tercjarzy, misjonarzem, mistykiem, 

stygmatykiem, świętym Kościoła Katolic-

kiego, uważany jest też  za patrona eko-

logii.  Gimnazjaliści udali się ze sztanda-

rem, do kaplicy świętego Maksymiliana 

Kolbego. Już samo miejsce swoim klima-

4 PAŹDZIERNIKA - WYJĄTKOWY DZIEO DLA GIMNAZJALISTÓW 

tem wzbudzało bardzo pozytywne uczucia, 

było to dobrze dobrane miejsce dla  spo-

tkania uczniów gimnazjum. Mszę odprawił 

ojciec Sebastian Bielski. Wydawałoby się, 

że to tylko zwyczajna Msza,  jednak poja-

wiło się wyjątkowo motywujące kazanie, 

które (gdy zwróciło się na nie właściwą 

uwagę) było dla gimnazjalistów ważną lek-

cją na przyszłośd. Treśd kazania, a raczej 

jego główną myśl zapamiętał pewnie każ-

dy. Po zakooczeniu Mszy św. wszyscy ru-

szyli jeszcze pomodlid się pod pomnikiem 
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św. Franciszka. Po Mszy św. i modli-

twie, nadszedł czas na pamiątkowe 

zdjęcia. Uczniowie duchowo pokrze-

pieni, w doskonałych humorach wróci-

li na pozostałe lekcje. Szkoda tylko, 

że to były ostatnie obchody Dnia Pa-

trona, gdyż w przyszłym roku nie bę-

dzie w Teresinie gimnazjalistów.  

Jakub Woźniak IIIc  

    Dnia 6 listopada 2018 roku odby-

ła się wycieczka szkolna do Łodzi. 

Wzięły w niej udział klasy III b i III a  

z czworgiem opiekunów. 

O godzinie 8:15 przed szkołą na 

zbiórce stawili się uczestnicy 

i opiekunowie. Około godziny 8:30 

rozpoczęła się podróż, która trwała 

około 90 minut. 

   Grupa po dotarciu do Teatru Mu-

zycznego w Łodzi niecierpliwie cze-

kała na spektakl pt. ,,Nędznicy" 

w reżyserii Zbigniewa Maciasa. 

Trwał on około trzech godzin, 

uwzględniając dwudziestominuto-

wą przerwę.  W spektaklu wzięli 

udział:   Marcin Jajkiewicz jako Je-

an Valjean, Marcin Wortman grają-

cy Mariusa oraz Piotr Płuska jako 

Javert. Aktorom  towarzyszyła or-

kiestra, którą kierowała pani dyry-

gent - Elżbieta Tomala - Nocuo. 

Spektakl wzbudził podziw wśród 

widzów. Gra aktorska była profe-

sjonalna, a scenografia bogata.  

 

   Po widowisku w teatrze grupa 

udała się do manufaktury w Łodzi, 

gdzie Laser Arena zapewniła roz-

rywkę i upust emocjom. Uczestnicy 

rywalizowali ze sobą według przed-

stawionych wcześniej reguł i zasad. 

Wycieczka klas trzecich do Łodzi  
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   Kiedy każda z grup wzięła udział 

w rozgrywce i spożyła posiłek, wszy-

scy udali się w podróż powrotną 

i w ciągu godziny dotarli na miejsce 

początkowej zbiórki. O godzinie 

18:40 autokar stanął pod szkołą. 

Emilia Kubis- IIIb  

dukcja jest wspólnym dziełem Wielkiej 

Brytanii i Polski. Reżyserem był Denis 

Delić, a w głównych rolach wystąpili 

Piotr Adamczyk i Maciej Zakościelny. 

Film rozpoczyna się trenowaniem pol-

skich pilotów w Wielkiej Brytanii, tuż 

po rozpoczęciu Bitwy o Anglię. Mimo 

nieufności, Polacy dostają zezwolenie 

24 października 2018 roku klasy: 

IIIc i IIId  obejrzały film „Historia 

prawdziwa" w kinie "Bajka" w Bło-

niu. Film należy do gatunku filmów 

wojennych i opowiada prawdziwą 

historię lotników Dywizjonu 303, 

którzy wyróżnili się odwagą podczas 

Bitwy o Anglię w 1940 roku. Pro-

Jak trzecioklasiści ocenili film o polskich pilotach? 
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na uczestniczenie w walce i zaskaku-

ją Brytyjczyków swoją efektywno-

ścią i świetnym wyszkoleniem. 

Z czasem ich wielkie wyczyny zy-

skują sławę na wyspach. Ukazane 

jest życie pilotów - za dnia wojują 

w powietrzu, a wybrane wieczory 

spędzają  w  klubie oficerskim. 

   Moim zdaniem, film jest   wciąga-

jący  i atrakcyjny dla młodego wi-

dza. Jest on także pełen emocjonują-

cych  scen walki powietrznej. Akto-

rzy świetnie się odnaleźli w swoich 

rolach,  a ich gra była bardzo reali-

styczna. Scenografia wiernie  odda-

wała wrażenie życia w latach 40- 

tych  dwudziestego wieku. Jedynymi 

rzeczami, które mi się nie podobały, 

były nieskończone  wątki. Irytowało 

mnie, że nie dowiadujemy się co się 

stało z Jagodą Kochan. Mimo pew-

nych niedociągnięć uważam, że war-

to obejrzeć ten film i wzbogacić 

swoją wiedzę o wydarzenia, które 

miały miejsce w latach 40- tych 

dwudziestego wieku a także docenić 

bohaterstwo i profesjonalizm pol-

skich pilotów. 

Radek Goluch IIIc  
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 Dnia 14 stycznia 2019 roku najstarsi uczniowie 

i uczennice naszej szkoły obejrzeli spektakl  

''Balladyna'' Juliusza Słowackiego przygotowany 

przez  aktorów Narodowego  Teatru Edukacji 

im. Adama Mickiewicza. Widowisko miało miej-

sce w Sali św. Bonawentury w Niepokalanowie. 

Treśd przedstawienia była zgodna z utworem Ju-
liusza Słowackiego. Utalentowani aktorzy dosko-
nale wczuli się w role: Balladyny, Aliny, wdowy, 
Kirkora, Grabca, Skierki,  Goplany. Oddawali to-
warzyszące im uczucia i emocje w sposób tak 
dokładny, że każdy na widowni nie mógł oderwad 
oczu od sceny. Nie możemy również zapomnied 
o scenografii, gdyż była ona bogata, biorąc pod 
uwagę warunki w jakich wystawiana była sztuka. 
Zastosowano  także rzutnik multimedialny. Akto-
rzy występowali w bardzo dopracowanych stro-
jach, które podpowiadały widzom  jaką postad 
dramatu widzą. Szczególnie starannie przygoto-

wano strój  nimfy- Goplany. Jej zwiewne szaty 
w kolorze morskim nie pozostawiały wątpliwości 
do jakiego świata należy.  Pomimo małej ilości 
rekwizytów,  na scenie dużo się działo. Doczekali-
śmy się też efektów specjalnych (dym) 
Ogromną rolę odgrywało również światło  i muzy-

ka , która oddawała klimat  przedstawianych wy-

darzeo i sytuacji. 

   Publicznośd po skooczonym spektaklu nagrodzi-

ła aktorów zasłużonymi, gromkimi brawami. 

Przedstawienie bowiem spotkało się z ogromnym 

uznaniem młodej publiczności. Mimo upływu wie-

lu lat od napisania tego  utworu,  aktorzy przypo-

mnieli nam  to wielkie dzieło, a w szczególności  

płynące z niego przesłanie. W życiu każdy czyn 

przynosi konsekwencje, a od odpowiedzialności 

nie da się uciec. Ludzie ogarnięci żądzą władzy są 

zdolni do wszystkiego, aby osiągnąd swoje cele. 

 Emilia Kubis z kl. IIIb 

Ogarnięta żądzą władzy , czyli „ Balladyna” na niepokalanowskiej scenie  
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Zbliżają się ferie. Niezależnie od tego 

czy zamierzamy spędzid je w domu, czy też 

na stokach górskich, książka zawsze się 

przyda. Jaka? Może taka, która nie będzie 

się kojarzyła z  lekturą obowiązkową. Taka, 

która pozwoli szybko przenieśd się w alter-

natywny świat. Taka,  w której znajdziemy 

dużą dawkę humoru, poznamy ciekawych 

nietuzinkowych ludzi, czasem wstrzymamy 

oddech ze strachu i czegoś się dowiemy np.: 

w co wierzyli nasi słowiaoscy przodkowie. 

Uważam, że te wymagania spełnia seria 

4 książek Katarzyny Miszczuk zwana 

„Kwiatem paproci” Poszczególne tomy to: 

„Szeptucha” „Noc Kupały” „Żerca” 

„Przesilenie”. „Szeptucha” wpadła mi w rę-

ce przypadkowo. Wypożyczyłam ją w szy-

manowskiej bibliotece dostępnej dla 

wszystkich a kiedy zaczęłam ją czytad,  stra-

ciłam poczucie czasu i śmiałam się jak na 

występie znanego kabaretu. Razem z głów-

ną bohaterką znalazłam się w alternatywnej XXI 

– wiecznej Polsce w której nadal rządzi pogao-

ska dynastia Piastów. Okazało się bowiem, że 

Mieszko I nigdy nie przyjął chrztu a polska służ-

ba zdrowia opiera się na wiejskich szeptuchach, 

które serwują ludziom  sporządzone przez sie-

bie mikstury. W lesie przylegającym do Bielin 

można spotkad bóstwa słowiaoskie, nawet wte-

dy, gdy się w nie nie wierzy a po polach biegają 

południce. Gosława- przyszła pani doktor musi 

odbyd praktykę w Bielinach i chod jest inteli-

gentną młodą kobietą, która ma dośd sceptycz-

ny stosunek do pogaoskich wierzeo i unika 

wszelkich niebezpieczeostw,  nie jest w stanie 

uciec od przeznaczenia, wścibskich bóstw i mi-

łości. Polecam tę książkę wszystkim tym, którzy 

lubią literaturę fantasy, kryminały, romanse 

i książki obyczajowe z historią w tle, bo to 

wszystko znajdziemy w serii „ Kwiat paproci”. 

Marzena Pietz 

Tę książkę warto przeczytać  
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- Wystawa kart z życzeniami dla Nie-

podległej 

- Szkolny Konkurs Historyczny „  Nie-

podległa” 

- Recytacja utworów patriotycznych 

nagrodzonych w licznych konkursach 

szkolnych, gminnych i powiatowych. 

- Apel z okazji Święta Niepodległości. 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia uczennic 

recytujących wiersze o tematyce pa-

triotycznej i uczniów, którzy przyszli 

wysłuchad recytujących. 

 W dniach 5- 9 listopada 2018r wszy-

scy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podsta-

wowej w Teresinie w ramach Tygodnia 

Kultury Humanistycznej wzięli udział 

w wielu akcjach, konkursach, prezenta-

cjach, które miały uświadomid dzieciom 

i młodzieży czym jest NIEPODLEGŁOŚĆ. 

Nasi gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli 

w tych wydarzeniach kulturalnych. Przy-

pomnijmy  je: 

- Przedstawienie teatralne inspirowane 

dziełem Tadeusza Różewicza „ Wolnośd 

albo nasza mała stabilizacja” 

- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

Tydzieo Kultury Humanistycznej – wszystko dla Niepodległej  
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 Nie tak dawno uczniowie, którzy wyróżnili się 

w konkursach szkolnych zostali wyczytani i nagro-

dzeni na przedświątecznym apelu zorganizowanym 

w świetlicy szkolnej . Mało kto jednak wie, że nasi 

gimnazjaliści zostali docenieni i nagrodzeni w wielu 

konkursach gminnych i powiatowych, które zorga-

nizowano w miesiącach jesiennych 2018roku. 

Julia Rumioska z IIId otrzymała Złotego Cycerona 

w kategorii „poezja” w Teresioskich Dniach Retory-

ki oraz ( na tej samej imprezie kulturalnej) Brązo-

wego Satyra. 

Sukcesy te powtórzyła na Powiatowych Dniach Re-

toryki otrzymując złotego Cycerona i Srebrnego 

Satyra 

Patrycja Mezioska z kl. IIIa 

Otrzymała Brązowego Cycerona w kategorii: 

„wystąpienia publiczne” w czasie Gminnych Dni 

Retoryki oraz zakwalifikowała się do etapu rejono-

wego kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego. 

 

Ola Sobota z kl.IIIa 

Wzięła udział w szkolnym, gminnym 

i powiatowym Konkursie Poezji 

Patriotycznej dwukrotnie zaj-

mując pierwsze miejsce. Poza 

tym otrzymała Złotego Satyra 

na  Teresioskich i Powiatowych Dniach 

Retoryki. Warto też przypomnied, że za-

kwalifikowała się do rejonowego etapu kurato-

ryjnego Konkursu Polonistycznego. 

 

Konrad Szymaoski z kl. IIIc 

Brał udział w szkolnym, gminnym i po-

wiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej. 

W  I szkolnym etapie zajął 3 miejsce. Brał także 

udział w Gminnych i Powiatowych Dniach Reto-

ryki. Na szczeblu gminnym otrzymał Srebrnego 

Cycerona w kategorii” poezja” i Brązowego Cyce-

rona w kategorii ; „przemówienie publiczne.” 

 

Małgosia Kaczmarek z kl. IIId 

Zajęła I miejsce w szkolnym konkursie recytator-

skim, II miejsce w  tym  konkursie na szczeblu 

gminnym, Wyróżnienie na Gminnych  oraz Po-

wiatowych Dniach Retoryki w kategorii: wystą-

pienie publiczne 

 

Wyżej wymienione konkursy były organizowane 

od września do listopada 2018 roku i wymagały 

wielu przygotowao, dodatkowej nauki, opano-

wania stresu przed dużą widownią. Dlatego nasi 

gimnazjaliści zasługują na podziw i uznanie. 


