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Witamy w nowym 
roku szkolnym! :) 



Drodzy Czytelnicy! 
 

Wznawiamy działalność szkolnej gazetki internetowej "Kalejdoskop 
Kulturalny". W tym roku zespół redakcyjny tworzą następujące osoby: 
Izabela Lenart z  klasy 3E - naczelna redaktorka pisma, ściśle współpracująca z 
p. Pawłem Bielą, dzięki któremu nasza gazetka trafia na stronę  internetową 
Gimnazjum nr 1 oraz zawdzięcza swój wygląd, Julia Suder i Karolina Święch z 
klasy 2C, Dawid Biały z klasy 2D, Wiktoria Prokocka z klasy 1C oraz 
uczniowie z klasy 1B: Anna Garbień, Hubert Gąsienica-Mikołajczyk, Oliwia 
Kopp, Anita Motyka, Izabela Szlachetka, Daria Szuba-Łata, Emilia Teper, 
Zuzanna Wątor, Emilia Zawada.  

Podobnie jak w latach ubiegłych zajmować się będziemy różnorodnymi 
tematami związanymi z szeroko rozumianą kulturą. Promujemy również  własną 
twórczość. Zachęcamy wszystkich, którzy podejmują próby literackie do 
debiutanckich publikacji w naszej gazetce. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
współpracy. Możecie podzielić się z nami i z czytelnikami pisma swoimi 
uwagami, spostrzeżeniami, przeżyciami, napisać o tym co Was interesuje, o 
swoich sukcesach i problemach. Kontaktujcie się z naczelną redaktorką Izą 
Lenart lub opiekunką zespołu p. Barbarą Śliwą. Tworzymy gazetkę z nadzieją, 
że każdy znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie. 

Całej społeczności naszego Gimnazjum życzymy powodzenia w 
nowym roku szkolnym!   

Redakcja gazetki  

 

 

  



Czy obejrzany spektakl zachęcił mnie do dalszych 
wyjazdów do teatru? 

 
Pierwszym przedstawieniem, na które pojechałam w Gimnazjum byli 

"Pijacy" Franciszka Bohomolca. 
Utwór ten porusza problem pijaństwa, który istnieje w społeczeństwie od 

wieków. Aktorzy bardzo realistycznie grali swoje role. Akcja spektaklu była 
przedstawiona współcześnie, dzięki czemu zainteresowała młodzież. 

Najbardziej podobała mi się gra aktora wcielającego się w postać pana 
Pijakiewicza. Uważam, że sztuka była interesująca, dająca do myślenia i 
bawiąca widzów. 

                                                                                          Zuzanna Wątor  kl. 1B 

 

Sztuka pt. „Pijacy” Franciszka Bohomolca zachęciła mnie do dalszych 
wyjazdów do teatru. Był to mój drugi raz w teatrze. Bardzo mi się podobało, 
ponieważ sztuka była śmieszna oraz zawierała wartościową puentę. 

Karina Kozik  kl. 1B 

 

Obejrzenie sztuki pt. „Pijacy” granej w Narodowym Starym Teatrze 
Ludowym, na Scenie Kameralnej zachęciło mnie do dalszych wyjazdów do 
teatru. Autorem sztuki jest Franciszek Bohomolec. 

Sztuka uświadomiła mi, jakie konsekwencje może mieć nadużywanie 
alkoholu, ile nieprzemyślanych rzeczy możemy zrobić i o tym nie pamiętać. 

Morałem tej sztuki jest to, że alkohol nie jest rozwiązaniem żadnej 
sytuacji, wręcz przeciwnie – piętrzy tylko problemy i nieporozumienia. 

Emilka Zawada  kl. 1B 

 

 

 

 

 

  



Moja pasja – aktorstwo 
Poprzez ten artykuł chciałbym was wprowadzić w mój drugi świat- teatr i 

aktorstwo. 

Moją pasją od dzieciństwa jest aktorstwo i wszystko co z nim związane. 
Już w przedszkolu moim ulubionym zajęciem były występy dla dziadków i 
rodziców, następnie w szkole podstawowej byłam członkiem koła aktorskiego. 
W 4 klasie szkoły podstawowej wstąpiłam do teatru im. Jana Pawła II w 
Myślenicach. W tym roku moja przygoda z aktorstwem nabrała kolorów. W 
czerwcu przed wakacjami Teatr Ludowy ogłosił casting na role do spektaklu 
"Kartoteka" Różewicza.  Kiedy przeczytałam komunikat, wysłałam swoje 
internetowe zgłoszenie, po czym kolejnego dnia przyjechałam na casting z 
trzema koleżankami. Casting okazał sie bardzo  nietypowy. Dostałam kilka 
zadań aktorskich, które miały zadecydować, czy sie dostanę. Przygotowałam 
tekst z książki "Oskar i Pani Róża", ponieważ to jedna z moich ulubionych 
książek i mam do niej ogromy sentyment. Po castingu nie byłam zadowolona z 
tego, w jaki sposób sie zaprezentowałam. Wydawało mi sie, że jestem za bardzo 
roztrzepana ale jak sie potem okazało, jako jedna z szesnastu osób udało mi sie 
dostać, niestety moim przyjaciółkom nie.  

 
Początkowo martwiłam się tym, że pojadę tam całkiem sama. Moje 

obawy okazały sie całkowicie niepotrzebne, ponieważ jestem bardzo otwarta na 
nowe znajomości i zaprzyjaźniłam sie z wieloma ludźmi, którzy w dodatku mają 
taką samą pasje jak ja. Przez ostatnie dwa tygodnie wakacji jeździłam 
codziennie do Krakowa na warsztaty od rana do wieczora. Na warsztatach 
bardzo sie rozwinęłam, ponieważ codziennie przez 12 godzin robiliśmy 
przeróżne ćwiczenia aktorskie. Ćwiczyliśmy dykcję, wymowę, ruch, taniec. Pod 
koniec warsztatów zrobiliśmy aktorską akcje publiczną w Galerii Kazimierz w 



Krakowie. Teraz, kiedy zaczął sie rok szkolny, dwa razy w tygodniu mam próby 
wieczorami oraz całymi weekendami  przygotowujemy się do premiery 
spektaklu.  

Jestem w 3 klasie i priorytetem jest egzamin gimnazjalny, dlatego staram 
się nie stawiać na pierwszym miejscu teatru, ale niestety okazuje sie to bardzo 
trudne, co zresztą tłumaczą moje oceny z matematyki, które naprawdę mnie nie 
zachwycają. Ogromnie sie cieszę, że mam możliwość rozwijać sie w takim 
sposób, czuję ogromną satysfakcję z tego, że znajduję sie w tym, a nie innym 
miejscu.  

Moja pasja z dnia na dzień nabiera 
szybszego tempa, nie zamierzam osiąść na 
laurach, ponieważ dopiero sie rozkręcam i 
mam naprawdę baaaaardzo dużo w planach, 
moim marzeniem jest dostać się na PWST i 
będę robić wszystko, żeby mi sie udało.  

Zapraszam Was bardzo serdecznie na 
premierę naszego spektaklu 30 października 
do Teatru Ludowego, będzie mi naprawdę 
bardzo miło Was tam zobaczyć! 

 

Julia Goławiecka  kl.3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



"Kudłacze" 
  
Na Kudłacze dziś jedziemy, 
Integrować się będziemy.  
Z busa wszyscy wysiadamy 
I do celu prędko gnamy. 
 
Potem po górach spacerujemy, 
A gdy wrócimy pyszny obiad zjemy. 
 
Integracja na wesoło się zapowiada. 
Następnie chwilę mamy dla siebie. 
Ognisko rozpalamy, piosenki śpiewamy, 
Na bębenkach gramy, 
I czas bardzo miło spędzamy. 
 
Chwila jeszcze na gry i zabawy, 
Wszyscy sie już dobrze znamy. 
 
Już jest ranek. 
Dzień kolejny mija żwawo. 
Pan Policjant opowiada jak przestrzegać prawo. 
 
Powrót nadchodzi wielkimi krokami, 
Żegnamy się więc z Kudłaczami.  
 
Wszyscy szeroko się uśmiechają, 
Dobry humor od rana mają. 
Wycieczka zbliżyła nas do siebie, 
Po niej każdy czuje się jak w niebie. 
  
                                              Emilka Zawada  kl. 1B 
 
 
 

 

 

 

 

 



Moja wakacyjna przygoda 
 

Kiedy dzikie tereny Mazur porastały nieprzebrane lasy Puszczy 
Galindzkiej, a mazurskie jeziora zamieszkiwały wielkie ilości ryb, na 
przepięknym wzgórzu pomiędzy jeziorami Ryńskim i Ołów rozpoczęto budowę 
zamku. Ta średniowieczna warownia była wznoszona etapami i niegdyś 
wyglądała zupełnie inaczej. 

Zamek w Rynie został postawiony dosyć późno w porównaniu do 
większości obiektów wybudowanych przez Zakon Krzyżacki. Wybudowano go 
na miejscu wielkiej warowni na polecenie mistrza zakonu- Winricha von 
Kniprode. Miał on pełnić siedzibę konwentu i jako miejsce, z którego można 
było przeprowadzić ataki na wschód przeciw Litwie. Jednak po wybudowaniu 
budynku południowo-wschodniego prace nad fortyfikacją przerwano. Podjęto je 
w 1393 z inicjatywy wielkiego mistrza Konrada von Wallenrode, który chciał 
umocnić swoją posadę i wybudować resztę zamku tworząc nową siedzibę 
komturstwa dla swojego brata. 

 
  Według legendy po Zamku w Rynie przechadza się przynoszący szczęście 
dobry duch Białej Damy. To podobno Anna- żona litewskiego księcia Witolda, 
którego celem- dzięki sprzymierzonym zeń Krzyżakom- było zdobycie korony 
Litwy. Z tego względu wielokrotnie odwiedzał zamek w Rynie, by ustalić 
zasady sojuszu i, przed samą bitwą Grunwaldzką, zobowiązać się do przejścia 
na stronę Krzyżaków, czego gwarancją mieli być zatrzymani na Zamku księżna 
Anna i jej dzieci. Jak pokazała historia, Witold nie zdradził Jagiełły, więc w 
ramach zemsty jego rodzinę zamurowano w zamkowych piwnicach. Od tego 
czasu, kiedy nad Zamkiem zapada zmrok, w księżycowej poświacie, po 
komnatach przechadza się duch białej damy. Wśród mieszkańców Rynu krążą 
również niesamowite opowieści o tajemniczych lochach, łączących zamek z 
kryptą nieistniejącego już kościoła i pobliskim cmentarzem. Przy odrobinę 
szczęścia prawdziwość owych opowieści można sprawdzić osobiście. 

 

Wiktoria Prokocka  kl.1C 

 

 

 

 



Najnowsza publikacja Dawida Białego 
 

Od tego roku, w każdym numerze Kalejdoskopu Kulturalnego, będziemy 

umieszczać po jednym rozdziale z fantastycznej książki napisanej przez jednego 

z uczniów naszego gimnazjum. Oprócz tego bieżące rozdziały będzie można 

czytać w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej. Wszystkich 

serdecznie zapraszamy do przeczytania książki. 

Od autora: 

"Świat Utracony" to książka fantasy, która przenosi czytelnika w świat magii i 
wyobraźni, pozwala oderwać się od codziennej rutyny i wzlecieć tam, gdzie nie 
sięga nuda... 

Mam nadzieję, że drukowane w gazetce fragmenty zachęcą Was do poznania 
całego utworu... 

Dawid "Gandalf" Biały  kl. 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecaj, że 
przeczytasz tą 

książkę …. 
w całości !!! 

 



 

 

Hubert Gąsienica-Mikołajczyk  kl.1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaka pora roku do Ciebie pasuje? 
 

1.Która cecha charakteru najlepiej Cię opisuje? 

a) opanowana/ny         b) energiczna/ny             

c) spokojny/na             d) uroczy/cza    

 

2.Jaki jest twój żywioł? 

a) ziemia                        b) ogień 

c) woda                          d) powietrze 

 

3.Wybierz cytat opisujący Ciebie? 

a) "Ciesz się każdym dniem jakby miał być ostatnim" 

b) "Miej ubaw zawsze i wszędzie" 

c) "Czekaj zawsze do najlepszych chwil" 

d) "Wszystkie chwile są ważne" 

 

4.Co jest najważniejsze w Twoim życiu? 

a) rodzina                         b) przyjaciele 

c) aktywny tryb życia      d) odpoczynek i dużo snu 

 

5.Gdzie chciałbyś/chciałabyś spędzić swoje wakacje? 

a) camping w lesie           b) na plaży blisko morza 

c) góry                                d) w domu                           
 

 



Wyniki Quizu: 
Najwięcej odpowiedzi A: Wiosna to coś czego szukałeś, jesteś 
opanowany i kochasz czas w którym wszystko kwitnie i powoli robi 
się ciepło. 

Najwięcej odpowiedzi B: Lato to coś wprost idealnego, jesteś 
żywiołowy i uwielbiasz wysoką temperaturę, nie lubisz siedzieć w 
domu tylko spędzać aktywnie czas. 

Najwięcej odpowiedzi C: Zima-jesteś spokojny i kochasz przykryć 
się kocem, uwielbiasz śnieg i Twoja dusza raduje się kiedy zbliżają się 
święta i ferie. 

Najwięcej odpowiedzi D: jesteś inteligentną osobą, nie przepadasz za 
wielkimi zmianami, tak jak jesień posiadasz swój niezwykły urok i 
jesteś bardzo utalentowaną osobą. 
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