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Przed nami najpiękniejszy okres w roku. Kończy się kwiecień, zaczyna 

ciepły i słoneczny maj. Potem już tylko 24 dni czerwca i… wakacje! 

Oddajemy w Wasze ręce nowy kwietniowy numer naszej gazetki. 

Za naszymi najstarszymi uczniami już egzaminy gimnazjalne. Nie okazały 

się takie straszne. Większość zdających była zadowolona, ale… 

poczekajmy na wyniki do 17 czerwca. Zobaczymy, czy wszyscy będą 

uśmiechać się promiennie. Oczywiście tego im życzymy. 

 

Za nami także ostatnie wydarzenia: 

- Dzień Ziemi (zainteresowały nas intrygujące stroje ekologiczne). 

- Światowy Dzień Książki (Tworzyliśmy przepis na Kanapkę Gim 17,  

pisaliśmy: Czytam, bo…, szukaliśmy przez trzy przerwy hasła na temat 

czytania, oglądaliśmy filmy o czytaniu). 

- Matematyka da się lubić (okazało się, że to prawda. A zagadki 

matematyczne wprawiły nas w osłupienie). 

 

 

Książki i filmy na majówkę 

 

W najbliższym czasie do poczytania polecamy: 

Cień wiatru i Marinę Carlosa Ruiza Zafóna, książki z cyklu Opowieści 

z Narnii Clive’a Staplesa Lewisa; W pustyni i w puszczy Henryka 

Sienkiewicza; Opowieści o pilocie Pirxie i Cyberiadę Stanisława Lema, 

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka,  oraz klasykę polskiego komiksu jak 

np.: Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego, Kajko 

i Kokosz Janusza Christy czy dzieła Tadeusza Baranowskiego. 

 

Najświeższe (ciekawsze) premiery filmowe: 

Kung Fu Panda 3 (od 1 kwietnia), Księga dżungli (od 15 kwietnia), 

Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów (od 6 maja), X-Men: Apocalypse (od 

20 maja), Alicja po drugiej stronie lustra (od 26 maja) Angry Birds Film 

(od 27 maja). 

 

 

Najbliższe imprezy w Łodzi 

 otwarcie sezonu rowerowego 1 maja (od placu Wolności do Pasażu 

Schillera) o godzinie 11:30, 

 przed nami druga edycja Songwriter Łódź Festiwal. W tym roku jej 

rozpoczęcie pokryje się z obchodami międzynarodowego święta Record 

Store Day. Na ul. 6. Sierpnia zaplanowano winylowy swap i koncerty. 
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Na majówkę i nie tylko: 
- książka 

- film 
- impreza 



Euro 2016 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016 będą XV edycją turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw 

Europy. Zostaną zorganizowane przez UEFA – od 10 czerwca do 10 lipca 2016 - we Francji.                                        

W imprezie po raz pierwszy wezmą udział aż 24 reprezentacje, bowiem propozycję rywalizacji z 24 

uczestnikami jednomyślnie zaaprobowały wszystkie 53 europejskie federacje.  

Grupy: 

A: Francja, Rumunia, Albania, Szwajcaria 

B: Anglia, Rosja, Walia, Słowacja 

C: Niemcy, Ukraina, POLSKA, Irlandia Północna 

D: Hiszpania, Czechy, Turcja, Chorwacja 

E: Belgia, Włochy, Irlandia, Szwecja 

F: Portugalia, Islandia, Austria, Węgry 

Horoskop wycieczkowy wŁasnej roboty 

Pogoda na majówkę 

Przewidywana temperatura wacha się od 15 do 17 stopni C. Mamy nadzieję, że przewidywane prognozy 

się spełnią i długi weekend nie zaskoczy nas zimnem i opadami deszczu ze śniegiem. 

Prognoza pogody jest niezbyt optymistyczna. W piątek niemal wszędzie będzie padał deszcz, choć 

będzie ciepło. Potem będzie trochę lepiej. Niestety czeka nas pogorszenie pogody.  Synoptycy z IMGW 

niestety zapowiadają deszcz w całym kraju, choć momentami pojawi się też słońce. Temperatury będą 

raczej umiarkowane. 

Najcieplej będzie w centrum i miejscami na południu kraju. 15 stopni Celsjusza termometry pokażą 

m.in. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Rzeszowie i Przemyślu. 14 stopni będzie w 

Olsztynie, Kielcach i Poznaniu.  

Najchłodniej - od 10 do 12 stopni - będzie w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i w Zakopanem. 

Wodnik 

Będziesz pływał w Bzurze. 

Ryby 

Nagrilujesz dorszy dla całej rodziny. 

Baran 

Uważaj aby nie zostać baranem drogowym. 

  Byk 

Uważaj na czerwone światła i samochody 

Bliźnięta 

Nie pojedziesz nigdzie z rodzeństwem. 

Rak 

Będziesz dużo chodził po Górach Świętokrzyskich. 

Lew 

Będziesz ryczał głośniej od krów. 

Panna 

Nałóż leśną tapetę. 

Waga 
Rozważ gdzie pojechać. Wiem, że wybór może być 

ciężki. 

Skorpion 

Utkniesz na pustyni…    Błędowskiej.  

Strzelec 

Uważaj aby nie wstrzelić się na wczasy w kurorcie 

wypoczynkowym „Łęczyca 2”. 

Koziorożec 

Jakieś kozy zablokują Ci drogę do wczasów. 



Wyjazdy majówkowe 

Arkadia i Nieborów 
Warto wybrać się do Arkadii i Nieborowa. Można tam 
zobaczyć malownicze parki szlacheckie. W Nieborowie 
ponadto można zwiedzić pałac. Miejsca te przepiękne są 
zwłaszcza wiosną i wczesną jesienią. Można pospacerować 
pięknymi alejkami parkowymi zwłaszcza gdy dopisze dobra 
pogoda.  

Okolice Wielunia 
W Wieluniu znajdują się ruiny zamku Kazimierza Wielkiego 
oraz szczątki murów obronnych. W mieście istnieje wiele 
zabytkowych kościołów oraz miejsce pamiątkowe 
po synagodze zniszczonej 1 września 1939 roku. Niedaleko 
Wielunia znajduję się wieś Konopnica, gdzie niedaleko niej 
w zakolu Warty odkryto pozostałości grodziska obronnego. 
W samej wsi stoi bardzo ładny wczesnobarokowy kościół pw. 
Św. Rocha. W centrum mieści się neogotycki dworek 
należący obecnie do Uniwersytetu Łódzkiego, który kiedyś 
według opowieści odwiedzała sama Maria Konopnicka. 
We wsi na wyspie na Warcie są pozostałości po młynie 
z końca XIX w. 

Łowicz 
Łowicz czyli centrum ludowości naszego województwa. 
Miasto wielu wyznań chrześcijańskich. Odwiedzić można 
w nim Muzeum Miasta Łowicza. W mieście odbywa się wiele 
imprez związanych z folklorem tego regionu. W Łowiczu jest 
wiele zabytkowych kościołów m.in.: barokowo-renesansowa 
Bazylika katedralna, dawny klasycystyczny zbór ewangelicki 
oraz neogotycki kościół starokatolicki mariawitów etc. 
W centrum miasta stoi klasycystyczny ratusz miejski.  
 
Wszystkie miejsca gorąco polecamy. Każde z nich 
odwiedziliśmy, więc wiemy, że to są idealne miejsca 
na majówkowe wycieczki. 

Zamek w Borysławicach 

Okolice Łęczycy 
W Łęczycy znajduje się zamek wybudowany przez Kazimierza 
lll Wielkiego. Jest w nim Muzeum Ziemi Łęczyckiej, w którym 
można poznać historię tego regionu oraz przybliżyć sylwetkę 
legendarnego diabła Boruty. Nieopodal miasta mieści się 
kolegiata w Tumie oraz szczątki grodu i nowo powstały 
skansen. Niedaleko Łęczycy w pobliżu drogi na Kłodawę 
i Koło znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku 
w Besiekierach. Zamek jest ogólnie dostępny 
dla zwiedzających. 

Okolice Koła i Kłodawy 
 W Kole, w Wielkopolsce Kazimierz Wielki wybudował 
zamek. Jego szczątki można podziwiać do dziś. Bliżej centrum 
miasta znajduję się gotycki kościół farny Podwyższenia 
Krzyża Świętego oraz kościół Nawiedzenia NMP i przyłączony 
do niego klasztor benedyktynów. W mieście jest również 
zbór ewangelicko-augsburski. W centrum miasta znajduję się 
przebudowany w stylu klasycystycznym gotycki ratusz. 
W mieście jest też cmentarz wojskowy oraz kirkut. Niedaleko 
Koła mieści się miejscowość Kościelec, w której to znajduję 
się eklektyczny pałac z ponad 12-hektarowym parkiem 
krajobrazowym. Około 20 km od Koła mieszczą się bliźniacze 
wsie Borysławice Zamkowe i Borysławice Kościelne. 
W pierwszej z wsi są ruiny XIV-wiecznego zamku 
mieszkalnego należącego niegdyś do biskupa Wojciecha 
Jastrzębca, jednego z najbogatszych ówcześnie ludzi 
w Polsce. Zamek został zniszczony podczas potopu 
szwedzkiego. Obecnie ruiny znajdują się w rękach 
prywatnych, jest otwarty dla zwiedzających tylko za zgodą 
właścicieli. W drugiej z wsi w XVIII w. wybudowano 
drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP. 7 km 
od Borysławic jest Kłodawa, w której to znajduje się 
największa czynna kopalnia soli w Polsce. W samym mieście 
jest również kilka zabytków w tym ratusz i  kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
 

               
Kościół w Konopnicy 



Fraszki z okazji Światowego Dnia Książki 

Uczniów Gimnazjum 17 

Nie lękaj się czytania 

Książki nie gryzą. 

 

Nikt nie czyta z przymusu, 

Czyta dla siebie. 

 

Książka ty, książka tam 

Będę ją dla siebie brał. 

Czytał tam, czytał tu 

I przekażę może tu. 

Książka nowa papierowa, 

Będę czytał ją od nowa, 

Da mi wiedzę i pobierze wyobraźni pełen wór. 

 

Czytaj książki, 

By wyobraźni rosły gałązki. 

 

Nie jestem zbyt kreatywny bo za mało czytam, 

Więc by to zmienić do książki już zmykam. 

 

Będziesz boski gdy będziesz czytać książki. 

Gdy wiosna nastanie zaczniesz lubić czytanie. 

 

Biedna książka, nikt cię nie lubi lecz każdy 

skrycie cię kocha. Masz tyle w sobie tajemnic 

do odkrycia, a dużo ludzi zapomina jaka jesteś 

ważna w tym zabieganym świecie. 

 

Dam ci książki do twych dłoni, 

Byś opowiedział o nich, 

Byś zobaczył jak radośnie, 

Każda z nich się zachowuje, 

Byś już wiedział że te książki  

To świat niby mały, jednak duży. 

Byś uwierzył, byś zobaczył, 

Jak tęczowe kolorowe są te strony, 

Byś po prostu stał się książką. 

 

Czasem ludzie są zbyt samotni,  

By coś więcej móc uczynić, 

Aniżeli usiąść w kącie 

Kilka kartek znów przechylić. 

 

Mam ogromny problem dzisiaj, 

Co ja mam przeczytać, 

Bajki, baśnie, kryminały 

Wszystko to arcyciekawe. 

Historie o smoku i księciu, 

No i o żółtej ciżemce. 

                                     Uczniowie Klasy I B 

Książki są bardzo ciekawe, 

Bo z nich rady czerpiemy stale. 

Jeśli przeczytasz, nie pożałujesz, 

 a i wiedzy przy okazji skosztujesz. 

 

Gdy okrywa cię smutek,  

w dwóch jedynek skutek,  

by usunąć swoje lęki 

 i pokonać swe udręki,  

wyjdź szybko na podwórze, 

swe dłonie połóż na lekturze, 

bo dostępna jest książka, 

nawet i bez pieniążka. 

 

Czytaj książki,  

za małe pieniążki. 

 

Książka to coś przyjemnego. 

Książka to coś miłego,  

To twój najlepszy przyjaciel, 

nie obrazi, nie zdradzi. 

 

Książka na ciebie czeka, 

Więc dłużej nie zwlekaj. 

Do biblioteki prędko idź 

I wypożycz coś dziś! 

 

Inteligentny bądź i nie rzucaj 

Żadnej książki w kąt. 

 

Siadam na ławeczce  

i czytam książeczkę. 

 

Książka jest jak wstążka, 

Długa lub krótka, 

Z kolorami lub bez, 

Czasami inspiruje, 

A czasami doprowadza do łez, 

Jednak każdy chce mieć przy prezencie książkę, 

Lub w autobusie przeczytać jakąż książkę. 

 

Tutaj w domu płynie czas, 

Książki pobudzają nas. 

Płoty, drzewa, miasta, stany, 

Jestem jak zaczarowany. 

 

Więcej wtedy będziesz miał, 

Gdy książki będziesz czytać chciał. 

 

Uczniowie Klasy I A 



 

 


