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Nie każdy film powoduje płacz wśród
gimnazjalistów, a po projekcji oklaski.

Kamienie

JAK KAMIENIE PRZEZ BOGA RZUCANE NA SZANIEC....Pewne jest jedno.
„Kamienie na szaniec” to najlepszy film ostatnich miesięcy.

red.
Przykładem jest najnowszy
film Roberta Glińskiego,
który to
spowodował.Pierwsze
sceny adaptacji powieści
Aleksandra Kamińskiego
mogą trochę zbić z tropu.
Oto bowiem widzimy grupę
młodych chłopaków, którzy
w rytm ostrej muzyki
przemierzają Warszawę
niczym drobne
złodziejaszki z filmów

o Robin Hoodzie. Dopiero
później widać co naprawdę
w wojennej Polsce
znaczyły takie słowa, jak:
przyjaźń, patriotyzm i
lojalność. Pojawia się
odpowiedzialność, która
coraz bardziej ciąży w
momencie wchodzenia w
dorosłość, co doskonale
obrazuje spotkanie po
śmierci „Rudego” „Zośki”
(w tej roli Marcel Sabat)

i matki „Rudego” (Danuta
Stenka) Klasy obecne na
projekcji były zachwycone
filmem ( 2f,2b,2d i 1g)
Niekiedy dało się słyszeć
głośny płacz uczniów. Po
projekcji rozległy się głośne
oklaski, a uczniowie
wychodzili  z sali kinowej w
ciszy.

Mamy w tym filmie bardzo
dobre aktorstwo nieznanych
dotychczas szerszej
publiczności młodych
absolwentów szkół
filmowych, świetne zdjęcia
Pawła Edelmana, dobre
tempo i odpowiednio
dawkowane napięcie, które
czyni z „Kamieni na
szaniec” atrakcyjne dla
młodych ludzi współczesne
kino akcji.

Rudy. Zośka. Alek.
Bohaterowie Szarych
Szeregów.

To opowieść o młodości,
miłości i przyjaźni. O
bohaterstwie, które ma
wielką cenę i o walce, która
stała się legendą. Byli
młodzi, spragnieni życia.
Nie było dla nich rzeczy
niemożliwych. ( red.)

er

red.
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DNI OTWARTE PO RAZ KOLEJNY SUKCESEM

Dziękujemy
wszystkim
gościom

za wizytę.

red

red

SPOTKANIE
Z ANNĄ
DYMNĄ

Uczennice Julia
Kolenda, Martyna
Majewska, Paulina
Borowska i Zuzanna
Małecka z p.
Katarzyną
Pilarską uczestniczyły
w spotkaniu z p. Anną
Dymną, aktorką,
złożycielką Fundacji
Mimo Wszystko. Pani
Dymna opowiadała

o swoim życiu, pracy,
dzieciństwie i wielu
ważnych dla
niej przeżyciach.
Wyjaśniała, jak istotną
rolę odgrywa w jej
życiu działalność na
rzecz potrzebujących. 

My byliśmy jedynym
gimnazjum
zaproszonym na to
spotkanie - to
wyróżnienie za
aktywną działalność
naszego szkolnego
wolontariatu. Na
końcu każdy z
przybyłych mógł
poczęstować

się pysznymi
wypiekami. Można też
było otrzymać autograf
słynnej aktorki czego
skwapliwie
skorzystaliśmy.

Anna Dymna to jedna
z najbardziej znanych i
cenionych polskich
aktorek, a obecnie
angażująca się głównie
w akcje charytatywne.

G2

Po raz kolejny
spotkaliśmy się z
kandydatami do
gimnazjum oraz z ich
rodzicami. 

Zaprezentowaliśmy
nasze najważniejsze
działania, zwracając
uwagę na priorytety w
Gimnazjum nr 2, czyli
zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa i
dbałość o wysoki
poziom nauczania.
Przedstawiliśmy
regulamin rekrutacji
oraz ofertę na nowy
rok szkolny
2014/2015. 

Nasi goście mogli
zwiedzić sale
dydaktyczne
(przygotowano

tam prezentacje,
doświadczenia,
wystawy, pytania,
quizy)
oraz porozmawiać
z dyrekcją,
nauczycielami i
uczniami (którzy także
aktywnie uczestniczyli
w dzisiejszym dniu). 

Pytań było bardzo
dużo, najczęściej
dotyczyły
poszczególnych klas,
języków obcych i
klasy usportowionej.
Szóstoklasiści chętnie
brali udział w licznych
konkursach
przygotowanych dla
nich: od wiedzowych
przez artystyczne do
sportowych.Odwiedziło
nas naprawdę

duże grono zarówno
uczniów, jak i
rodziców. Nasi goście
chętnie odwiedzali
każdą z klas. 

Ponadto otrzymali mini
przewodniki po szkole
oraz informatory o
naszej ofercie
edukacyjnej.
Mamy nadzieję, że
wszystkich obecnych
spotkamy we
wrześniu.

(G2)

LAUREACI
Czworo uczniów
Gimnazjum nr 2
uzyskało tytuł
laureata XIII
Ogólnopolskiego
Konkursu Arsenał
Pamięci. 

Marysia Nowak (3a),
Joasia Targońska
(2a), Paweł Graczyk
(2b) i Krzysztof
Walczak (2e) napisali
doskonałe prace, w
których przybliżyli
wybrane epizody z
życia swoich rodzin. 

red

red
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Maraton Pisania Listów po raz drugi w G 2

13 grudnia w naszej szkole odbył się Maraton Pisania Listów. W tym roku w
tej Ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Amnesty International wzięli
udział nie tylko nauczyciele i uczniowie gimnazjum, ale także przedstawiciele
władz Lubonia: Zastępca Burmistrza p. Rafał Marek oraz jeden z radnych p.
Jakub Bielawski. Łącznie udało nam się napisać 120 listów.

Nowy kanon wyglądu ucznia G 2

10 grudnia odbyło się spotkanie plenarne Samorządu Uczniowskiego (z
udziałem przewodniczących wszystkich klas), podczas którego
ustanowiono nowy kanon wyglądu ucznia Gimnazjum nr 2. Zasady te
zostały opracowane przez zespół nauczycieli i zaakceptowane przez
prezydium Rady Rodziców, a na zebraniu przyjęte przez Samorząd.
Dziewczyny od teraz mogą m.in mieć pomalowane paznokcie na jasny, nie
rzucający się kolor oraz mogą mieć cienkie kreski.

Warsztaty językowe z Amerykaninem

13 grudnia odbyło się spotkanie z Juliusem Grocholskim – Amerykaninem,
który obecnie mieszka i studiuje w Poznaniu. Głównym celem zebrania było
zachęcenie uczniów do mówienia po angielsku.  Dowiedzieliśmy się o wielu
ciekawych rzeczy na temat szkół, jedzenia i stylu życia w USA. 

Zajęcia techniczne są ciekawe!

Na lekcjach techniki poznajemy zasady wymiarowania, piszemy pismem
technicznym i wykonujemy rzuty aksonometryczne. Uczniowie sklejają
modele samolotów lub latawców, wiedzą, jak są zbudowane i jak działają 
silniki spalinowe, radio, telefon. Na technice są prawie wszystkie tematy z
życia codziennego: od fotografii i krawiectwa po mechanikę i zasady ruchu
drogowego.

Wieczór z poezją Juliana Tuwima

11.12.2013 r. Biblioteka szkolna zorganizowała wieczór poetycki pod
żartobliwą nazwą "Herbatka z Panem Julianem Tuwimem". Uczestniczyły w
nim uczennice klas pierwszych i trzecich. Wspaniale recytowały: Anna
Klemczak i Ludwika Paszko z kl. Ic, Adrianna Ceglarek i Marta Zawadzka z
kl.Ie, Joanna Spychała z kl. IIId, Julia Kolenda, Martyna Majewska, Marta
Rolska z kl. IIIa. Poznaliśmy także wiadomości o Julianie Tuwimie, które
zaprezentowała Paulina Mikulska z kl. IIf. Wiersze dla dzieci przedstawiły
dwie Zuzanny z kl. IIc Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Fot. Krzysztof Dzydzan

Fot. Paulina Hącia

Fot. Katarzyna Pilarska
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         FLESZ CZYLI SZYBKI MIKS WYDARZEŃ

      SUKCES FILIPA

M.Latosi

red.

red.

DZIEŃ KOBIET

Już w piątek 7 marca
niektóre klasy
świętowały Dzień
Kobiet. Chłopcy z
naszego gimnazjum
mieli różne pomysły
na umilenie tego dnia
paniom
oraz koleżankom.

W klasach 3b, 3e, 3g,
2b, 2i i 1e wręczyli
wychowawczyniom i
dziewczynom kwiatki. 
Młodzi mężczyźni z 2
f,
oprócz pięknej róży dla
każdej młodej
damy, przygotowali
niespodziankę

w postaci tortu z
fajerwerkami! 
Dodatkowo
proponowali
cappucino lub herbatę.
Przedstawicielki płci
pięknej z klasy 3 c
otrzymały słodziutką
czekoladę, którą
mogły skosztować

przy wspólnym stole.
Na jeszcze inny
pomysł wpadli chłopcy
z 1 f - oni zaserwowali
dziewczynom
smakowite śniadanko.
Panowie spisali się na
medal.
(red.)

8 marca 2014 roku w
Luboniu odbyły się
Mistrzostwa Polski
Cavalcanti w
Brazylijskim Jiu Jitsu.
Naszą szkołę
reprezentował Filip
Jędrzejczak z klasy
3g. Zdobył brązowy
medal w formule
brazylijskie Jiu
Jitsu! Był to debiut
młodego zawodnika w
tej dyscyplinie. 

Filip doskonali swe
umiejętności pod
bacznym okiem p.
Marcina Zabłockiego,
nauczyciela
wychowania
fizycznego oraz trenera
klubu Sportowego
Czerwony Smok.

red.

LICZBA PI
Od wielu lat 14 marca
w różnych krajach
odbywają się uroczyste
obchody
„Międzynarodowego
Dnia Liczby Pi”. Wbrew
pozorom liczba ta ma
wielu swoich wielbicieli,
bowiem z okazji jej
święta tworzone są np.
śmieszne wierszyki i
opowiadania, w których
długość każdego
kolejnego słowa jest
równa kolejnej cyfrze w
rozwinięciu
dziesiętnym liczby Pi.
Tak też się stało

w naszej szkole.
Przygotowywaliśmy
się do tego święta od
czterech tygodni. Tuż
po feriach zimowych
ogłoszone zostały
konkursy. Wzięło w
nich udział sporo
uczniów naszego
gimnazjum. Doskonale
się przy tym bawili.
Potyczki trwały 3 dni.

G2 gościło
Kolumbijczyka Harry
Cucunuba oraz
Indonezyjczyka Teija
Gumilar. Dr Teija
Gumilar od trzynastu
lat mieszka w Polsce,
jest wykładowcą
akademickim, utworzył
kierunek Filologii
Indonezyjsko-
Malajskiej na Wydziale
Neofilologii UAM. Pełni
też funkcję prezesa
Diaspory Polsko –
Indonezyjskiej, pracuje
dla Ambasady

Indonezji, jest biegłym
sądowym, designerem,
a przede wszystkim
zawsze
uśmiechniętym,
zadowolonym z życia i
otwartym człowiekiem.
Dlatego mimo swojego
zapracowania i
obowiązków z
przyjemnością przyjął
zaproszenie
przeprowadzenia lekcji
w naszej szkole.
Zajęcia z WOS-u
dotyczyły podobieństw
i różnic życia w
Indonezji i Polsce

2F

red.

red. red.
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