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Witam 
 

Kolejny już rok przeminął. Jeszcze niedawno były święta, a już 

wielkimi krokami zbliżamy się do Wielkanocy. Niedługo imieniny 

świętego Walentego, czyli Walentynki. Mam nadzieję, że każdy  

z Was spędzi je w miłym gronie przyjaciół albo innych bliskich 

Wam osób. Życzę również wszystkim wytrwałości w te bardzo 

dokuczliwe mrozy, chociaż zima jest bardzo piękną porą roku, 

drzewa pokryte białym puchem  wyglądają niezwykle urokliwie. 

Pogoda nie zachęca do spacerów. Co można więc robić w zimne 

popołudnia? Polecam lekturę naszej gazetki   

W tym numerze: 

- filmy, które  warto obejrzeć w 2010 roku 

- muzyka walentynkowa  

- sport  

- wywiad z p. Romualdą Marciniak 

- rozrywka  

- horoskop  

 

Miłej lektury życzy  

 

Redaktor Naczelna 

 

 

 

Skład redakcji: 
Opiekun gazetki: Justyna Konieczna 

Redaktor naczelna: Marta Piechocka 

Skład komputerowy: Jakub Nowacki 

Monika Owsińska, Zuzanna Olejniczak, Filip 

Majchrzak, Patrycja Janicka, Zuzanna Janicka,  

Martyna Pelc, Magdalena Nowicka 
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1. Książki o jakiej tematyce czyta Pani najchętniej? 

Tematyka nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, aby 

książka była piękna i pouczająca. Zaznaczam, że nie przepadam 

za książkami fantastycznymi i kryminałami. 

 

2. Pani ulubiony autor (ulubiona książka)? 

Wielkie wrażenie zrobiła na mnie przeczytana wiele lat temu 

książka Wiktora Hugo "Nędznicy". 

Nie mogę nie wspomnieć o ulubionej poznaniance Małgorzacie 

Musierowicz i całej jej twórczości. 

Czytałam też kilka razy książki Lucy Moud Montgomery od "Ani  

z Zielonego Wzgórza" do "Emilki ze Srebrnego Nowiu". Chyba 

każdy, czytając o losach bohaterki, chciałby chociaż raz znaleźć 

się na Wyspie Świętego Edwarda i zobaczyć Zielone Wzgórze. 

Jednak w ostatnich tygodniach największe wrażenie zrobiła na 

mnie powieść Khaleda Hosseini- "Tysiąc wspaniałych słońc"- jest 

niesamowita! 

 

3.Co w książkach podoba się Pani najbardziej?  

Możliwość przenoszenia się w świat bohaterów i czasowa utrata 

kontaktu z rzeczywistością. 

 

4.Jaką książkę poleciłaby Pani gimnazjalistom?  

Wszystko zależy od osobowości ucznia. Dziewczynom 

poleciłabym "Mosinę" Carlosa Ruiza Zafona, bo jeśli szukacie 

tajemniczej miłości, to na pewno znajdziecie ją w Barcelonie. 
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Historię o dorastaniu chłopca, który był niemową - jego głębokim 

związku z psami, a przede wszystkim o tajemnicy ludzkiego 

serca opowiada powieść Dawida Wroblewskiego "Historia 

Edgara". 

Jeśli chcesz iść "boso przez świat", sięgnij po książki Wojciecha 

Cejrowskiego, a dotrzesz z humorem do najdzikszych zakątków 

świata. 

Najchętniej czytana powieść w 2007 roku. Ponad 10 milionów 

sprzedanych egzemplarzy. Afganistan okiem dwóch kobiet, 

jakiego się nie spodziewasz - Khaled Hosseini "Tysiąc 

wspaniałych słońc". 

Chcecie usłyszeć odpowiedzi 6-letniego Antha na trudne pytania 

o sens życia i cierpienia, o wiarę, nadzieję i miłość? Przeczytajcie 

wzruszającą książkę Marcina Ludwickiego "Na koniec świata". 

 

5. Czy jakaś książka radykalnie zmieniła Pani światopogląd? 

Uważam, że dobra książka nie może wpłynąć na zmianę 

światopoglądu, jednak może pomóc w zrozumieniu świata. 

 

6. Dlaczego warto czytać książki?  

Chcesz wiedzieć więcej - czytaj. 

Chcesz być lepszym - czytaj. 

Chcesz coś przeżyć - czytaj. 

chcesz być? - czytaj. 

 

Dziękuję serdecznie za udzielenie wyczerpujących 

odpowiedzi i poświęcony czas. 

   

                                                                                                                                                              

Zuza ;D  
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Nota o  św. Walentym - patronie chorych umysłowo 

 

Z tą postacią wiąże się ciekawa historia. Za czasów św. Wojciecha 

panujący wówczas cesarz Rzymu - Klaudiusz II Gocki uważał, że 

najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Walenty 

złamał panujące zasady i udzielał młodym legionistom  ślubów. 

Został za to skazany na śmierć. W przeddzień egzekucji napisał list 

do niewidomej oblubienicy, podpisując się "Od Twojego Walentego". 

Stąd też wziął się zwyczaj podpisywania kartek walentynkowych  

w taki sposób. Św. Walenty poniósł śmierć 14 lutego. 

W Polsce jest uważany za patrona chorych umysłowo. Jakiś 

związek między zakochanymi a nimi można zauważyć :D.  

W naszym kraju znajdują się relikwie tego świętego, m.in.  

w Chełmnie. Tak więc, jeśli bardzo Ci zależy na lubym/lubej, to 

może warto tam się wybrać i poprosić go o wstawiennictwo?  

 

Walentynki oczami chłopaka 

                                                                                           

O zdanie na temat Walentynek spytaliśmy naszego kolegę  

z redakcji. Oto co usłyszeliśmy: 

"Sam pomysł obchodzenia Walentynek uważam za dobry.  

Z pewnością jest to miłe, gdy ma się z kim je spędzić, gdy spędza 

się go z ukochaną osobą. W innym wypadku, ten dzień traktuję jak 

"normalny". Jednakże uważam, że to tak trochę "niehalo" i bądź co 

bądź taką osobę dobrze mieć. Więc jeśli już mamy z kim celebrować 

14 lutego, to warto by pomyśleć jak spędzić ten „nienormalny” dzień. 

Można na przykład pójść do kina albo po prostu kupić kwiaty i być  

z tą osobą w tym dniu. A ci, którzy chcieliby spędzić bardziej 

aktywnie, mogą iść na łyżwy – będzie śmiesznie i na pewno będzie 

co wspominać – a dobra zabawa gwarantowana.” 

Tak więc stereotyp, że chłopacy nie lubią tego święta został obalony 

- kolega jest na TAK.  
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"Mój ci jest"- o najbardziej znanych parach z literatury 
 

Z okazji zbliżającego się święta św. Walentego postanowiłam opisać 
najlepiej mi znane pary z literatury. Oto niektóre przykłady:  
* Abraham i Sara - Myślę, że wszystkie pary biblijne były w jakiś sposób 
do siebie podobne. Większe znaczenie odgrywali mężczyźni, mąż i żona 
byli sobie wierni aż do śmierci i wspierali się. Byli przykładem dla 
małżeństw chrześcijańskich. 
*Orfeusz i Eurydyka - Eurydyka została ugryziona przez węża i umarła. 
Orfeusz śmiało wszedł do Tartaru, a że grał pięknie na lirze, to oczarował 
swą muzyką Charona, Cerbera, Furie, Persefonę i bez problemu dostał się 
do Hadesa, którego także zauroczyła jego muzyka i pozwolił wrócić 
Orfeuszowi i jego żonie z powrotem na ziemię. Eurydyka miała iść za 
Orfeuszem, a ten nie mógł obrócić się, dopóki nie opuszczą Tartaru. 
Jednakże Orfeusz tuż przy wyjściu spojrzał za siebie, by upewnić się, czy 
Hades go nie oszukał i tym sposobem złamał jedyny warunek, a jego żona 
pozostała w królestwie zmarłych na zawsze. 
*Odyseusz i Penelopa - Odyseusz, boharet Odysei Homera przez 10 lat 
tułał się po świecie, pragnąc wrócić do czekającej żony i Itaki - swojego 
królestwa. Nie było go w sumie 20 lat (10 lat wojny trojańskiej i kolejne 10 
tułaczki).Penelopa podstępem utrzymywała zalotników z dala od siebie, 
czekając powrotu męża, w dzień tkała weselną szatę dla siebie, a w nocy 
ją pruła. 
*Tristan i Izolda - para bohaterów nie przeznaczonych dla siebie (Izolda 
miala zostać żoną króla Marka a Tristan mu służył), dozgonnie i tragicznie, 
wbrew woli w sobie zakochanych (przez pomyłkę wypili napój miłosny, 
przeznaczony dla króla Marka i Izoldy). 
*Zbyszko i Danusia są przykładem pary średnowiecznej. Zbyszko, młody 
rycerz zakochuje się od pierwszego wejrzenia w pięknej Danusi, która to 
staje się damą jego serca. Historia kończy się dość nieszczęśliwie, bo 
niewiasta umiera. Zbyszko jednak zakochuje się ponownie w kobiecie, 
która jest całkowitym przeciwieństwem jego byłej oblubienicy, a mianowicie 
w Jagience. 
*Edward i Bella - bohaterowie sagi Stephenie Meyer, cieszącej się dużą 
popularnością zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w naszej szkole. 
Edward - wampir zakochuje się z wzajemnością w Izabelli Swan - 
siedemnastoletniej dziewczynie. Miłość z pozoru trudna, lecz najwyraźniej 
dla miłości nie ma rzeczy niemożliwych, Edward i Bella zostają parą. 
 

Zuza ;D 
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"Shogun"- powieść o Japonii 
 
Autor tej książki nie skupia się wyłącznie na opisaniu  Japonii, ale  

i szczegółowo opisuje świat w XVI w. m.in.: podróże i podróżników, 

szlaki morskie, postępowanie ludzi, władców europejskich, konflikty 

religijne czy konflikt hiszpańsko-portugalski. Osoby interesujące się 

Japonią znajdą w lekturze opis struktury politycznej Japonii w XVI 

w.,filozofię, zasady postępowania i rytuały (seppuku, parzenie 

herbaty) Japończyków i samurajów - żołnierzy japońskich. Ci drudzy 

stanowią bardzo ciekawą grupę społeczną. Ich motto to " Honorowa 

walka. Honorowe życie. Honorowa śmierć." Seppuku to 

samobójstwo, a o możliwość jego popełnienia proszą swoich panów, 

gdy oni lub członkowie ich rodzin nie wypełnią rozkazu lub gdy  

w inny sposób okryją się hańbą. 

"Shogun" rozpoczyna się od żeglugi i dopłynięcia do wybrzeży 

Japonii statku pilotowanego przez anglika - Johna Blackhorne'a. 

Fabuła skupia się na jego przygodach w kraju kwitnącej wiśni m.in. 

konflikcie z jezuitami (Towarzystwem Jezusowym, założonym  

w 1534 przez Ignacego Loyolę by walczyć z reformacją Kościoła), 

zainteresowaniu jego osobą przez Toranagę - jedego z pięciu 

renegatów sprawujących władzę aż do osiągnięcia pełnoletności 

przez syna zmarłego taiko - osoby sprawującej władzę absolutną. 

Powstała także 2. część książki o nazwie "Shogun 2". Powieść tę 

czyta się szybko i przyjemnie, ponieważ jest bardzo ciekawa  

i "wciągająca", pisana łatwym do zrozumienia językiem, a fakty 

historyczne są podawane w małych ilościach, choć często, tak więc 

łatwo je przyswoić. 

Życzę przyjemnego czytania i miłych wrażeń :)  

                                                                                                         

Zuza :D 
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Witam wszystkich kinomaniaków ! 
  

 

W tym numerze proponuję recenzję filmu, na który 

musieliśmy czekać aż 12 lat. Jest to ,,Avatar”, nowa megaprodukcja 

Jamesa Camerona, reżysera znanego wszystkim ,,Titanica”. Film 

trafił do kin 25 grudnia 2009 roku, należy do gatunku science-fiction 

i zapewne wszyscy już o nim słyszeli, ale nie wiem, ilu widziało. 

Akcja filmu rozgrywa się w XXII wieku na planecie Pandora 

i opowiada historię Jake’a Sully’ego. Jest to sparaliżowany od pasa 

w dół komandos, który dostaje szansę odzyskania zdrowego ciała. 

Musi jednak wziąć udział w specjalnym programie militarnym … 

Gdy Jake trafia na Pandorę, jest ona zamieszkiwana przez Na’vi- 

człekokształtną rasę, która według ludzi żyje na prymitywnym 

poziomie, a w rzeczywistości jest o wiele bardziej zaawansowana. 

Wysokie na trzy metry, pokryte niebieską skórą Na’vi żyją w 

zgodzie z naturą, która na Pandorze pozostaje w nienaruszonym 

stanie. Niestety, ludzie poszukują na planecie cennych minerałów 

(20 milionów za kg !) i zagrażają światu Na’vi. Ludzie nie są zdolni 

do oddychania na Pandorze, więc stworzyli hybrydy, zwane 

Avatarami, które są połączone z umysłem człowieka. Dzięki 

Avatarowi Jake znowu staje na nogi. Podczas wypełniania misji na 

Pandorze Jake poznaje Neytiri – piękną Na’vi, która ratuje mu życie. 

Początkowo jest do Sully’ego negatywnie nastawiona, lecz z czasem 

ich relacje ulegają zmianie… Kiedy miedzy Jake’em a Neytiri budzi 

się uczucie, świat Na’vi stoi w obliczu wojny między kolonistami a 

tubylcami. Wkrótce Jake będzie musiał wybierać, po której ze stron 

ma stanąć … 
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James Cameron wydał na film ponad pół miliarda dolarów, 

bo jego większa cześć powstała w technice komputerowej i 3D. Sam 

film zarobił w 17 dni miliard dolarów. ,,Avatar” zdobył już wiele 

prestiżowych nagród, w tym dwa Złote Globy w kategorii – 

Najlepszy Film i Najlepszy Reżyser. Piosenkę ,,I See you” 

zaśpiewała Leona Lewis , a muzykę napisał Jamek Horner. 

Tynka 

 

 
CO JESZCZE WARTO ZOBACZYĆ  W KINACH W ROKU 2010 ? 

 

W tym numerze pragnę  przestawić pierwszą część listy filmów, na które 

warto iść do kina w 2010 roku. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla 
siebie. Miłego oglądania! 

 

STYCZEŃ  
8.01. ,,Parnassus – Człowiek, który oszukał diabła” gat. fantazy, 

przygodowy, obsada: Heath Ledger i inni, reż. Terry Gildiam 

15.01 ,,Scherlock Holmes”- gat. kryminał, obsada: Robert Downey Jr. I 
inni, reż. Guy Ritchie 

 

LUTY  

12.02 ,,To skomplikowane”- gat. kom. romantyczna, obsada: Meryl Streep 
i inni, reż. Nancy Meyers  

26.02 ,,Wilkołak”- gat. horror, obsada: Anthony Hopkins i  inni, reż. Joe 

Johnson 
 

MARZEC  

5.03,,Alicja w Krainie Czarów Tima Burtona”- gat. przygodowy, obsada: 

Johnny Deep i inni ,reż. Tim Burton 
12.03 ,,Nostalgia Anioła”- gat. Thriller, obsada: Saoirise Ronan i inni, reż. 

Peter Jackson  

 
KWIECIEŃ  

9.04 ,,Jak wytresować sobie smoka” - gat. animowany, reż. Peter Hastings 

23.04 ,,Legion” –gat. akcja, obsada: Paul Bełtany i inni, reż. Scott Stewart. 
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MAJ 

14.05 ,,Robin Hood”- gat. darmat, przygodowy, obsada: Russem Crowe  
i inni, reż. Ridley Scott 

 

CZERWIEC  
11.06 ,,Plan B”- gat. kom. romantyczna, obsada: Jeniffer Lopez i inni, reż. 

Alan Poul 

                                                                                                          Tynka  

 

Przepis na babkę 
 

 
Dobra i prosta w przygotowaniu. Kiedy moja 

mama upiekła ją pierwszy raz, bardzo mi 

zasmakowała. Mam nadzieję, że się 

skusiciei upieczecie ją również.  

 

Składniki: 
-5 jaj 

-2 szklanki cukru 

-3 szklanki mąki 

-1szklanka oliwy 

-1 szklanka oranżady gazowanej (najlepiej żółtej lub czerwonej) 

-3 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Sposób przygotowania: 
Jajka ubić z cukrem, następnie dodać mąkę, oliwę, proszek do 

pieczenia, na samym końcu oranżadę. Masę wlać do formy  i 

wstawić do rozgrzanego piekarnika (180ºC) na ok. 50 minut. 

                                                           

 

                                         Życzę udanych wypieków ☺ 

                                                                        Patty xD 
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Muzyka walentynkowa… 
Wielu z was słucha różnego rodzaju muzyki. Ja, kierując się 

swoim gustem, postanowiłam wybrać 10 przebojów (starych  

i nowych), które wprowadzą każdego w miły, walentynkowy, 

romantyczny nastrój. 

 

 

 

1. Numerem jeden na mojej liście jest piękna piosenka śpiewana w 

wielu wersjach przez wielu wykonawców, ale ta wersja jest moim 

zdaniem najładniejsza. Mowa oczywiście o piosence Mariah Carey  

i Phila Collinsa pt. Against all odds. 

2. Na drugim miejscu znajduje się mało znana piosenka reggae. Jej 

wykonawcą jest  Ras Luta tytuł to Dotknąć cię. Szybka, przyjemna  

i wesoła, idealna na walentynkowy wieczór spędzony z przyjaciółmi. 

Tekst opowiada o tęsknocie mężczyzny za tą jedyną kobietą.  

3. Pod trójką postanowiłam umieścić dość smutną, nastrojową  

piosenkę opowiadającej o rozstaniu kobiety z mężczyzną. Katarzyna 

Nosowska wokalistka zespołu Hey o bardzo charakterystycznym 

zachrypniętym głosie śpiewała wiele pięknych piosenek, jednak 

utwór List posiada wyjątkowy tekst, który zawsze powoduje, że się 

wzruszam. 

4. Słyszeliście o Annie Jantar? Nie, zatem spytajcie rodziców Anna 

Jantar miała wiele wyjątkowych piosenek Tylko mnie poproś do 

tańca jest wyjątkowym, przyjemnym utworem, przy którym bawiły 

się pokolenia. Ja także namawiam was serdecznie i życzę miłego 

tańca 

5.Po prostu Rh+, po prostu Nadzieja. Sądzę, że grupa Rh+ jest 

wszystkim doskonale znana. Piosenka Nadzieja jest bardzo 

przyjemna i na szczęście nie przesłodzona, co bardzo często zdarza 

się zespołom typu Rh+. Chłopak prosi dziewczynę, by go nie 

opuściła, mimo że ją skrzywdził. Rzadko zdarza się w dzisiejszych 

czasach, ale warto pomarzyć i posłuchać. 
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6. Czasami człowiek jest happy, czasami jednak sad. Myślę, że 

rozumiecie o co mi chodzi. Happysad i piosenka Ja do ciebie. 

Bardzo znana, opowiada o historię chłopaka, który najchętniej 

kupiłby nóż i… Ciąg dalszy pewnie znacie. Nieco okrutne, ale 

zarazem romantyczne. 

7. Dla osób słuchających hip-hopu mam jedną propozycję. Bartelone 

napisał piosenkę o straconej miłości pt. Kocham. Tyle starczy o tej 

piosence. Resztę każdy dosłucha sam. 

8. Kolejnym numerem reggae jest piosenka zespołu T.love, który  

nagrał tyle hitów, że każdy z was wymieniłby przynajmniej dwa lub 

trzy. Wyjątkowo walentynkowa piosenką tej grupy jest utwór I love 

you. Muniek Staszczyk śpiewa o tym, na kim naprawdę mu zależy. 

Czyli o tej jednej, jedynej kobiecie, którą kocha i chciałby jej 

wszystko dać. 

9. Numer dziewiąty walentynkowej listy przebojów zajmuje 

piosenka o całkiem innym sensie niż by się wydawało. Zespół 

Republika nagrał piosenkę Nie pytaj o Polskę. Słuchając utworu po 

raz pierwszy, człowiek myśli, że w piosence chodzi o kobietę. 

Jednak po dłuższych przemyśleniach i kilkokrotnym przeczytaniu 

tytułu  można dojść do wniosku, że chodzi o miłości autora do swojej 

ojczyzny czyli Polski. Muszę przyznać nietypowa piosenka, jednak 

warta uwagi. 

10. Na koniec pozostawiłam klasykę polskiej muzyki. Dżem  

w starym składzie nagrał piękną piosenkę o samotności i o strachu 

przed nią. Utwór List do M porusza nie tylko tekstem, ale również 

wyjątkowo pięknym podkładem. Radzę wysłuchać jej dwukrotnie -  

najpierw nastawić się na wysłuchanie tekstu, a później na wyjątkową 

muzykę. Jak to mawia mój tata: „miód dla uszu”. 

W ten sposób zamknęłam listę dziesięciu utworów na walentynkowy 

wieczór. Mam nadzieję, że choć jeden wam się spodoba.  

Marta 
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Zespół założony został w 1993 w Getyndze w Niemczech. Założyli 

go: perkusista Dennis Poschwatta, gitarzysta Henning Rumenapp  

i basista Stefan Ude. Można powiedzieć, że na początku ich gra 

polegała na zagłuszaniu instrumentów innych. Członkowie grupy 

długo poszukiwali wokalisty, który by pasował do ich stylu gry. 

Przesłuchali kilku, ale żaden nie pasował do ich zespołu. Kiedy pod  

koniec 1994 roku usłyszeli Sandrę Nasić, której głos zrobił na nich 

wielkie wrażenie, postanowili przyjąć ją do zespołu. Wreszcie mieli 

wokalistkę, jakiej szukali, która śpiewa spokojnie i nastrojowo, ale 

także agresywnie i nie boi się  iść na całość - z jednej skrajności w 

drugą w kilka sekund.  Na początku nie byli zbyt znanym zespołem 

na rynku muzycznym, jednak zyskali popularność dzięki wystąpieniu 

w „The Local Heroes” (konkurs organizowany przez niemiecką 

stację telewizyjną Viva2), który  oczywiście wygrali. Nagrodą było 

nagranie teledysku i pieniądze na wydanie płyty. Debiutanckim 

krążek „Proud Like A God” ukazał się 6 października 1997 roku  

i odniósł ogromny sukces. Na tej właśnie płycie znajduje się m. in.  

„Lords Of  The Boards”, który był hymnem Europejskich 

Mistrzostw w Snowboardzie 1998 w Austrii. Ogólnie zespół wydał 

jeszcze 5 albumów: „Don't Give Me Names” w 2000r., „Walking On 

A Thin Line” w 2003r., „Live” również w 2003r., „Planet Of The 

Apes” w 2004r., „The lost (T)apes” w 2006r. 

W 2005 roku Guano Apes dało swój ostatni, zamykający trasę 

koncertową po Niemczech, koncert w karierze. W 2009 zespół 

postanowił się zjednoczyć. Ich pierwszy, powrotny koncert odbył się 

w maju. W zeszłym roku mogliśmy ich zobaczyć na 15 Przystanku 

Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. 

Kilka utworów, które warto wysłuchać: 

- Open Your Eyes (1997)  - Big In Japan (2000)  - Kumba Yo! (2001) 

- No Speech (2000)       - Break The Line (2004) 

                                                                 Patty xD 
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KRYKIET 

Krykiet to sport drużynowy powstały w Anglii na przełomie XIII i XIV wieku.  
W meczu uczestniczą dwie drużyny po 11 zawodników. 
Mecze są rozgrywane na trawiastym, owalnym boisku, a na środku znajduje 
się pas. Na koocach pasa ustawione są bramki, czyli 3 wbite w ziemię 
drewniane słupki. Do gry potrzebne są jeszcze: drewniany kij i twarda piłka  
z korka obłożonego skórą.  
11-osobowa drużyna ma zazwyczaj 5 lub 6 specjalistów od rzucania (bowler), 
4 albo 5 od odbijania (batsman) i jednego łapiącego, czyli bramkarza. Są 
również gracze, którzy grają jako rzucający i odbijający. 
Mecz składa się z dwóch inningsów, w których jedna drużyna gra jako 
rzucająca, a druga – odbijająca. Po zakooczeniu pierwszego inningsu drużyny 
zamieniają się pozycjami. Mecz rozgrywany jest na przestrzeni trzech do 
pięciu dni z około sześcioma godzinami gry każdego dnia. W trakcie gry są 
ogłaszane oficjalne przerwy na obiad i herbatę. Mecze rozgrywane są jedynie 
przy bezdeszczowej pogodzie, a w przypadku meczów profesjonalnych, gdy 
piłka może lecied z prędkością ponad 140 km/h, gra się tylko w dzieo, aby było 
wystarczająco dużo światła, by odbijający mógł zobaczyd piłkę. Dlatego też 
mecze przerywane są w czasie opadów (z wyjątkiem mżawki) oraz silnego 
zachmurzenia. Innings podzielony jest na części (over), każda składająca się  
z sześciu legalnych rzutów. Rzuty niezgodne z przepisami są powtarzane, a do 
wyniku strony odbijającej dopisuje się jeden bieg jako tzw. "extras". Celem 
batsmana jest zaliczenie możliwie największej liczby biegów (run), które są 
krykietowym odpowiednikiem punktów. Bieg zaliczany jest, jeśli dwóch 
batsmanów – ten, który odbijał i stojący po przeciwnej stronie pitchu 
(centralna częśd pola – prostokąt) – zamieni się miejscami, lub piłka znajdzie 
się poza granicą pola gry. Celem drużyny bowlera jest wyeliminowanie 
wszystkich batsmanów rywala w możliwie jak najmniejszej liczbie rzutów. Aby 
zdobyd runa, odbijający musi uderzyd piłkę i pobiec na przeciwległy koniec 
pitchu, zaś jego nieodbijający partner biegnie w przeciwnym kierunku. 
W Polsce istnieje sześd drużyn krykietowych oraz występujący jako 
reprezentacja Polski Polonia Cricket Club. Krykiet w Polsce koordynowany jest 
przez Polish Cricket Association z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.  
Z powodu braków finansowych polskie kluby rozgrywają głównie mecze 
halowe.        F.M. 
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HOROSKOP                              
Baran-W tym miesiącu uważaj na swoje zdrowie. Nie pędź tak przed 

siebie. Zwolnij nieco i poświęć więcej uwagi bliskim. 
Byk-Nadchodzący miesiąc może obfitować w nieoczekiwane zdarzenia. 

To, czy przyniosą one efekty pozytywne czy negatywne, zależy od Ciebie. 

Przemyśl dobrze swoje postępowanie. Uważaj jednak, aby nie zranić kogoś 

Ci bliskiego.  
Bliźnięta-W tym miesiącu  możesz osiągnąć sukces. Będzie to jednak 

wymagało dobrej współpracy z innymi osobami. 

Rak-Nie kryj swoich uczuć. Okaż je osobie, na której Ci zależy. Jeśli boisz 
się odtrącenia, to pamiętaj, że zawsze lepiej wiedzieć, na czym się stoi. 

Lew-W tym miesiącu może Ci się przytrafić miła niespodzianka, która 

poprawi Twój humor i samopoczucie. 

Panna-Poświęć więcej czasu najbliższym. Oni potrzebują Twojej uwagi - 
szczególnie w tym miesiącu. Twoje starania na pewno nie pozostaną bez 

nagrody.  

Waga- Przyda się wsparcie kogoś bliskiego- zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych. Nie zapominaj o tym, że wiele problemów o wiele łatwiej 

rozwiązuje się w szerszym gronie. 

Skorpion-Nie pozwól sobie wejść na głowę i broń swoich racji 

stanowczo - ale nie za wszelką cenę. 

Strzelec-Więcej luzu! Nie możesz ciągle żyć w napięciu. Weź wolny 

dzień, zrelaksuj się, poleniuchuj. To pozwoli Ci pozbyć się 

negatywnych emocji i nabrać nowych sił i energii, które będą Ci 

bardzo potrzebne w tym miesiącu. 
Koziorożec-Nadchodzący miesiąc to dobry okres na nadrobienie zaległości 
w szkole. Nie przejmuj się tym, że nikt nie zauważa Twoich starań –  

w końcu nadejdzie Twoja chwila. Musisz się tylko jeszcze trochę postarać. 

Nie poddawaj się.  

Wodnik-Przepełni Cię energia i twórczy zapał. Wykorzystaj to do 
realizacji zamierzonych celów. Nie zmarnuj okazji bo taki stan nie będzie 

trwał wiecznie i może nieprędko się powtórzyć. 

Ryby-Wykorzystaj swoje atuty i idź na całość. W tym miesiącu spory 
przypływ energii pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele.  

 

                                                                                                                  

Zuza&Monika 
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Zgodnie z zapowiedzią, chcemy w „Gimzetce” promowad szkolne 
talenty. Tym razem dzieło Aleksa Romaoskiego. 

 


