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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko nam się rozplątało,
wWęzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki
Oby w nas złośliwe jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki. […]
ks. Jan Twardowski

Drodzy czytelnicy!
Niedawno, jakby wczoraj, pisałam wstęp do pierwszego
numeru Gimzetki, zastanawiając się, jak w ogóle zacząć. A teraz? Już
prawie mamy święta! Brakuje dosłownie kilku dni, by cieszyć się
wolnym i kolejnych paru, by z pełnymi brzuchami przepysznego
jedzenia odpakowywać wymarzone prezenty. Niestety, z końcem
roku wiążą się również mniej przyjemne sprawy, takie jak koniec
semestru i poprawy ocen… ale do tego jeszcze nam trochę brakuje.
Tak czy siak, cała redakcja Gimzetki z całego serca pragnie życzyć
czytelnikom wesołych, spędzonych w gronie rodziny świąt, mnóstwa
dobrego jedzenia, wymarzonych prezentów, śniegu (który jeśli się
pojawi, niech stopnieje zanim pójdziemy do szkoły!) i dobrej zabawy
w sylwestra. Do zobaczenia w nowym roku! 
Wera
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Aktualności
Nawet się nie obejrzeliśmy, a to już połowa grudnia, za kilka
dni zimowa przerwa świąteczna, ale nasi uczniowie nieprzerwanie
angażują się w wiele akcji, konkursów, zawodów. Przypominamy:
> 26 listopada w szkole w Bodzewie odbył się Powiatowy Konkurs
Ekonomiczny. Naszą
szkołę reprezentowali tam: Natalia
Klonowska, Joanna Małecka, Jakub Półtoraczyk oraz Wiktor
Maćkowiak. Zajęli III miejsce. Bardzo im gratulujemy.
> Dużą pomysłowością wykazuje się nasz SU. 27 listopada
zorganizował np. Święto Dyni. Można było spróbować kompotu
z tego pysznego owocu. Jeśli ktoś nie wie, to specyficzny smak
kompotu nadają goździki oraz ocet.
> Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1- 4
mogli miło spędzić czas przy wróżbach andrzejkowych, które
przygotowali uczniowie klas II gimnazjum.
> 2 grudnia w naszej szkole odbyła się impreza charytatywna
„Akcja Puzzel”, której celem było pozyskanie funduszy dla
Agnieszki Pawlak. Cieszy fakt, że w akcji wzięło udział bardzo dużo
ludzi, którzy dzięki zaangażowaniu organizatorów, mogli znaleźć coś
dla ciała i dla ducha. W ciągu dwóch godzin zebraliśmy ponad 6
tysięcy. Dziękujemy !
> 3 grudnia w GOK-u dzieci z oddziałów zerowych oraz klas I - III
miały możliwość spotkać się z Mikołajem. Obejrzały także spektakl
pt. „Królowa Śniegu”. Aby starszym uczniom nie było przykro,
5 grudnia do szkoły przyjechało kilkudziesięciu Mikołajów.
Wszyscy uczniowie przeskakiwali przez rózgi, a potem dostali lizaki.
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> Jeśli chcecie zorganizować imprezę z pysznym jedzeniem –
proponuję zgłosić się do Marty Radoły i Agnieszki Gorwy z IB lub
Zosi Mikstackiej i Weroniki Jakubowskiej z IID, ponieważ są to
najlepiej gotujące dziewczyny w powiecie , o czym świadczy fakt,
że wygrały I edycję konkursu „Szkolny MasterChef"
organizowanego przez
Zespół
Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Pogorzeli. Może przed sylwestrem warto zapytać
dziewczyny, jak przyrządzić filet z kurczaka z suszonymi
pomidorami i mozarellą, sałatkę tysiąca wysp czy deser bezowy
z bitą śmietaną, serkiem mascarpone i owocami?
> 8 grudnia w szkole odbył się turniej mikołajkowy o puchar Wójta
Gminy Piaski Wiesława Glapki. W zawodach udział wzięły
reprezentacje z Bodzewa, Szelejewa, Starej Krobi oraz gospodarze,
którzy zajęli II miejsce. Między meczami umiejętności taneczne
prezentowały dziewczyny z gimnazjum. Zawodnicy w czasie
turnieju walczyli także o tytuł najlepszego strzelca i bramkarza.
Niestety tym razem naszym piłkarzom nie udało się zdobyć tych
wyróżnień. Drużyna z Piasków zagrała w składzie: Igor Talaga,
Patryk Jankowiak, Łukasz Holewiński, Cezary Kordus, Mikołaj
Frankiewicz, Bartosz Dopierała, Marcin Dolatowski, Stanisław
Zimowski, Kacper Wojtkowiak, Kuba Urbaniak.

>Reprezentacja

naszego gimnazjum okazała się natomiast
bezkonkurencyjna podczas XVII edycji Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, który 12 grudnia
odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Jakub
Półtoraczyk zajął tam I miejsce, II Joanna Małecka, a IV – Kacper
Janicki. Brawo!
Marta
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Wywiad
Od kilku numerów w gazetce promujemy uczniów naszej szkoły,
którzy poświęcają się pozaszkolnym pasjom. Tym razem
przeprowadziłam wywiad z Markiem Szwałkiem z klasy IB, który
trenuje kolarstwo.
Od jak dawna interesujesz się kolarstwem?
Kolarstwem interesuję się od około 5-6 lat.
Jak zainteresowałeś się tym sportem?
Bardzo lubię jeździć na rowerze. Byłem kilka razy na zawodach,
wygrałem wszystkie w mojej kategorii wiekowej. Organizował je
trener KKS-u Gostyń, zobaczył, jak jeżdżę i zapytał, czy chcę jeździć
w klubie. Bardzo chciałem. W tym roku we wrześniu minęły 3 lata,
jak należę do klubu.
Do jakiego klubu należysz?
Należę do KKS Gostyń (Kolarski Klub Sportowy Gostyń).
Czy osiągnąłeś jakieś większe sukcesy?
Nie osiągnąłem żadnych sukcesów w znaczących zawodach, ale nie
zraża mnie to. Satysfakcję dają mi też starty.
Ile razy w tygodniu trenujesz?
Treningi odbywają się 3-4 razy w tygodniu.
Jak wobec tego łączysz to z nauką?
Jest ciężko, czasami nie zdążę odrobić zadań domowych.
Czy, aby być dobrym kolarzem, oprócz jazdy na rowerze trzeba
jeszcze coś ćwiczyć?
Trzeba chodzić na siłownię, gdzie wykonuje się specjalne ćwiczenia
na nogi.
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Wiemy, że skończyłeś szkołę muzyczną, grałeś na perkusji.
Co z tamtą pasją?
Na razie odstawiłem ją na bok, dlatego że mamy więcej nauki
w gimnazjum. W szkole muzycznej byłem popołudniami i gdy
wracałem, miałem mało czasu wolnego. Na chwilę obecną – wolę
kolarstwo.
Być może w szkole są uczniowie, którzy też chcieliby rozpocząć
przygodę z tym sportem. Jak to zrobić? Czy trzeba zainwestować
w jakiś sprzęt?
Przede wszystkim - trzeba zgłosić się do trenera. Profesjonalne
kolarstwo to faktycznie nietani sport, ale gdy należy się do klubu, na
początek dostaje się strój i kolarzówkę.
Andzia
Czy wiecie, że…
Ryba ma w kulturze liczne, symboliczne znaczenia. Wskazuje na
początek, obfitość i płodność. Wiązana jest z nieśmiertelnością, bo
tak, jak sprawiedliwi ludzie, nie została zniszczona przez potop.
W Japonii i Chinach karpia uważa się za symbol szczęścia, ze
względu na jego długowieczność. Kiedyś wierzono, że karp pływa
pod prąd, w związku z czym widziano w nim obraz odwagi
i wytrwałości.
Grzyby – pochodzące z lasu, a więc w wyobraźni symbolicznej
z przestrzeni obcej, nieznanej, tajemniczej – tradycyjnie w folklorze
łączone są ze światem obcych, zjaw, duchów i niebezpieczeństw.
Są zatem grzyby w tradycji ludowej niezwykłym produktem
pochodzącym z niezwykłej przestrzeni.
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Warto mieć marzenia…
Z okazji zbliżających się świąt postanowiłyśmy spytać naszych
nauczycieli, co chcieliby dostać na święta. Pytanie brzmiało: „Jaki
prezent wybrałaby Pani/wybrałby Pan, gdyby do dyspozycji był
nieograniczony budżet?”
Większość ankietowanych wybrałaby się na wycieczkę
zagraniczną, na przykład: do Włoch, do Egiptu, jedna z nauczycielek
marzy o wizycie przy grobie św. Jana Pawła II (nadmieniamy, że
pani Romka Marciniak nie brała udziału w ankiecie ). Niektóre
panie (bardziej wybredne ) pojechałyby w podróż dookoła świata.
Nie zabrakło również praktycznych życzeń: nowoczesny dom,
wyposażenie kuchni, nowy samochód m.in. Toyota RAV 4
z napędem hybrydowym. Kilku z zapytanych, stwierdziło, że nic im
do szczęścia nie brakuje, więc oddaliby fundusze na cele
charytatywne, na żywność, tak, aby nikt nie na świecie nie głodował.
Pewna nauczycielka zdradziła nam, że założyłby schronisko dla
kotów. Oczywistą odpowiedzią był święty spokój (jeden
z nauczycieli kupiłby sobie bezludną wyspę i się tam przeniósł),
więcej czasu dla siebie, zdrowie dla całej rodziny.
Dla bardziej ciekawskich polecamy zabawę na przerwę
świąteczną, tzn. odgadywanie, który z nauczycieli wymienił dany
prezent. Jeśli ktoś z Was chciałby się tego dowiedzieć, zapraszamy
z pytaniami do nas.
Zuza i Ania
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Słów kilka o obchodzeniu Bożego Narodzenia w innych
krajach

Tradycja obchodzenia Bożego Narodzenia zapoczątkowana
została w III, IV wieku przez patriarchów Jerozolimy, którzy udawali
się co roku do Betlejem, aby tam odprawiać nocne nabożeństwa. Do
Europy tradycja ta trafiła w V wieku, dzięki cesarzowi Konstantemu
Wielkiemu. Być może nam – Polakom trudno to sobie wyobrazić, ale
nie wszędzie świętowana jest Wigilia.
Anglia
Anglicy nie obchodzą Wigilii. Prezenty przynosi Mikołaj i zostawia
je w skarpetach pierwszego dnia świąt (odwdzięczają mu się
kieliszkiem alkoholu albo marchewką dla renifera)
Niemcy
Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo ważny jest czas
przygotowań do świąt - adwent. W domach pojawiają się adwentowe
wieńce udekorowane czterema świecami, a w każdą niedzielę
adwentu zapalana jest jedna z nich. W większości niemieckich
miast odbywają się jarmarki świąteczne, a mieszkańcy ogrzewają się
grzanym winem. Sama Wigilia jest mniej uroczysta niż w polskich
domach, zazwyczaj spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną.
Włochy
We Włoszech Wigilia jest przede wszystkim czasem oczekiwania na
pasterkę. W każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym
atrybutem jest szopka (budują je nawet na klatkach schodowych).
Portugalia
Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto.
W wigilię Bożego Narodzenia całe rodziny zbierają się w domach
wokół choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się do
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kościoła na pasterkę. Po skończonej mszy wszyscy udają się do
domów, by zasiąść do wigilijnego posiłku.
Litwa
Wigilia Bożego Narodzenia na Litwie, podobnie jak w Polsce, jest
posiłkiem bardzo rodzinnym, powszechnie uważanym za
najważniejszy dzień w roku. Na Litwie obowiązuje również zwyczaj
łamania się opłatkiem, który jest nieznany w innych regionach
Europy. Zwyczajem jest przygotowywanie słomianych łańcuchów na
choinkę. Na Litwie choinka zdobi mieszkanie tylko w Wigilię i Boże
Narodzenie. Na wsiach jest obyczaj kładzenia siana pod obrus.
Ukraina
Ukraina, tak jak wszystkie kraje obrządku grecko-katolickiego,
obchodzi święta według kalendarza juliańskiego. Wigilia przypada
na 6. stycznia i jest celebrowana podobnie jak w Polsce. Pod stół
wigilijny zawsze wkłada się siano, a wieczerzę rozpoczyna wraz
z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Dzieci nie znajdują pod
choinką żadnych prezentów, dostają za to podarki od Dziadka Mroza
w sylwestra. Okres świąteczny kończy 19 stycznia święto Chrztu
Pańskiego. W ten dzień po Mszy św. z cerkwi wyrusza procesja do
najbliższego jeziora lub rzeki, gdzie następuje poświęcenie wody.
Lola
Czy wiecie, że…
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń jest typowo
polskim zwyczajem. Słowo opłatek wywodzi się z łacińskiego
oblatum, co oznacza dar ofiarny. Dzielenie się opłatkiem jest
symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości
(pamiętajcie o tym podczas wigilii klasowych!).
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Oryginalny wywiad z…
jeszcze bardziej oryginalnym św. Mikołajem
Na pewno mi nie uwierzycie w to, co powiem, ale… wczoraj, gdy
wybrałam się na świąteczne zakupy, spotkała mnie niesamowita
niespodzianka, ponieważ przede mną w kolejce do kasy stał sam
Święty Mikołaj! A jak zapewne wiecie, w grudniu kolejki do kas
(zwłaszcza w Empiku) są kilometrowe, więc Mikołaj, by zabić nudę,
zgodził się udzielić wywiadu do naszej gazetki. Po paru minutach
rozmowy o niczym, wreszcie zaczęłam zadawać mu interesujące mnie
pytania.
Ja: Bardzo dziękuję, że zgodził się pan udzielić nam wywiadu! To
naprawdę wielki zaszczyt dla naszej gazetki. Może zaczniemy, od
czegoś prostego… święty Mikołaj od zawsze jest symbolem świąt.
Czy to pan ciągle pełni tę funkcję, czy organizujecie sobie tam, na
biegunie jakieś wybory?
Mikołaj: Ależ nic podobnego! Prawda jest taka, że urodziłem się
w 270 roku i od tamtego czasu to mi ciągle przypada zaszczyt bycia
Świętym Mikołajem.
Ja: Ale jak to możliwe, żyje pan od 270 roku?
Mikołaj: W tajemnicy mogę ci powiedzieć, że to wszystko przez
moje bardzo dobre układy z bogami greckimi. Odwiedzam ich raz na
jakiś czas tam u nich, na Olimpie, i zawsze częstuję się jakąś
szklaneczką boskiego nektaru.
Ja: Niesamowite… nie gubi się pan w tych wszystkich nowinkach
technologicznych, przecież najczęściej właśnie to pojawia się pod
choinką?
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*Mikołaj śmieje się tubalnie*: Moja droga, ja nawet nie wiem,
czym są te wszystkie telefony, tablety i laptopy! To moje elfy się tym
wszystkim zajmują i przy okazji zdobywają również gadżety dla
siebie. Doskonale o tym wiem, jednak one nadal się z tym kryją, co
jest czasem bardzo zabawne.
Ja: Skąd pan bierze czas, by rozdać wszystkie prezenty? Przecież to
musi być bardzo pracochłonne.
Mikołaj: W tym miejscu znowu wkraczają moje kontakty z greckimi
bogami, w tym wypadku najbardziej pomaga mi Helios… po prostu
dwudziestego piątego grudnia później wjeżdża swoim rydwanem na
niebo. Wszyscy są wtedy zadowoleni - ja, bo wykonam swoją pracę,
- a Helios, bo się wyśpi.
Ja: Bardzo dziękuję za niesamowicie interesującą rozmowę, ale
niestety kolejka już się prawie kończy. Pomyślnych zakupów Święty
Mikołaju!
Mikołaj: Bardzo dziękuję i jednocześnie, korzystając z okazji,
przekazuję wszystkim czytelnikom Gimzetki najserdeczniejsze
pozdrowienia, oraz, oczywiście WESOŁYCH ŚWIĄT!
Wera
Czy wiecie, że…
Zwyczaj obdarowywania się gwiazdkowymi prezentami należy do
najmłodszych tradycji świątecznych. Przyszedł do nas, podobnie jak
choinka, z Niemiec, i najpierw przyjął się na dworach szlacheckich
i w miastach. Na wsi natomiast, w domach chłopskich jeszcze
w połowie XX w. należał do rzadkości.
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Potrawy wigilijne w innych krajach
Czy możliwe jest Boże Narodzenie bez ryb, makowca, kapusty
z grzybami? Postanowiłam sprawdzić, jakie potrawy jedzą ludzie w innych
krajach.
Norwegia - kolacja świąteczna rozpoczyna się o godzinie 17.00, kiedy
w kościołach zaczynają bić dzwony. Wśród świątecznych potraw znajdują
się: żeberka wieprzowe, gotowane mięso owcze, solona lub gotowana ryba,
a na deser ciasto migdałowe w kształcie pierścienia, kaszka ryżowa z bitą
śmietaną i pudding, w którym ukryty jest migdał.
Ukraina - Wigilia na Ukrainie jest celebrowana podobnie jak w Polsce.
Pod stół wigilijny zawsze wkłada się siano, a wieczerzę rozpoczyna wraz
z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Na stole powinno być 12 potraw,
między innymi: gołąbki z kaszą gryczaną i gołąbki z ziemniakami, sos
grzybowy, ryba, kompot z suszonych owoców, barszcz, jednak
najważniejszym z dań jest kutia. Przyrządza się ją zwykle z gotowanych
ziaren pszenicy lub jęczmienia z dodatkiem miodu, maku i bakalii.
Na deser podaje się ciasto i pączki.
Hiszpania - dania serwowane w Wigilię różnią się w zależności od
regionu. Są to zazwyczaj: jagnięcina i prosię, pieczony indyk, owoce
morza, ryby. Na deser podaje się turron (rodzaj nugatu z migdałami),
marcepan, ciasteczka polvorones, orzechy. Wszystko popija się dużą
ilością Cava - tradycyjnym hiszpańskim białym winem musującym.
Litwa - Na Litwie zjada się też 12 potraw, symbolizują one 12 miesięcy
w roku. Potrawy nie mogą zawierać tłuszczu, mleka, masła i mięsa.
Popularne są śledzie, grzyby, fasolka.
Dania - kolację wigilijną podaje się dość wcześnie. Najczęściej na
świątecznym stole gości pieczona kaczka, gęś lub wieprzowina z chrupiącą
skórką. Kaczka lub gęś faszerowane są jabłkami i suszonymi śliwkami
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i podawane z ziemniakami, czerwoną kapustą, buraczkami
i żurawinową konfiturą. Na deser podaje się ryż z gorącym sosem
wiśniowym. W deserze ukryty jest migdał. Ten, kto go znajdzie, dostaje
specjalny prezent.
Węgry- Niezbędnym smakołykiem na świątecznym stole jest szaloncukor,
czyli pralinki z masą waniliową, orzechową, marcepanową lub z galaretką.
Świątecznym przysmakiem są także strucle z makiem i orzechami. Na
wigilijnym stole obowiązkowo znaleźć się musi pieczony karp, zupa rybna
z różnych gatunków ryb oraz chłodnik z wiśni.
Portugalia- tradycyjną potrawą wigilijną jest w Portugalii bacalhau
(dorsz) według specjalnego przepisu bacalhau de consoada. Gotuje się do
niego kapustę, robi krokiety z ryb, a na deser podaje różne ciasta.
Anglia- Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany
jest pierwszego dnia świąt. Na stołach króluje nadziewany indyk oraz
deser christmas pudding.
Włochy - w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja, podczas której
jedzone są typowe włoskie ciasta penettone i pandoro, a także nugat,
migdały i orzechy laskowe.
Francja- tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj już
po pasterce i składa się z różnych dań w zależności od regionu Francji.
W Alzacji zwykle serwuje się gęś. Gryczane naleśniki polane kwaśną
śmietaną podaje się w Bretanii. W Burgundii popularny jest indyk
i kasztany, podczas gdy w Paryżu królują ostrygi. Francuskie Boże
Narodzenie nie może się jednak obejść bez tradycyjnego deseru Bûche de
Noël („świąteczna kłoda”), które do złudzenia przypomina polską roladę,
choć obecnie coraz częściej występuje w wersji z lodami zamiast kremu.
Gaba
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Jak spędzić sylwestra?
Noc sylwestrowa jest szczególnym wydarzeniem dla wszystkich
ludzi. Większośd z nas marzy o tym, by spędzid ją w oryginalny
i niepowtarzalny sposób. Tymczasem w większości spędzamy sylwestra
w domu przed telewizorem albo komputerem.
Oto kilka propozycji, jak, w inny sposób, przeżyd ostatnią noc tego roku:
Bal przebieraoców – można zaprosid kilku znajomych
i zaproponowad przebranie się, nie muszą to byd profesjonalne
przebrania, wystarczą prześcieradła, korona z papieru czy
kolorowe, własnoręcznie wykonane maski. Można zaproponowad
jakąś tematykę, postaci z bajek czy np. „Harrego Pottera”. Może to
byd też impreza w stylu lat 80 czy 70. Zabawa na pewno się uda.
Wyjście „na miasto” – zamiast siedzied w domu, przejdźcie się na
rynek, zwłaszcza, że jest on teraz pięknie udekorowany. W wielu
miastach organizowana jest impreza plenerowa przy muzyce,
a w dużych miastach koncerty gwiazd.
Wyjście do kina – wiele kin oferuje maratony filmowe lub
przedpremierowe pokazy.
Pidżama party – w gronie bliskich znajomych można zostad
w domu, założyd zabawne piżamy, obejrzed komedię, pośmiad się,
powygłupiad. Wszystko zależy od was.
Ognisko – można również zorganizowad imprezę pod gołym
niebem, przy ognisku we własnym ogródku. Kiełbaski na pewno
będą smakowały, a pogoda jak na razie umożliwia zorganizowanie
tego typu imprezy.
Myślę, że wszystko zależy od nas, w jaki sposób spędzimy
sylwestrową noc. Pomysłów z pewnością nie zabraknie. Życzę więc
wszystkim udanego sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku 2015 
Julia
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„Zabić drozda” - recenzja
W pewne deszczowe popołudnie ze słuchawkami w uszach
wybrałam się do biblioteki, by znaleźć książkę, która choć trochę
rozjaśni mi popołudnie. Po niezliczonej ilości przejrzanych powieści
i nie znalazłszy niczego interesującego, w moje dłonie wpadł
egzemplarz „Zabić drozda”. Książka zainteresowała mnie dlatego,
że skądś kojarzyłam tytuł i nawet nie czytając opisu z tyłu,
odłożyłam ją na stos „do wypożyczenia”.
Szczerze mówiąc, lektura nie wciągnęła mnie od razu, wręcz
przeciwnie - pierwsze parę rozdziałów przeczytałam trochę na siłę.
I właśnie w ten sposób, niezbyt chętnie, zostałam wprowadzona
w świat Jean Louise, narratorki książki. Poznałam ją w chwili, gdy
miała sześć lat. Jean Louise Finch, nazywana przez wszystkich
Skautem, mieszkała razem z ojcem, Atticusem Finchem, bratem
Jemem oraz służącą Calpurnią w Maycomb. Na początku trudno
było mi zorientować się, o czym tak naprawdę opowiada Jean
Louise, ale potem, gdy dostatecznie wczytałam się w powieść, żyłam
tymi opowieściami razem z nią, do tego stopnia, że przeżywałam
wszystkie smutki mieszkańców Maycomb razem z nimi. Jednak
główny wątek zaczyna się, gdy Jean Louise ma prawie dziewięć lat,
a jej ojciec Atticus, prawnik, dostaje osobliwe zlecenie. Ma bronić
w sądzie Murzyna oskarżonego o gwałt na białej dziewczynie. Akcja
powieści toczy się około roku 1937 i sprawa ta wywołała niemałe
zamieszanie. Mimo, że od początku jasnym było, iż Tom Robinson
został niesłusznie oskarżony przez ojca dziewczyny, Atticus
niejednokrotnie został wyzwany od „kochasia murzynów”. Dla mnie
nie do pojęcia jest to, by kogoś z góry uważać za przestępcę tylko
dlatego, że ma inny odcień skóry, jednak dla mieszkańców Maycomb
nie było w tym nic dziwnego. W sądzie, mimo tego, że prawnik
przedstawia niezbite dowody na to, że Tom jest niewinny, a zeznania
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świadków świadczących przeciwko mężczyźnie są niespójne
i niezbyt wiarygodne, czarnoskóry chłopak zostaje określony jako
winny i zostaje zabity w zakładzie karnym za próbę ucieczki. Bob
Ewell, który oskarżył Murzyna, nie był zbyt mądrym człowiekiem,
żeby nie powiedzieć, że był zwykłym prostakiem. Mimo tego, że
wygrał w sądzie, po całym miasteczku rozeszła się wieść, że Atticus
upokorzył go na oczach wszystkich obecnych na sali i wytknął mu
jego błędy. Ewell oczywiście nie mógł pozwolić, by jego nazwisko
zostało okryte hańbą, i przysięga zemstę Atticusowi. Niemal mu to
się udaje, jednak nie w taki sposób, jak wszyscy oczekiwali, bowiem
zamiast napaść na Atticusa, Ewell postanowił zaatakować jego
dzieci… Czy jego plan się powiódł? - dowiecie się, gdy przeczytacie
książkę.
Z całego serca polecam tę powieść, jednak muszę
powiedzieć, że mimo łatwego języka jakim jest napisana, trzeba się
dobrze skupić, by zrozumieć sens przekazywanych przez Jean Louise
opowieści.
Wera

Czy wiecie, że…
Piernik to jedno z najważniejszych świątecznych ciast. Nazwa
pochodzi od staropolskiego słowa pierny, tzn. pieprzny. Pierwotnie
był on wielkim luksusem z powodu cen przypraw korzennych
i znakiem wysokiego statusu społecznego. Podobno w skład wiana
szlachcianki wchodziła faska piernikowego ciasta.
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Za dwa lata Polska będzie… na Mistrzostwach
Europy?
„Za cztery lata Polska będzie mistrzem świata” – tak brzmi znane
powiedzenie. Mijały kolejne lata, dekady, a nasi nie wygrali mistrzostw.
Bywało nawet, że nie awansowali na mundial. Jest jednak szansa,
by w końcu zaistnieli choćby na EURO 2016.
4 miesiące temu nikt by się nie spodziewał, że Polska
po czterech meczach będzie miała 10 punktów i pierwsze miejsce
w grupie. Ja z ręką na sercu obstawiałem jakieś 8 punktów i solidny łomot
(by nie powiedzieć gorzej) od Niemców. A tu taka miła niespodzianka!
W tym miejscu należą się wyrazy uznania dla Adama Nawałki. Wykonał
świetną robotę. W końcu piłkarze pierwszego składu w reprezentacji grają
w podstawowych jedenastkach w swoich klubach. Za czasów innych
selekcjonerów nie zawsze było tak kolorowo. Prosty przykład – u Smudy
w kadrze występował na lewej obronie Boenisch, podczas gdy w klubie
wchodził na ostatnie 10 minut spotkania. Kończyło się to tym,
że Sebastiana, nieprzygotowanego do aż takiego wysiłku, w 75 minucie
łapały skurcze. Obecnie tak nie jest. Z Niemcami wszyscy zagrali
koncertowo. Teraz tylko modlić się o to, by wyniki się utrzymały i nie było
więcej kontuzji. Niestety lewy obrońca Artur Jędrzejczyk doznał
poważnego urazu i wróci dopiero w okolicach maja. Smutek z tego powodu
trwał tylko chwilę. Do jedenastki kolejki ligi rosyjskiej dostał się
nominalny lewo – skrzydłowy – Maciej Rybus na nowej pozycji – lewej
obronie. Eksperyment z Maćkiem powiódł się. Mimo, że Terek Grozny
(zespół Polaka) przegrał, to w uzasadnieniu decyzji o postawieniu na
Rybusa możemy przeczytać, że był pewny w obronie i „kąsał” obrońców
rywali w ataku. „Kąsał”.
Pozostaje się tylko cieszyć. Obecnie Polska jest na 38 miejscu
w Rankingu FIFA. Ostatnio tak wysoko byliśmy 6 lat temu.

Kuba
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Gulasz rybny
Składniki:
2 duże pomidory
100g szpinaku
800g dorsza
3 łyżki oleju
2 łyżki gęstej śmietany
sól, pieprz
pęczek bazylii albo koperku
1 mała cebula

Sposób przygotowania:
Pomidory obrać i pokroić w kostkę, szpinak umyć i posiekać. Filet
z dorsza pokroić w typową kostkę do gulaszu i oprószyć pieprzem.
Rozgrzać olej i zeszklić cebulę, później dodać pomidory, następnie
szpinak, a na końcu rybę, osolić. Wszystko podgrzewać
w nieprzykrytym garnku, aż pomidory zaczną się dusić. Wyłożyć na
wszystko śmietanę, przykryć i gotować rybę przez około 8 minut na
wolnym ogniu. Pokroić zioła, posypać nimi gotowe danie i podawać.
Smacznego !
Zo$ia
Humor z zeszytów (autocharakterystyka)
Jestem tolerancyjna – nie mam nic przeciwko związkom
homoseksualnym i kazirodczym.
Byłbym mądry, ale jestem leniwy.
Na mojej twarzy znajdują się okulary i trądzik.
Mieszkam z rodziną – ze mną, mamą, tatą i siostrą.
Za moją złą wadę uważam nerwowość.
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