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Witam ponownie!
Słucham sobie Nirvany i nie mogę uwierzyć, że pierwszy numer gazetki
rozszedł się w niewiarygodnym tempie, z czego się ogromnie cieszę!
Nastąpiło ciut zmian w gazetce. Przede wszystkim ochrzciliśmy naszą
gazetkę szkolną „GBT” czyli „Gazetka bez tytułu”. Pomysł podsunęła nam
Agnieszka Praczyk, której jesteśmy bardzo wdzięczni  (po nagrodę
zapraszam do Agaty Superczyńskiej).
Postanowiliśmy dodać parę działów, min. recenzje filmów i książek.
Rozmyślać o muzyce będzie koleżanka Marta. Znajdziecie też
przetłumaczoną piosenkę. Prościutkie przepisy kulinarne zaproponuje
Wam Ola. Jeżeli macie obsesję na punkcie gier komputerowych,
powinniście także doszukać się czegoś dla siebie. Wiemy, że wakacje ”tuż,
tuż”, dlatego zamieszczamy króciutki słowniczek języków obcych. Może
wybierzecie się do Włoch? Dusze uwielbiające czytać poezję, zapraszamy
do przeczytania wiersza napisanego przez naszą młodą poetkę - Martę
Kozownicką. Tak się jakoś złożyło, że napisałam artykuł o subkulturach,
do przeczytania którego serdecznie zapraszam. Przygotowując ten numer,
nasi dziennikarze rozmawiali z panią dyrektor, która udzieliła
wyczerpujących odpowiedzi, za które serdecznie dziękujemy! Możecie też
znaleźć sprawozdanie ze spotkania z senatorem Zbigniewem Kulakiem.
Jeżeli chcecie coś opublikować w gazetce np.: ogłoszenia, pozdrowienia,
listy do pani psycholog, głosy na listę przebojów, odpowiedzi konkursowe,
wiersze i wszystko, co Wam na myśl przyjdzie, proszę wrzucać propozycje
do skrzynki umieszczonej na szerokim korytarzu na piętrze, oczywiście po
stronie gimnazjum
Redaktor naczelna
Redakcja:
redaktor naczelna: Jagoda Naskrent
współpracownicy: Ola Andrzejewska, Anita Gorynia, Anita Horała, Małgosia
Idczak, Karolina Janowska, Martyna Jaskulska, Marta Kozownicka, Agata
Superczyńska, Ola Szymczak, Bartek Jaskulski, Maciej Kubiak, Michał
Marciniak, Robert Matuszak,Wojciech Puślecki, Kuba Radoła
skład: Mateusz Nowacki
opiekun: Justyna Konieczna
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KARTKA Z KALENDARZA
23 lutego w auli naszej szkoły odbył
się koncert. Mieliśmy zaszczyt
gościć trio stroikowe przy zamku w
Rokosowie. W skład orkiestry
wchodziły fagot i 2 klarnety.
Muzycy omówili budowę i wygląd
instrumentów. Przybliżona została
nam muzyka amerykańska XX
wieku.

Andrzejczak 6A( III miejsce),
Andrzej Twardowski 6B( II
miejsce) i Marysia Różańska 6B( I
miejsce).
Tego
dnia
uczniowie
z
podstawówki
rywalizowali
w
turnieju
międzyklasowym,
a gimnazjaliści dopingowali swoją
drużynę
w
Międzyszkolnym
Turnieju Halowej Piłki Nożnej
(szczegółowa relacja w dziele
sportowym).

25 lutego obchodziliśmy święto
Dnia
Patrona.
Na
początku
obejrzeliśmy
występ
naszych
kolegów, którzy przygotowali się
pod czujnym okiem polonistek: p.
M. Kordus i p. M. Sobkowiak z
pomocą niezastąpionego pana J.
Damazyniaka. Program opowiadał o
„roztrzepanej”
dziennikarce
nawiedzonej przez ducha Henryka
Sienkiewicza.
Następnie odbył się konkurs pt.
„Mikołaj
Kopernik
i
jego
wszechświat”. Walka pomiędzy
ósemką zawodników była zacięta.
„Ku wielkiemu” zaskoczeniu wygrał
W. Słomiński, II miejsce zdobyła
A. Superczyńska, natomiast III
K. Małecki. Konkurs prowadziła
p. J. Balczyńska. Ze szkoły
podstawowej o udział w finale
rywalizowało 25 uczniów. Do
czołówki zakwalifikowali się: Marta
Kolendowicz 6C, Izabela Kubiak
4C, Jakub Stawikowski 4C, Marta

7, 8, 9 marca uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w rekolekcjach
wielkopostnych.
Msze
święte
odprawiał ks. Piotr ze Świętego
Krzyża (o rekolekcjach czytaj
w dalszej części numeru).

11 marca w auli szkoły odbył się
apel z
okazji
Dnia Kobiet.
W
przedstawieniu
mogliśmy
obejrzeć historię powstania kobiety
oraz pierwsze dni Adama i Ewy w
raju. Odbyły się także wybory
„Miss
Szkoły”.
Występ
przygotowała
klasa
II
C
z wychowawczynią p. J. Balczyńską.

KAROLINA
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KALENDARIUM KONKURSOWE
W ostatnim czasie grono uczniów naszej
szkoły
uczestniczyło
w
rozmaitych
konkursach, do których przygotowanie się
wymagało poświęcenia czasu i energii, dlatego warto wymienić ich
nazwiska:

1 marca – Konkurs Wiedzy o Parlamentaryzmie Polskim
Szkołę reprezentowali :
- Wacław Słomiński
- Jakub Małecki
- Agata Superczyńska
- Jarosław Stankiewicz
4 marca – Przedmiotowy Konkurs Historyczny
Szkołę reprezentowali :
- Wacław Słomiński
- Wojciech Puślecki
5 marca – Przedmiotowy Konkurs Geograficzny
Szkołę reprezentowali :
- Wojciech Rukat
- Wacław Słomiński
11 marca – Przedmiotowy Konkurs Języka Niemieckiego
Szkołę reprezentowali :
- Karolina Piasecka
- Agata Superczyńska
- Wacław Słomiński
12 marca – Przedmiotowy Konkurs Biologiczny
Szkołę reprezentował :
- Wacław Słomiński
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Porekolekcyjne refleksje
Wielkanoc tuż, tuż. Dlatego, aby w pełni przeżyć ten
szczególny czas, powinniśmy zastanowić się nad sobą. Mam
nadzieję, że okazja do tego były tegoroczne rekolekcje
wielkopostne, z których relację zamieszczam poniżej.
Pierwszego dnia w czasie kazania wysłuchaliśmy modlitwy, czyli rozmowy
z Panem Bogiem. Był to krótki dialog między jakimś człowiekiem i Bogiem. Po
wysłuchaniu tej sytuacji powinniśmy zdać sobie sprawę, że my sami często odmawiamy
modlitwę dla świętego spokoju.
Drugiego dnia gimnazjaliści wraz księdzem próbowali ustalić jaka powinna być
odpowiednia i dobra droga do nieba. Wspólnie przypominaliśmy sobie, jacy powinniśmy
być.
Natomiast trzeciego dnia daliśmy dowód, że wierzymy i kochamy Pana Boga.
Wszyscy uczniowie odcisnęli swoje linie papilarne na wielkim sercu, które było
symbolem miłości.
Dlatego rekolekcje to nie tylko dni, w których nie chodzimy do szkoły i nie
musimy się uczyć, ale czas przemyśleń dotyczących naszej wiary i lepszego
przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Stypendia wręczone
Już po raz piąty wręczono stypendia ufundowane przez pana Tomasza Gliszczyńskiego
uczniom, którzy wyróżniają się wiedzą z dziedziny biologii i chemii. Tym razem najlepsi
okazali się: Wacław Słomiński i Agata Superczyńska.
O stypendium ubiegało się 10 gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Piaskach, Bodzewie
i Szelejewie. Okazało się, że najwięcej punktów za wyniki w nauce po I semestrze oraz za
udział w licznych konkursach otrzymali przedstawiciele naszej szkoły. Stypendium
obowiązuję od lutego do czerwca bieżącego roku. Wacek , stary zgarniacz (), odebrał je
już po raz trzeci (i ostatni), dlatego z tej okazji dostał dodatkowy talon
w wysokości 200 zł na zakup książek.
GRATULUJEMY !!!
aS
To już drugi kupon zamieszczony w naszej gazetce.
Aby otrzymać darmowy wstęp na dyskotekę szkolną musicie skolekcjonować wszystkie
trzy wycinki zamieszczone w kolejnych numerach „GBT”.

2

GBT
Kupon na dyskotekę szkolną
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Wywiad z panią dyrektor Aldoną
Grześkowiak – Węglarz
1. Wiemy, że przed objęciem stanowiska
dyrektora w naszej szkole pracowała Pani w
jednej z gostyńskich szkół. Czy może nam Pani
w skrócie opowiedzieć o tym, jak przebiegała Pani kariera zawodowa ?
Pracę pedagoga rozpoczęłam od 1 września 1995 roku w ówczesnej Szkole
Podstawowej nr 3 w Gostyniu, po 6 latach zostałam wicedyrektorem do spraw
wychowawczych. A potem nadszedł dzień, kiedy dowiedziałam się, że jest
organizowany konkurs na dyrektora waszej szkoły i tak się zaczęło.
2. W jakim stopniu zdobyte doświadczenie wykorzystuje Pani w pracy
dyrektora ?
Na pewno najbardziej pomaga mi praktyka zdobyta w czasie pracy na stanowisku
wicedyrektora w szkole w Gostyniu. Tam nauczyłam się wielu rzeczy, była to
duża szkoła, więc mogłam nabrać dużego doświadczenia.
3. Praca dyrektora to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Czy trudno jest być
dyrektorem szkoły ?
Uważam, że jeśli ktoś to lubi, interesuje go ta funkcja, to sprosta temu zadaniu.
Ale na pewno nie jest to łatwe zajęcie.
4. Jakie wady a jakie zalety ma taka praca?
Do zalet zaliczam możliwość wykazania się własną kreatywnością, współpraca
z zespołem, ale także realizowanie planów i zamierzeń. A jeśli chodzi o wady, to
chyba tylko ciągła konieczność dobrej organizacji wolnego czasu.
5. Ile godzić spędza Pani w szkole ?
To zależy od tego co jest do załatwienia, potrafimy całym zespołem przebywać
w szkole od rana do godziny 20:00, a czasem wychodzimy w godzinach
popołudniowych. Czas pracy dyrektora jest czasem nienormowanym.
6. Na pewno trafiają do Pani niezdyscyplinowani uczniowie. Jak sobie Pani z
nimi radzi ?
I tutaj musze powiedzieć, że pomaga mi w tym moje wcześniejsze doświadczenie.
Dyrektor musi znaleźć sposób na takich uczniów.
7. Ostatnio dużo się słyszy o trudnej sytuacji w oświacie, różnorodnych
problemach w szkołach. Co gdyby Pani mogła zmieniłaby Pani w szkole w
ogóle ?
Polska oświata rzeczywiście boryka się wieloma trudnościami, jednak dzięki
dobrej woli wielu osób można sprawnie funkcjonować. A takich osób w naszym
środowisku nie brakuje.
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8.Co uważa Pani za największy sukces zawodowy ?
Funkcja dyrektora tejże szkoły.
9. Czego Pani najbardziej nie lubi w zachowaniu uczniów ?
Nie toleruje arogancji i wulgaryzmów.
10. Oprócz spraw typowo zawodowych, nasi czytelnicy chcieliby wiedzieć np.
czym się Pani interesuje, co lubi Pani robić w wolnych chwilach ?
Uwielbiam jeździć na nartach, to moja pasja. Bardzo lubię czytać książki,
posłuchać dobrej muzyki, no i tak jak każda kobieta lubię wypady do dużych
supermarketów, na pewno dobry film obejrzany w kinie oraz spotkania
z przyjaciółmi.
11. Jakie miała Pani plany na przyszłość, gdy była Pani w naszym wieku ?
Marzyłam o tym, by zostać lekarzem lub nauczycielką.
12. Czy była Pani zawsze grzeczną, wzorową uczennicą, czy może czasem
bywała Pani niesforna ?
Raczej bywałam grzeczną uczennicą, a kiedy już brałam udział w wagarach to
były to raczej wypady grupowe.
13. Może pamięta Pani jakieś zabawne wydarzenie, które przytrafiło się Pani
jako uczennicy ?
Pierwsze spotkanie ze szkołą średnią. Było to na lekcji chemii, byłam przy
odpowiedzi, Pan profesor zapytał mnie o ciała fizyczne i chemiczne,
wymieniałam takie rzeczy jak: ławka, krzesło, ale gdy profesor zapytał ,,co
jeszcze'', opowiedziałam ,, Pan Profesor''. Pamiętam to do dziś !!
14. Jakie przedmioty szkolne lubiła Pani najbardziej ?
Interesowała mnie biologia i chemia, a oprócz tego lubiłam język polski.
15. Ulubiony pisarz ?
Paulo Coehlo
16. Ulubiona książka ?
,, Alchemik''
17. Ulubiony film ?
,, Hawana'' z Robertem Redfordem
18. Jak ocenia Pani pierwszy numer gazetki szkolnej ?
Był naprawdę dobry. Uważam, że wykazaliście się dużym profesjonalizmem.
Gratuluję!
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O to druga część historii Piasków. Myślę, że zainteresuje Was tak, jak poprzednia.
Miłego przyswajania wiedzy 
HISTORIA PIASKÓW cz. II
W
pierwszej
połowie
XIXw.
w Piasecznej Górze następował
stopniowy
upadek
piwowarstwa,
gorzelnictwa,
tkactwa
na
rzecz
młynarstwa,
szewstwa,
rzeźnictwa
i garncarstwa. W 1840r. przyjęła się
nowa nazwa Piasecznej Góry - Piaski.
W 1887 r. utworzono powiat gostyński,

oddział
Straży
Obywatelskiej
z
zadaniem
utrzymania
porządku w Piaskach i okolicy. Piaski
wyzwoliły się spod jarzma niemieckiego
6 stycznia 1919 r. W powstaniu
wielkopolskim Piaski wystawiły dwie

w skład którego weszły oczywiście
Piaski. W drugiej połowie XIX w.
nastąpił rozwój i co za tym idzie wzrost

kompanię
pod
dowództwem
W. Sobeckiego i W. Koteckiego, co
było dużym osiągnięciem. Według spisu

ludności Piasków z 649 w 1871 r. do
1419 mieszkańców w 1905 r. Polaków
w 1871r. było 282, Niemców 245 i 112
Żydów natomiast w 1905 r. liczba

ludności z 1921r. Piaski liczyły1653
mieszkańców, w tym 41 Niemców i 2
Żydów. W 1934 r. Piaski utraciły status
miejski. Okres międzywojenny nie był

Polaków wzrosła do 1172, liczba
Niemców spadła do 223 a Żydów do 24
osób. W 1908r. swoje zakłady miało już
32 polskich rzemieślników. Zaczęto
zawiązywać liczne stowarzyszenia
polskie mające na celu przeciwstawianie
się germanizacji m.in. Towarzystwo
Przemysłowców i Rzemieślników, Koło
Śpiewacze
„Chopin”
i
gniazdo
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Na wieść o klęsce Niemiec w pierwszej
wojnie światowej ożywiły się działania
niepodległościowe. Dnia 13 listopada
1918r. zawiązano w Piaskach Radę
Robotniczo-Żołnierską.
Powołano

łatwym
okresem
gospodarczym.
Szczególnie w latach trzydziestych
wzrosło
bezrobocie,
w
1932r.
w Piaskach było 700 bezrobotnych. Do
6 września Niemcy zajęli teren gminy
Piaski. Rozpoczął się terror hitlerowski.
12 września 1939 r. rozstrzelano
w Piaskach Władysława Kasprzaka,
a 19 października 1939 r. rozstrzelano
w Gostyniu pięciu piaskowian. Ponadto
przymusowo przesiedlano ludność
w głąb III Rzeszy. Wreszcie 27 stycznia
1945 r. Piaski zostały wyzwolone przez
I Front Ukraiński i I Front Białoruski.
Wojtek
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Na tej stronce umieściliśmy przykładowy liścik do pani psycholog, która zmaga się
z naszymi problemami i doradza nam co powinniśmy zrobić. Jeśli zmagacie się z jakimiś
kłopotami, a wstydzicie się iść pogadać z psychologiem szkolnym możecie, pisać do nas,
a my na pewno zrobimy z tym, co trzeba.
Pani psycholog!
Postanowiłem do Pani napisać, ponieważ mam pewien problem, z którym nie mogę
sobie poradzić. Od dłuższego czasu podoba mi się pewna dziewczyna. Gdy mijamy się na
korytarzu, uśmiechamy się do siebie. Niestety, nie mam odwagi do niej podejść i z nią
porozmawiać. Jestem strasznie nieśmiały, na pewno się zdenerwuję i palnę jakąś
głupotę. Co mam zrobić?. Jak wyzbyć się strachu przed ładnymi dziewczynami?.
Proszę, niech mi Pani coś poradzi.
NIEŚMIAŁy
Myślę, iż masz dwie drogi wyjścia z tej sytuacji.
Możesz wybrać wariant tzw. platonicznej miłości, czyli podkochiwać się
w swoje wybrance, nikomu nic nie mówiąc, aby Broń Boże Twój skrywany sekret nie
dotarł do samej zainteresowanej. Niczego nie ryzykujesz, bo Ona o niczym nie będzie
wiedziała. Być może będzie to trwało latami, być może skończy się szybciej, bo
„pożywki” dla Twojego serca nie starczy na tak długie lata. Jeśli jesteś typem myśliciela,
a co więcej typem wrażliwca , Twoja wyobraźnia może snuć niewiarygodne wizje na
temat ukochanej tak, że Twoja luba w myślach urośnie do rangi anioła. I wtedy...... to już
wcale do niej nie podejdziesz, bo wyda Ci się tak wspaniała, tak onieśmielająca, iż w jej
towarzystwie nie będziesz mógł wydukać ani słowa. Czy tego chcesz?
Inne rozwiązanie, do którego Cię namawiam, polega na wzięciu inicjatywy
w swoje ręce. Nie namawiam, aby od razu ”kawa na ławę”- czyli wyznać jej, co czujesz,
możesz narazić swoje ego na niepotrzebne zranienia - dziewczyna może różnie
zareagować. Lepiej podejmuj swoje działania poprzez metodę „małych kroczków”pomalutku, aby w razie czego wycofać się, nie narażając się na niepotrzebne stresy. Hm –
uśmiecha się, a więc czas na kolejny krok. Powiedz jej cześć - masz do tego prawo, często
się widzicie, a więc znacie się „z widzenia”. Jak nie odpowie, spróbuj drugi raz - może
za pierwszym razem nie słyszała. Jeśli nadal nie odpowiada, wycofaj się z tej znajomości,
bo nie warto się angażować. Jeśli idzie wszystko po twojej myśli, zrób wywiad wśród
znajomych, czy aby ktoś jej nie zna. Jeśli znajdziesz taką osobę, poproś o przedstawienie
Ciebie nieznajomej. No, a później powinno pójść „jak po maśle”. Staraj się z Nią
rozmawiać na przerwach, poznawać bliżej. Zaproś Ją na spotkanie po lekcjach - pójście
do kina, na lody. Wybór strategii należy do Ciebie.
Życzę trafnych wyborów. Powodzenia.
Małgorzata Matuszczak – psycholog szkolny
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Uwaga chłopcy! Przypominam na następny rok!
Dzień 8 marca to nie jest po prostu Dzień Kobiet, to oficjalnie
"Międzynarodowy Dzień Kobiet". Swego czasu w zakładach
pracy były życzenia i prezenty - rajstopy, mydełko (być może Fa
 ) albo kawa - i obowiązkowo samotny tulipan - którego każda
pracownica musiała pokwitować. Datę 8 marca przyjęto w
1922r. ma pamiątkę fali marcowych strajków kobiecych w Sankt
Petersburgu . Teraz niektórzy mężczyźni próbując się wyłgać od
wręczania symbolicznego kwiatka, tłumaczą, że jest to święto
wymyślone przez komunistów. Nic bardziej mylnego. Początek
tego święta sięga 1857 roku, kiedy w Nowym Yorku kobiety w fabryce bawełny
zorganizowały strajk i domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego
wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni. Międzynarodowy Dzień Kobiet
zainicjowała niemiecka socjalistka Klara Zetkin, a dzień ten zatwierdzono uchwałą
Międzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w dniach 26-28 sierpnia
1910 r. W Europie - Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii po raz pierwszy święto kobiet
obchodzono 19 marca 1911 roku, organizując w tym dniu demonstracje i zebrania.
Wobec tego panowie, na przyszłość doradzam, że same życzenia wystarczą, aby na
twarzy każdej kobiety w tym szczególnym dniu pojawił się uśmiech :)
olena
WYJĄTKOWY WIECZÓR
W piątek 3 marca miałam okazję uczestniczyć w eleganckiej uroczystości poświęconej
poezji. Mianowicie, niezbyt znany poeta, pochodzący z Pępowa, absolwent LO
w Gostyniu p.Ireneusz Szafranek opublikował właśnie III tomik poezji. Gospodarze
uroczystości, która miała miejsce w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, pan P. Hibner i pan
R. Czub podziękowali poszczególnym osobom za przybycie, w tym naszej drogiej pani
dyrektor A. Grześkowiak-Węglarz. Następnie poeta krótko przedstawił historię swojego
tworzenia. Mianowicie, p.Ireneusz Szafranek długi czas pisał do tzw. szuflady, jednakże
za namową przyjaciół w 2003 roku, opublikował I tomik poezji pt. „Pragnę więcej”. Rok
później ukazał się II tomik pt. ”Tak mało mamy chwil wspaniałych”. Piątkowa premiera
była związana z III tomikiem poezji p.Ireneusza Szafranka pt. „Zapisane przez wiatr”,
z którego wiersze dedykowane są nauczycielom gostyńskiego LO. Uczennice
z tejże szkoły uświetniły uroczystość, recytując wybrane wiersze poety przy
akompaniamencie pianina. Następnie poszczególni goście złożyli na ręce artysty w geście
uznania wiązanki kwiatów. Każdy mógł zakupić III tomik poezji, poprosić o autograf
i dedykację poety.
Uroczystość była wspaniała, wyciszająca, spokojna i wzruszająca. Klimat wywołany grą
na pianinie i recytowane wierze były niezapomniane. Jeżeli chcecie się zapoznać
z twórczością Ireneusza Szafranka, zapraszam do biblioteki. Nasza pani dyrektor na
potrzeby uczniów zakupiła tomik pt. „Zapisane przez wiatr” z niepowtarzalną dedykacją,
za co bardzo Jej wszyscy dziękujemy.
Jagoda
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA
Coraz bliżej Wielkanoc a wraz z nią święconka. Jednak
niewielu z nas wie, co oznaczają potrawy niesione w
koszyczku do poświęcenia. Dlatego postanowiliśmy
przybliżyć wam ich znaczenie .
Baranek cukrowy, marcepanowy bądź z masła - wśród
chrześcijan uosabia zwycięstwo Chrystusa, który jak
ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać
i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.
Chleb wśród chrześcijan zawsze był symbolem nad symbolami - przedstawia
bowiem Ciało Chrystusa.
Jajko jest dowodem odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad
śmiercią.
Sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła.
Bez soli nie ma życia. To także oczyszczenie, samo sedno istnienia i prawdy.
Wędlina zapewnia zdrowie i płodność, a także dostatek, bo przecież nie każdy
mógł sobie pozwolić na ten szczególny pokarm.
Ciasto do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol umiejętności
i doskonałości - zapewne głównie jako popis domowych gospodyń.

olena
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, DUŻO ZDROWIA,
SZCZĘŚCIA,
SMACZNEGO JAJKA, MOKREGO ŚMIGUSA-DYNGUSA,
WESOŁEGO ALLELUJA I PRZEŻYCIA W MIŁOŚCI I POKOJU
ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
DYREKCJI, CAŁEMU GRONU PEDAGOGICZNEMU, PRACOWNIKOM
SZKOŁY I WSZYSTKIM UCZNIOM
ŻYCZY
REDAKCJA Z OPIEKUNEM
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ŚWIĄTECZNA SONDA
Zapytaliśmy:
Jak wyglądają święta w Twoim domu, które tradycje są Ci szczególnie bliskie?

WYPOWIEDZIELI SIĘ .................................
WACŁAW SŁOMIŃSKI: Muszę przyznać, że należę do
prawdziwej wielkopolskiej rodziny. Święta rozpoczynają się
u mnie od Wielkiej Soboty, kiedy to co roku udaję się pod wiejski
krzyż na święconkę. Gdy wracam, w domu czeka już na mnie
kosz pełen słodyczy. Jeśli chodzi o świąteczne potrawy to
przede wszystkim: babka, mazurek,
jabłecznik, sernik
z cynamonem i wszelkiego rodzaju inne ciasta. Korzystając
z okazji, chciałem złożyć wszystkim uczniom życzenia:
smacznego jajka i mokrego dyngusa.

KUBA MAŁECKI: Wielki Tydzień to przede wszystkim czas
obcowania z Bogiem. Od Wielkiego Czwartku uczestniczymy
w nabożeństwach. Przygotowujemy także wiele smakołyków.
W Wielki Czwartek przychodzi do nas obfity "zając", a w Wielką
Sobotę idziemy do święconki. Od tej pory u nas już są święta.
Lanego Poniedziałku nie obchodzę, ponieważ nie lubię tego
typu zabaw.

p. JUSTYNA KONIECZNA: Święta Wielkanocne w moim domu
nie różnią niczym od tego, co dzieje się w większości Waszych
domów, jest więc święconka, rodzinne śniadanie, tradycyjne
potrawy, kiedyś i o mnie pamiętał zając. Teraz jednak
szczególnie kojarzą mi się te Święta z Drogą Krzyżową, na którą
wybieram się każdego roku w Wielki Piątek rano. Lubię też drugi
dzień Świąt, który spędzam w miejscowości, gdzie Lany
Poniedziałek to nie oblewanie wodą przechodniów, ale
tradycyjni kominiarze chodzący od domu do domu z życzeniami.
To bardzo sympatyczny zwyczaj, bez „uszczęśliwiania” tych,
którzy sobie tego nie życzą.
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Pewnego dnia mój kumpel założył się ze mną, że na pewno nigdy nie napiszę o rodzącej
się wśród młodych ludzi agresji wywołanej odmiennością. Dlatego artykuł ten dedykuję
pewnemu Mateuszowi!
Subkultury wśród młodzieży!
Na począteczku wyjaśnijmy co to takiego subkultury?
Słownik wyrazów obcych „mówi”: subkultura-wzory, zasady, normy zwyczajowe przyjęte
i obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część większej zbiorowości, odmienne od
przyjętych przez ogół społeczeństwa.
Prościej, jest to grupa ludzi charakteryzująca się pewnymi cechami m.in.: słuchająca
takiej samej muzyki, dzieląca podobne poglądy i nosząca charakterystyczny strój!
Jak się rodzą subkultury?
Nastolatek ma niewielki wpływ na otaczający go świat. Szkołą- wiadomo rządzą
nauczycieli i nie bardzo jest jak im się przeciwstawić, bo mają w ręku ostrą broń- oceny
niedostateczne! W domu z kolei rządzą rodzice, bo to przecież za ich ciężko zarobione
pieniądze jemy, śpimy i mieszkamy. Z oczywistych przyczyn mamy więc mały wpływ na
umeblowanie mieszkania, czy markę posiadanego przez rodzinę samochodu. Jedynie
plakaty na ścianie własnego pokoju pozostają obszarem naszej nieskrępowanej wolności,
a i to nie zawsze, bo często mamy krzyczą: „Nie niszcz ścian!” Pozostaje więc własne
ciało i ubiór. Buntujemy się!. „Wyznajemy” zasadę-„Najważniejszą oznaką wolności jest
nieposłuszeństwo”. W skrócie tak właśnie rodzą się subkultury!.
Co wywołują subkultury?
Zacznijmy tylko rozmowę z człowiekiem, który słucha techno o np. metalu, a od razu lecą
wyzwiska i wyśmiewanie. Ludzie, zastanówcie się, co wy wygadujecie! Metale wrzucają
na skinów, skini na dresiarzy, a dresiarze to już na wszystkich po kolei - jak leci. Taka
agresja doprowadza do dymu i jakaś starsza pani zadzwoni po władze i macie wyciętą
nockę z życiorysu!. Gdyby nie było subkultur, nie byłoby tych wszystkich wyzwisk
kierowanych pod adresem fana innej muzyki. Jednak tylko pod tym względem byłoby
lepiej... Zastanówcie się, co by było, gdyby na całym świecie młodzież ubierała się tak
samo i słuchała tej samej muzyki, nie mającej żadnego odpowiednika w stylu ubierania
się. Jakby to była niezwykła nuda. Wyobraźcie sobie same klony chodzące po Ziemi. Czy
to by było ciekawe?? NIE!! Dlatego
dobrze, że są subkultury.
Jednak nie przesadzajmy w naszych poglądach na temat innej np. muzyki. Z tych
wszystkich wyzwisk kierowanych niesłusznie pod adresem innych fanów, może wyniknąć
niezwykły chaos. Wiec zastanówcie się nad tym, co mówicie o innych!!. Pod glanami,
kostką, smyczą czy szerokimi spodniami kryje się przecież człowiek!!!. Myślę, że przy
odrobinie szczęścia to właśnie pokolenie młodych ludzi przestanie oceniać „książkę po
okładce”.
Jeżeli cieszycie się z tego kim jesteście, to naprawdę fajnie. Ale jeśli należycie do
subkultury, która za najważniejszą atrakcję piątkowego wieczorku uważa pobicie jakiegoś
np.: panka - to jest mi przerażająco przykro!.
Jagoda
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Senatorskie odwiedziny
26 stycznia br. naszą szkołę odwiedził długo
oczekiwany gość - Senator RP Zbigniew Kulak z klubu
parlamentarnego SLD - UP. Spotkał się z Dyrekcją naszej
szkoły oraz z grupą uczniów wyróżniających się wynikami
w nauce i osiągnięciami w najróżniejszych konkursach.
Senator mówił o sobie, o zagadnieniach związanych
z procedurą legislacyjną w sejmie i senacie, odpowiadał na
pytania zadawane przez uczniów. Zaznaczył o tym, że
z wykształcenia jest lekarzem, był dyrektorem szpitala
w Rawiczu i mimo tego, że już 3. kadencję z wyboru
ludności Kaliskiego Okręgu Wyborczego sprawuje funkcję
Senatora RP, ciągle stara się być aktywny zawodowo.
Nasz gość wspomniał również o tym, że interesuje się
kulturami innych narodów. Jak sam mówi, doświadczenie
związane z polityką zdobywał w trakcie swojej 1. kadencji,
uczestnicząc w zebraniach Komisji Spraw Zagranicznych pod
przewodnictwem pana Władysława Bartoszewskiego. W obecnej kadencji
senatu to właśnie nasz gość pełni funkcję Przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych. Dowiedzieliśmy się również tego, że pan Senator
był przewodniczącym Polsko-Irlandzkiej Komisji Międzyparlamentarnej.
Potem mogliśmy usłyszeć o licznych podróżach zagranicznych pana
Kulaka, np. do Finlandii na spotkanie z kandydatem na prezydenta lub do
Brukseli na spotkania międzyparlamentarne w ramach Unii Europejskiej.
Następnie senator przedstawił zawiłą procedurę uchwalania ustaw, co
było szczególnie cenne dla tych uczestników spotkania, którzy
przygotowywali się do Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie Polskim.
Później przyszedł czas na pytania uczniów. Senator udzielał
wyczerpujących odpowiedzi. Pytania dotyczyły różnych tematów np. pracy
senatorskiej, przyszłości politycznej. Sam Senator deklarował, że jest
związany z jedną partią i nie ma zamiaru opuszczać jej, nawet jeśli ma
ona niskie notowania w sondażach. Na zakończenie półtoragodzinnej
wizyty Senator podarował naszej klasie historycznej piękny kalendarz
z polskimi orłami. Kończąc spotkanie, pani dyrektor Aldona Grześkowiak –
Węglarz w imieniu wszystkich jego uczestników pożegnała naszego
gościa.
wacek
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Citroën DS – auto, które wyprzedziło epokę
Pierwszym
przedwojennym
projektem
Citroëna był zgrabny i nowoczesny DS19 (DS –
bogini). Model DS19 bezpośrednio zastąpił
produkowany przez wiele lat model 11CV
Traction Avant. W 1955 roku z pewnością był
to najbardziej technicznie złożony samochód
produkowany na świecie i nawet w 1975 roku,
kiedy zaprzestano produkcji, wciąż był zadziwiająco nowoczesny.
Nie tylko był piękny,
z długim przodem,
przypominającym nos rekina,
przestrzennym wnętrzem i gładkimi liniami, ale również miał napęd na przednie koła,
wspomagane hydropneumatyczne zawieszenie aktywne, hydrauliczną zmianę biegów,
system wspomagania hamulców i wspomaganie kierownicy. Miał możliwość ustawienia
wysokości zawieszenia,a sama jazda nim była bardzo płynna; samochód był idealny na
francuskie drogi.
Do oryginalnego czterodrzwiowego modelu sedan, dołączył w końcu jeszcze dłuższy
i bardziej wszechstronny siedmiomiejscowy samochód kombi, a dla bardziej
wybrednych był również kabriolet zaprojektowany przez Henriego Charona. Do napędu
stosowano coraz mocniejsze silniki, ostatecznie z wtryskiem paliwa.
Wyprodukowano również wiele innych odmian, z różnymi silnikami i wyposażeniem.
W 1967 roku kształt przodu zmienił się na zgrabniejszy i niektóre modele miały
ruchome (połączonymi z układem kierowniczym) reflektory. Od 1969 roku stosowano
silniki z wtryskiem paliwa, od 1970 roku pięciobiegową skrzynie biegów, a od roku
1971 skrzynię automatyczną. Samochód stawał się coraz bardziej złożony, zamiast mieć
coraz prostszą budowę!
W ciągu 20 lat zbudowano ponad 1.4 miliona tych samochodów, zanim zastąpiono go
modelem CX. Model DS. to dzisiaj głównie samochód dla kolekcjonerów, ale wciąż
nadaje się do codziennego użytku.
c. d. n.
OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam Nokie 3210, która wygląda jak 7210. W skład wchodzi:
telefon, 2 panele, 2 baterie, pokrowiec, ładowarka, 2 pudełka, dodatkowo dioda,
smycz. Bateria trzyma 3 dni. Cena do uzgodnienia. Stan telefonu dobry, telefon
kontaktowy 887593770, e-mail mihu_2@wp.pl
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Z językiem do przodu!!
- włoski
Informacje w skrócie:
Stolica: Rzym
Ustrój polityczny: Demokracja parlamentarna
Głowa państwa: Carlo Azeglio Ciampi
Powierzchnia całkowita: 301 230 km²
Liczba ludności
- ogółem (2003): 57 998 353
- gęstość zalud.: 192/km²
Waluta: euro (EUR, €) (przed 1999: lir)
Hymn państwowy: Fratelli d'Italia
Domena internetowa: .it
Kod samochodowy: I
ZWROTY PODSTAWOWE:
Dzień dobry! Buongiorno [błondżorno]
Do widzenia Arrivederci [arriwederczi]
Tak/ nie/ dobrze si/ no/ va bene [sji/ no/ wa bene]
Proszę/ dziękuję per favore/ grazie [per fawore/
gracje]
Pan/ pani signore/ signora [sinjore/ sińjora]
Nazywam się.... Mi chiamo [ mi kjamo]
Przepraszam! scusi ! [skuzi]
Nie rozumiem Non capisco [non kapsiko]
DNI TYGODNIA
Poniedziałek lunedi
Piątek venerdi [wenerdi]
Wtorek martedi
Sobota sabato
Środa mercoledi [merkoledi]
Niedziela domenica [domenika]
Czwartek giovedi [dżiowedi]
LICZBY
0 zero [dzero]
6 sei [sej]
1 uno
7 sette
2 due
8 otto
3 tre
9 nove [nowe]
4 quattro [kłattro]
10 dieci [djeczi]
5 cinque [czinkłe]
BARDZO PRZYDATNE ZWROTY
Wypadła mi plomba. Mi è uscita l’otturazione. [mi e uszita lotturacjone]
Chcę pójść do spowiedzi. Voglio andare a confessarmi. [wolio andare a konfessarmi]
Czy mogę pójść łowić ryby? Posso andare a pescare? [peskare]
aS
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NASZE PUPILKI
Wytnij i zbieraj

Siberian Husky
Pochodzenie: USA
Użytkowanie: pies pociągowy
Waga: 16- 27 kg
Ogólnie: Husky syberyjski jest psem
pracującym średniej wielkości, szybkim,
lekkonogim, swobodnym i eleganckim w
ruchu. Jest zdolny do wykonywania
swojego pierwotnego zadania psa
pociągowego i ciągnięcia lżejszych
ładunków w umiarkowanym tempie na
dużych odległościach.
Cechy charakteru: Husky odznacza się
oryginalnym charakterem, nie ulega
wątpliwości, że jest to pies niezwykły,
zarezerwowany dla tych, którzy dla
zrealizowania swej pasji zaakceptują małe niedogodności, związane z jego posiadaniem.
Przyjacielski, wręcz serdeczny, Husky pozostaje jednocześnie żywy i przebiegły, a
niekiedy bywa złośliwy. Doskonale rozumie się z dziećmi i akceptuje pieszczoty całego
otoczenia . Byłby idealnym psem do towarzystwa, gdyby nie to, że wymaga silnej ręki i
odczuwa stałą potrzebę intensywnej aktywności. W jego wypadku - nigdy nie dość
ćwiczeń! Nie może się zadowolić spacerkiem wokół domu, nawet trzy razy dziennie i to
galopem. Znany to dzisiaj fakt, że Husky nie ma instynktu psa stróżującego i cieszy się
spotkaniem z każdym, kto okaże mu zainteresowanie. Obecność nieznajomego jest mu
najczęściej obojętna.

Coś na ząb
Ciasto z mikrofalówki –śmiesznie proste, w sam raz na
kieszeń gimnazjalisty, idealne, kiedy odwiedzą cię
niezapowiedziani goście lub chcesz popisać się przed kimś
ważnym; łączny czas przygotowania i pieczenia ok. 15 minut
10 dkg. masła i jedną czekoladę (gorzką lub deserową)
połamaną na kawałki rozpuścić przez minutę w mikrofalówce. Dodać 10dkg. mąki,
10dkg. cukru, 3 jajka, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżkę dżemu lub powideł,
orzechy, rodzynki (według uznania), wymieszać i piec 7 minut w mikrofalówce (moc
700-1000W).
SMACZNEGO!
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KĄCIK WRÓŻKI ANITY
Ryby – w najbliższym czasie czeka cię
kilka szkolnych wpadek, ale nie martw
się wszyscy o nich szybko zapomną. Nie
będzie ci się chciało pisać, czytać ani
nawet słuchać muzyki. Z trudem
będziesz odrabiać prace domowe. Ta
stagnacja przeszkodzi ci w kilku
przedmiotach,
będziesz
musiała
nadrabiać miną. Ze zdrowiem na razie u
ciebie dobrze, ale ubieraj się ciepło,
ponieważ nie na długo będziesz się tym
cieszyć!

Panna - sukcesy szkolne zapowiadają
się dopiero na koniec miesiąca, wiec nie
trać na próżno energii od pierwszych
jego dni. Przeczekaj, a za to później
zabierz się ostro do pracy.
Wodnik - panuj nad nerwami! Znajdź
trochę czasu na odpoczynek! Uważaj na
kasę!- może być z nią krucho.
Strzelec - nie bój się swoich pomysłów
- czas na szaleństwa! Skup się na nauce
języków- masz szansę na sukces.

Baran - kontakty z przyjacielem utkną
w martwym punkcie wyłącznie z Twojej
winy. Zastanów się, co robisz!

Skorpion - lepiej będzie, jak
zrezygnujesz na razie z imprez.
W szkole dobrze, ale nie rób sobie lepiej
przerwy, ponieważ twoja dobra passa
może się skończyć.

Koziorożec - krucho teraz u ciebie ze
zdrowiem, ale nie martw się,
samopoczucie poprawi się wraz
z nadejściem wiosny. Bądź uważny,
ktoś cię obserwuje!

Lew - zainwestuj w sport. W szkole bez
problemów, ale lepiej wygłupiać się po
lekcjach.

Waga - masz dar pokojowego
rozwiązywania konfliktów. Uważaj na
sprawdzianach, lepiej się ucz, a nie
znowu ściągaj!

Rak - podupadniesz na zdrowiu
i poleżysz trochę w łóżku. Chorowanie
oznacza kilka randek mniej i inne
przykrości...

Bliźnięta - twoje żarty mogą nie
spodobać
się
nauczycielom.
Z pewnością nie brak ci energii. Masz
w sobie to coś!

Byk - w finansach wyjątkowo
nieciekawie. Lecz będzie teraz tak
spokojnie, że aż nieraz cię skorci, by coś
zbroić! Lepiej jednak weź na
wstrzymanie...
[ANITA]*2
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Jak już wspomniałam we wstępie, od tego numeru
postanowiliśmy promować twórczość naszych czytelników. Jeżeli
piszesz wiersze lub opowiadania, nie chowaj ich do szuflady –
opublikuj je w GBT. Dzisiaj wiersz naszej redakcyjnej koleżanki
Marty Kozownickiej.
Teatr kukiełek
Teatr,
Kurtyna...
Opadająca zawsze we właściwym momencie, nieomylna.
Światła…
Podobne do gwiazd, które oświetlają salę.
Kostiumy…
Tańczące niczym łabędzie na starej, drewnianej scenie,
Która skrzypi za każdym mocniejszym nadepnięciem bucika.
Widownia…
Która oklaskami zagłusza cichutki płacz.
Aktorzy…
Którzy mówiąc nie swoje słowa, nie swoje role grając,
Nie swoje uczucia okazując, nie swoje imiona podając,
Płaczą płaczem bez łez.
Ktoś zabrał im duszę i dał inną.
Zniewolił…
Płaczą płaczem bez łez…
Mając nadzieję, że przebije się on przez tłum
Zachwyconych widzów.
I dotrze do kogoś,
Kto usłyszy ten płacz i pomoże…
Choć raz płacząc ku ich pamięci…
Aktorzy…
Niemi, niewidomi, głusi…
Ciągnięci za lniane sznureczki
Wbijające się w drewniane nadgarstki i drewniane kostki.
Płaczą płaczem bez łez.
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LISTA PRZEBOJÓW
1. NIRVANA
„Polly”
2. DŻEM
,,Wehikuł czasu”
3. DEZERTER
,,Helikopter”
4. NIRVANA
,,Abaut a girl”
5. MANDARYNA
,,Here I Go Aqain”
6. MAGDA ANIOŁ
,,Kiedy dusza śpiewa”
7. EMI
,,Tylko ciebie chcę”
8. TRZECI WYMIAR
,,Dla mnie masz stajla”
9. DONIU
,,Przestrzeń”
10. SCOOTER
,,How Much Is The Fish”
Ola i Gosia
Obiecana, przetłumaczona piosenka. W tym numerze musicie zadowolić się
STINGIEM i jego popowym kawałkiem.
STING Englishmn in New York!
I don` take coffee I take tea my dear
Dziękuje za kawę, ja piję herbatę
I like toast done on one side
Lubię grzankę zrumienioną z jednej strony
And you can hear it in my accent when I talk
I kiedy mówię, to poznajesz po akcencie
I`m an Englishman in New York
Że jestem Anglikiem w Nowym Jorku
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See me walking down Fifth Avenue
Widzisz, jak idę Piątą Aleją
A walking cane here at my side
Z laską u boku
I take it everywhere I walk
Wszędzie zabieram ją ze sobą
I`m an Englishman in New York
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku
I`m an alien I`m a legal alien
Jestem obcokrajowcem, legalnie przebywającym obcokrajowcem
I`m an Englishman in New York
Jestem Anglikiem w Nowym Jorkux2
If "Manners maketh man" as someone said
Jeśli "Maniery świadczą o człowieku" jak ktoś powiedział
Then he`s the hero of the dear
To trafił w sedno
It takes a man to suffer ignorance and smile
Prawdziwy człowiek wytrzyma ignorancję i uśmieszki
Be yourself no matter what they say
Bądź sobą bez względu na to, co mówią
I`m an alien I`m legal alien I`m an Englishman in New Yorkx2
Modesty, propriety can lead to notoriety
Skromność i przyzwoitość mogą prowadzić do złej sławy
You could gnd up as the only one
Możesz z tym wszystkim zostać sam
Gentleness sobriety are rare in this society
Delikatność i rzeczywistość są rzadkie w tym społeczeństwie
At night a candle`s brighter than the sun
Nocą świeczka jest jaśniejsza od słońca
Takes more than combat gear to make a man
Nie strój bojowy czyni mężczyznę
Takes more than a license for a gun
Ani nie zezwolenie na broń
Confront your enemies avoid them when you can
Stań twarzą w twarz z wrogiem i unikaj ich kiedy możesz
A gentleman will walk but never ran
Dżentelmen może iść nie biec.
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Zasłyszane, zapisane....
-rozmyślania o muzyce
Hip-Hop/Rap
Eminem – „Like Toy Soldiers”
Przed usłyszeniem tego kawałka, myślałam, że Eminem niczym mnie już nie zaskoczy.
Było prześmiewanie się z Madonny, Michael`a Jackson`a i innych gwiazd („Just Lose
It”), było wszczynanie rebelii („Mosh”). Słowem – Eminem robił już dosłownie wszystko.
Poza próbą zjednoczenia raperów. Właśnie o tym opowiada kawałek „Like Toy Soldiers”.
Nie wiadomo, czy pan Marshall znowu zażartował sobie z ludzi, czy mówi serio. O tym
przekonamy się w najbliższym czasie. Jednak o samej piosence (nie lubię nazywać
utworów hiphopowych piosenkami, ale nie mam wyjścia): w muzyce nie można się
zagłębić, tak jak w innych „mówionych” utworach, ale wg mnie najlepszy jest refren.
Chór chłopięcy śpiewa... Nie wiem, piosenkę, którą kiedyś słyszałam i nazywa się „Toy
Soldiers”, ale nie umiem określić autora. Mimo wszystko refren bardzo pasuje do nastroju
kawałka. Na wielki plus zasługuje także teledysk. Nie wiedziałam, że w kłótniach między
raperami kilku zginęło. Było to dla mnie zaskoczenie (musiałabym zacząć wgłębiać się w
tajemnice hip-hop`u…:-)). W klipie umiera jeden z kumpli Ema, raper z D12, Proof..
zostaje zastrzelony zaraz po tym, jak Eminem dostaje płytę „F*** Shady”, nagraną przez
innych raperów, na której znajdują się różne kawałki obrażające Marshall`a. Według mnie
Em przekazuje w tym utworze bezsens ciągłych hiphopowych kłótni, mówi do innych ‘Po
co to wszystko? Kilku z nas zginęło. Czy naprawdę potrzebujemy więcej krwi?’. Taki
odnalazłam sens w tym kilkuminutowym „przemówieniu”. Utwór jest naprawdę dobry
i jest wpisany na mojej liście ulubionych kawałków.
Pop
Natasha Bedingfield – „Unwritten”
Na rynku muzycznym naprawdę trudno znaleźć teraz wokalistkę, która ma dwie cechy:
urodę, potrzebną do promowania singli, oraz talent, potrzebny wiadomo, do czego:-).
Większość piosenkarek się już młodzieży znudziła. Jednak nadzieja zaświtała wraz
z przyjściem Natashy Bedingfield. Jej nie da się nie lubić. Jej piosenki są genialne,
teledyski również, a styl ma niezwykły. Wystarczy obejrzeć klip do „These Words”. No
i oczywiście trzeba jej to przyznać – jest naprawdę piękną dziewczyną.
A uroda jest kluczem do sukcesu. „These Words” wyszło już dość dawno, więc chciałam
pomówić o „Unwritten”. Piosenka pochodzi z płyty o tym samym tytule, „Unwirtten”.
Gdy usłyszałam ją po raz pierwszy, długo się zastanawiałam, o co w niej chodzi.
„Niezapisane”. Owszem, ładnie wygląda, ale co jest „Niezapisane”? Teledysku też nie
rozumiałam. Jest to chyba trzeci teledysk, którego znaczenia nie rozumiem. Natasha jest
na okładce książki, ta książka wędruje po półkach biblioteki i widzi różne kraje. Na
pewno chodzi o coś więcej, lecz ja naprawdę nie mogłam więcej dostrzec. Może chodzi
o uczucia, których nie da się opisać słowami? Może chodzi o ludzi, którzy czegoś
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dokonali, ale nikt o nich nie pamięta? Mam ponad 100 wysnutych teorii. Chciałabym, aby
ktoś mi ułatwił sprawę i powiedział mi o tym. Bardzo was o to proszę…
„Unwritten” jest zdecydowanie najlepszym singlem z pierwszej płyty Natashy. Lubię go
słuchać, gdy myślę o różnych sprawach. Lubię go słuchać, gdy odrabiam lekcje. Daje mi
pozytywną energię:-)
Marta

POZDROWIENIA
dla Małgosi P., Patrycji L. i Andzi P. od Agnieszki S.
dla pani Jolanty Karkos od sympatycznej klasy 2A
dla szalonego, sympatycznego Bartka Jaskulskiego ~~tajemnicza wielbicielka~~
dla Agnieszki od Andzi
dla Ani D. z 1A ~~Gosia I.~~
dla pana R.R od szlachty i magnatów z 3C
dla najlepszej wychowawczyni pani Lidki Plackowskiej ~~ klasa 1A~~
dla Artura, Pawła, Edka, Krzysia, Krystiana, Daniela, Bartka,Hakina, Norberta,
Mikołaja, Przemka od SEDESA
dla Sandry Gulcz od koleżanki z klasy 1A
dla najlepszego wychowawcy w piaskowskiej szkole pana Artura Kasprzaka od
Marysi D., Rominy, Marty K., z klasy 1B
dla najlepszej koleżanki Gosi z 2A ~~Ania z 1A~~
dla wszystkich nauczycieli a szczególnie dla pana R.R od klasy 3A
dla miłej mi Sandry, Doni, Dźikiji, Mary gorące pozdrowienia przesyła Ola
dla cudownej dziewczyny Emili M.~~ Banan 017~~
dla pana Ryszarda Rudzińskiego drużyna Klubu Miłośników Historii i nie tylko
dla Izy W. Przesyła Mariusz K.
dla pana Jacka Damazyniaka i pani Teresy Wolniewicz od Marysi D., Marty K.,
Rominy, Marcina N., Mańka z klasy 1B
dla Michasi U. z 2A od Grzegorza P. z 2A
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Coś dla graczy
W poprzednich częściach serii Grand Theft Auto
mogliśmy podziwiać architekturę Liberty City (GTA III)
oraz Vice City (GTA:VC). Teraz więc przyszła kolej na
San Andreas.
Nie da się ukryć, że San Andreas to jedna z
najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Uczucie to
potęguje okres, w którym najnowsza część serii zagości na
naszych komputerach. Dokładnie 7 czerwca br. Na
komputerach, ponieważ konsolowa wersja San Andreas
pojawiła się pod koniec ubiegłego roku.
Pierwsze części gry nie uzyskały pochlebnych recenzji w pismach
komputerowych. Zupełnie odwrotnie grę przyjęli gracze. Chwalili w niej niesamowitą
grywalność. Dopiero czwarta cześć serii (GTA3) uzyskała dobre opinie wśród obydwu
tych grup. Okazało się że Rockstar Games nie spoczywa na laurach i wydało jeszcze
lepszą część GTA. Vice City, oprócz jeszcze lepszej grafiki wnosiło wiele innowacji do
serii (w tym motory, helikoptery, więcej miejsc które możemy obejrzeć od wewnątrz).
Vice City, chodź zdawało się to nieprawdopodobne, posiadało jeszcze większą
grywalność. Również San Andreas nie ustaje pod tym względem a nawet wyprzedza
poprzednią część i to mocno!
Będziemy mieli możliwość wejść do jeszcze większej ilości pomieszczeń (każdy
dom, który będzie można kupić ma swoje wnętrze!). Oprócz znanych już nam pojazdów z
poprzednich części będziemy mogli przejechać się samochodami dotąd niespotykanymi.
Ciekawą nowością jest możliwość tunningu naszego pojazdu. Od zmienienia jego
wyglądu zewnętrznego (spojlery, progi, zderzaki) po dodanie NOSa czy zamontowanie
hydrauliki. Tym razem będziemy mogli zwiedzić teren 6 razy większy od tego, który
znany nam był z Vice City! Podróżować będziemy po trzech wielkich miastach: Los
Santos (które samo jest większe od Vice City), San Fierro oraz Las Venturas. Oprócz tego
zwiedzimy pustynie, lasy, autostrady, prerie oraz pozamiastowe wsie. Nasza postać, CJ
(Carl Jonson), będzie żywo reagować na nasze postępowanie w grze. Przytyje, jeśli
o niego nie zadbamy (straci tym samym kondycję, będzie wolniej biegał, kiepsko walczył
itp.) Oczywiście postać możemy „podpakować” na siłowni lub nauczyć się jednego
z trzech stylów walki. Oprócz tego też zbędne kilogramy zrzucamy biegając, jeżdżąc na
rowerze czy grając w koszykówkę. Ciekawostką jest też to że możemy udać się do szkół
jazdy, zmienić strój (teraz jest ich o wiele więcej) i fryzurę.
Na premierę San Andreas na PC poczekamy jeszcze do czerwca, co daje
możliwość zniwelowania wielu konsolowych błędów. Nie pozostaje więc nic innego, jak
cierpliwe czekać.
Draco, Krulik, Le Duy Nhut
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SPORT

W piątek 25 lutego odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej
z okazji obchodów Dnia Patrona. W tym dniu gościliśmy drużyny
gimnazjów z Bodzewa, Szelejewa i Pogorzeli. Turniej odbywał się
systemem każdy z każdym, mecze trwały 12 minut. Zawody stały
na bardzo wysokim poziomie. Nasi reprezentanci okazali się
bezkonkurencyjni, zwyciężając w każdym meczu. Walka o piłkę
była bardzo wyrównana. Niestety oprócz kilku ładnych zagrań
byliśmy świadkami paru niegodnych sportowca zachowań.
Czasami dochodziło do twardych, nawet brutalnych starć między
zawodnikami. Naszą szkołę reprezentowali: Wojtek Twardowski, Dawid Jaraczewski,
Wojtek Kolan, Jakub Radoła, Andrzej Bonawenturczyk, Szymon Kordus, Dawid Górski,
Artur Andrzejewski, Dawid Zaremba, Mateusz Waleński.
Wyniki
1
2
3
4
Punkty Bramki
Piaski Bodzewo Pogorzela Szelejewo
1. Piaski

X

3:0

3:0

3:2

6

9-2

2. Bodzewo

0:3

X

2:5

2:4

0

4:12

3. Pogorzela

0:3

5:2

X

6:0

4

11:5

4. Szelejewo

2:3

4:2

0:6

X

2

6:11

I miejsce – Piaski bramki : 3 Andrzej Bonawenturczyk, 2 Szymon Kordus,
2 Artur Andrzejewski, 1 Jakub Radoła, 1 Wojtek Kolan
II miejsce - Pogorzela
III miejsce - Szelejewo
IV miejsce - Bodzewo

JACKY
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Środowy wieczór…
Środowy wieczór, godzina 20.45. Siadam wygodnie w fotelu,
zresztą pewnie tak jak 10 milionów Polaków o tej porze... Sport
gromadzi olbrzymią widownię przed telewizorami, czego dowodem są
statystyki oglądalności, nawet najpopularniejsze seriale i filmy nie
mogą się równać z zawodami sportowymi. Sport emocjonuje, jednoczy,
bawi i uczy oraz wychowuje. Już najmniejsi chłopcy pragną mieć
koszulkę ulubionego piłkarza, buty i piłkę. Trenują i ćwiczą. Początki
bywają trudne, ale każdy chce być taki jak ich idol. Później wielu z nich
trafia do klubów, szkółek, uczą się dyscypliny, sumienności, ostro
rywalizują przy czym świetnie się bawią. Chłopcy ćwiczą przeróżne
sztuczki i zachowania znanych zawodników. Ale czy wszystkie
zachowania idoli są godne naśladowania? Na pewno nie! Kto obejrzał
pojedynek Chelsea z Barceloną czy dogrywkę spotkania Juve – Real
wie, że nawet tak wielcy piłkarze jak Ronaldinho, Ronaldo czy
Tacchinardi nie zawsze są wzorami do naśladowania. Przepychanki
wielkich piłkarzy na boisku czy inne tego typu zachowania wpływają
demoralizująco na młodego zawodnika. Próbuję tu zwrócić uwagę na
to, że często zapatrzeni w swoich idoli chłopcy przyswajają sobie nawet
ich najgorsze przyzwyczajenia. Bo jeśli Rivaldo może oszukiwać, Keane
uczestniczyć w bójkach, ‘Gazza’ czy Kowalczyk upijać się, to tak jest
dobrze i ja też tak mogę…To jest złe rozumowanie. Potem zdarzają się
różne budzące odrazę zachowania młodych adeptów sportu, tak jak
chociażby ostatnio nagłośniona sprawa młodzieżowego mistrza Europy
do lat 19 z Helsinek. Ten 23 letni dziś piłkarz po zdobyciu trofeum
mistrza Europy chciał specjalnie uczcić ten sukces i dopuścił się gwałtu
na młodej Fince… No dobrze, ktoś powie, że takie wydarzenia bardzo
rzadko się zdarzają i w ogóle są odległe, więc może coś znacznie
mniejszej rangi, ale dotyczące nas np. zachowanie niektórych
zawodników podczas turnieju, który niedawno odbył się w naszej
szkole, z pewnością nie było ono wzorowe. Wielcy tego świata, wielcy
sportu, powinni zdać sobie sprawę, że oczy wszystkich są skierowane
na nich, i że to oni dają przykład, wszystko idzie z góry, młodzi chcą
być tacy jak oni, dlatego powinni zachowywać się przyzwoicie, jak na
sportowca przystało.
Czasem jedno zdarzenie wywołuje szereg podobnych zdarzeń.
„Zachowuj jedynie te przyzwyczajenia, które nigdy nie zdominują twojego życia.”
Maciej
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ROZRYWKA


ŚWIĄTECZNA

Podane litery należy odpowiednio ułożyć, a następnie wpisać w puste pola. Hasło
utworzą litery w zaznaczonych kratkach.

P
1

2
3
4
5

1. i, k, j
2. k, o, o
3. n,n,b,a,a
4. s, p, a, a, t
5. a, w, r, p, o
6.
HASŁO:

A

Rozwiązanie krzyżówki z 1. nr szkolnej gazetki: „ ślimak” i „ beautiful”.
Słodką nagrodę za podanie prawidłowego hasła otrzymała :
ANIA JUSZCZAK
Gratulujemy !!! (Po nagrodę prosimy zgłosić się do Agaty Superczyńskiej)
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Poniżej podano 9 wyrazów. Zostały one przetłumaczone na j. niemiecki i wpisane do
eliminatki . Należy je odnaleźć (poziomo, pionowo, na skos ), a z pozostałych liter
czytanych kolejno utworzyć hasło.
Jajko, zając, czekolada, babka , Wielki Tydzień, palma, Wielki Piątek, pisklątko,
baranek

HASŁO:
Wśród osób, które wrzucą do skrzynki prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy
słodką nagrodę.

............................................................................
imię i nazwisko

.....................
klasa

HASŁO NR 1:
HASŁO NR 2 :
aS
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