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Nasz bracie…”
Myśleliśmy, że będziesz zawsze.
Przecież nie było dnia bez Ciebie.
W
Twoich słowach zawarta mądrość
Docierała do nas wszystkich
Jesteśmy katolikami,
prawosławnymi, protestantami, muzułmanami
Lecz zawsze, zawsze Cię podziwiamy, bez względu na wiarę
Święty za życia, błogosławiony, nasz
Pontyfikat cierpienia
Papież cierpienia
Za ukojenie Twojego bólu dalibyśmy wszystko
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Za te prawie 27 lat jesteśmy wdzięczni
Za te słowa mądrości, anegdoty
Chcieliśmy, żebyś zawsze był przy nas
Pocieszał, nauczał, śpiewał
Pragnęliśmy, byś był nieśmiertelny
Jednak czas mija szybko
Odszedłeś
Za wcześnie
Miałeś jeszcze tyle do zrobienia
Tyle marzeń
Rosja i Chiny pozostaną puste
Już nigdy ich nie odwiedzisz
Nie będzie drugiego człowieka jak Ty
Nie będzie już Lolka, Karola ani Jana Pawła II
Nigdy już nie zobaczymy Cię w oknie
Ale Ty pozostaniesz
Mimo, że już odszedłeś do Chrystusa drogą z ludzkich łez i płomieni pamięci
Zostaniesz w naszych sercach
W naszej pamięci
Jako święty człowiek, jako namiestnik Chrystusa
Jako Papież, który pierwszy wyszedł z murów pałacu
Jako nasz przyjaciel, brat, Polak
Jesteś z nami
Lecz już nigdy nie zdołamy ujrzeć Twego uśmiechu
Polaku, Papieżu, Człowieku, Namiestniku Chrystusa, bracie nasz
Jesteś na zawsze z nami, chociaż nie widzimy Cię
Wiemy, że spoglądasz na nas
Kochamy i podziwiamy
Nasz bracie…
Marta

NIE ZAPOMNIJ!!! – 23 KWIETNIA TO
ŚWIĘTO ZIEMI
Dzień Ziemi to święto ogłoszone przez obrońców środowiska po raz pierwszy
w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku. W pierwszych obchodach święta wzięło
udział 20 milionów Amerykanów, tysiące szkół, uniwersytety i wiele zakładów
pracy. Z czasem idea świętowania Dnia Ziemi przyjęła się
prawie we wszystkich krajach. Ludzie na całym świecie
łączą się ze sobą w obronie największego dobra
wspólnego domu całej ludzkości planety Ziemi. Imieniny
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Ziemi
obchodzimy
w Polsce piętnasty raz. Oczywiście nasza Ziemia jest o wiele starsza. Liczy sobie
około 4 i pół miliarda lat. Pomimo podeszłego wieku jest jednak nadal piękna.
Widziana z kosmosu wygląda jak niebieska kula z małymi brązowymi wyspami
lądu, dlatego nazywamy ją błękitną planetą. Niebieski kolor nadają Ziemi wody,
które
w większości pokrywają naszą planetę. Oceany zajmują ponad 70% powierzchni
Ziemi. Jednak dużą cześć zajmuje woda nie nadająca się do picia, a tej, którą
spożywamy, jest bardzo mało. Woda słodka jest zanieczyszczana poprzez różne
substancje chemiczne np. płyny do mycia samochodów. Teraz mamy również
czas, aby zastanowić się nad naszym dziecinnym zachowaniem przy wyrzucaniu
opakowań itp. Mimo wszystko pozostawmy naszą ziemię zadbaną i nadającą się
do użytku wielu pokoleniom
olena

WYPOWIEDZIELI SIĘ.....
Zapytaliśmy:
Co sądzisz o obchodzonym w całej Polsce Dniu Ziemi?
PANI MGR MARIA SOBKOWIAK: Sądzę, że
obchody Dnia Ziemi są potrzebne choćby po to, aby
uzmysłowić ludziom, że wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za nasza planetę. Należałoby (nie
tylko w tym dniu, ale ciągle) przypominać, że każdy
z nas powinien na co dzień- w miarę możliwościdbać o środowisko (np. ograniczać „produkowanie”
śmieci, segregować je, nie palić przedmiotów
wydzielające trujące substancje, na zakupy chodzić z torba uszytą
z materiału a nie wykonaną z folii itp. ) Ja staram się tak postępować.
PIOTR JANICKI: Jest to bardzo pozytywne Święto z
dwóch podstawowych powodów:
1. brak lekcji
2. bardzo interesujące zajęcia pozalekcyjne.
4

Na koniec chciałbym zadedykować wszystkim kolegom i koleżankom
moje okolicznościowe motto: „Ziemia dzisiaj, jutro i pojutrze”.
WOJCIECH RUKAT: (dla kolegów Jurek): Sądzę, że
Dzień Ziemi jest potrzebny tego jednego, jak i każdego
dnia. Musimy szanować zieleń dla przyszłych pokoleń.
Chyba nikt nie chce, żeby jego dzieci i wnuki mieszkały
obok wysypiska śmieci.

aS

Borek Wielkopolski
Borek Wielkopolski to obecnie 2,5- tysięczne miasteczko w południowozachodniej Wielkopolsce .
Od Kiedy na terenie Borku osiedlali się ludzie i kiedy Borek otrzymał prawa
miejskie oraz jak wyglądał dawny Borek?
Na tych terenach odkryto znaleziska neolityczne a także wyraźne ślady kultury
łużyckiej. Pierwsza wzmianka o wsi Borek pochodzi z 1371 r. Początkowo była to
oddzielna wieś w pobliżu Zdzieża, który otrzymał w 1392r. przywilej lokacyjny na prawie
niemieckim od Władysława Jagiełły. Zdzież był miastem prywatnym, uzyskując lokację
staraniem właściciela – kasztelana ksiąskiego Henryka Zimnowodzkiego z rodu
Wyskotów. Nieudana lokacja i prawie całkowite spalenie spowodowały przeniesienie
praw miejskich w pocz. XV w. na Borek. Pierwsza parafia w Borku powstała w roku
1440, a w Zdzieżu w 1404. Na początku XV w. w Borku rozwinęło się sukiennictwo, co
pozwoliło na rozwój miasta. Borek, w przeciwieństwie do innych miast regionu
gostyńskiego, nie posiadał nigdy żadnych systemów obronnych. Borek w XV w. zaliczał
się do grupy miast średnich, co może potwierdzić fakt, iż na wojnę trzynastoletnią
wystawił ośmiu żołnierzy. W XVII i do połowy XVIIIw. widoczne jest zmniejszanie się
liczby mieszkańców, co niewątpliwie jest związane z toczącymi się wojnami. W XVI w.
Borek mając zbliżoną liczbę ludności do Gostynia liczył ok. 700 mieszkańców, a w XVII
i XVIII w nastąpił regres w mieście. W czasie najazdu szweckiego w 1656r. miasteczko i
kościół na Zdzieżu zostały zrabowane. Biskup poznański W. Tolibowski utworzył w
Borku nowy dekanat. Natomiast w 1665r. w końcu sierpnia stanęły w Borku i Krobi
chorągwie zbuntowanego marszałka Lubomirskiego, by za kilka tygodni wyruszyć na
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Kujawy. W roku następnym znów przybył tu Lubomirski i w kilka tygodni potem
odszedł.
Historia obrazu Matki Boskiej na Zdieżu.
Kult sięga końca XIII w. choć sam obecny słynący łaskami obraz anonimowego
artysty powstał około 1550r. W pochodzącym z 1659r. Opisie Królestwa Polskiego A.
Cellariusa Matkę Bożą na Zdzieżu nazwano GLORIA GENTIS DECUS
MAIORIS POLONIAE (chwałą narodu, klejnotem Wielkopolski). Ten obraz
znajduje się w kościele wybudowanym w połowie XVII wieku pod kierunkiem
Krzysztofa Bonadury Starszego. Kościół ten był wielokrotnie odbudowywany.
Wspomniany obraz do tej pory znajduje się w kościele na Zdieżu.
Dalsze losy miasta.
Borek w 1793r. dostał się pod zabór pruski. W 1919r. w powstaniu
wielkopolskim Borek wystawił kompanie pod dowództwem sierż. Ignacego Talarczyka.
W wyniku powstania wielkopolskiego Borek został wyzwolony. Dnia 8 IX 1939r. do
Borku wkroczyli żołnierze niemieccy, a opuścili go 24 I 1945r., grabiąc miasto.

DZIENNIKARZEM BYĆ.....
15 kwietnia przedstawiciele redakcji „GBT” mieli okazje uczestniczyć
w spotkaniu autorskim pana Krzysztofa Petka zorganizowanym przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy Gostyń.
Grupka uczniów, która zajmuje się redagowaniem szkolnej prasy, a wśród nich
redaktor naczelna naszej gazetki - Jagoda Naskrent oraz Marta Kozownicka
i Agata Superczyńska - wzięła udział we wciągających warsztatach
dziennikarskich. Pan Krzysztof Petek- wspaniały autor książek przygodowych,
dziennikarz, organizator szkół przetrwania - w czasie siedmiogodzinnego
wykładu mówił m.in. o etyce dziennikarskiej, fotografii prasowej, obowiązkach
i prawach dziennikarza. Nie zabrakło również odpowiedzi na podstawowe
pytanie: kim jest właściwie dziennikarz, kto może nim zostać, jakie powinien
mieć cechy? Wspomniał także o organizowanych przez siebie szkoleniach
survivalu (coś w rodzaju obozu przetrwania)
oraz szkoleniach dziennikarskich, na które gorąco zachęcał wszystkich zebranych.
Na koniec pan Krzysztof Petek udzielił naszej gazetce autografu ze specjalną
dedykacją dla Was, nasi drodzy czytelnicy.
aS

autograf
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To już trzeci kupon w naszej gazetce.
Aby otrzymać darmowy wstęp na dyskotekę szkolną musicie skolekcjonować wszystkie trzy
wycinki zamieszczone w kolejnych numerach „GBT”
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GBT
Kupon na dyskotekę szkolną
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„ŚPIEWAJ Z HUGO’’
UZALEŻNIENIOM NIE !
Dnia 18 marca 43 uczniów z naszej szkoły wzięło
udział w programie estradowym pt. ,,Śpiewaj z Hugo”
organizowanym przez TV Polsat.
W programie wystąpili:
- redaktor Andrzej Krucz
- troll Hugo
- gość programu – Bartek Wrona
Oprócz telewizyjnych idoli bohaterami byli uczniowie
reprezentujący szkoły z 9 miejscowości województwa wielkopolskiego /
Kościan, Osieczna, Mosina, Kórnik, Wojciechowo, Poniec, Śmigiel,
Pogorzela, Piaski /.
W czasie programu odbył się konkurs piosenkarski, w którym naszą szkołę
reprezentował KAMIL BERNADEK - uczeń kl. VB
oraz towarzyszące mu tancerki – Michalina
Gąsiorek, Monika Kolendowicz i Ala Szymańska. W
jury z ramienia szkoły zasiadła p. Irmina Małecka.
Występ Kamila został wysoko oceniony - JURY
PRZYZNAŁO MU II MIEJSCE !!!
W trakcie programu wykonał kilka piosenek znany
dzieciom idol – Bartek Wrona .
Odbyły się również konkursy dla publiczności, w
których brały udział uczennice z kl. VIb: Natalia Ciążyńska i Maria
Różańska . Dziewczyny wykazały się dużą wiedzą .
Publiczność wspaniale się bawiła.

KUba

OGŁOSZENIE
Chcesz na wiosnę oderwać się od szkolnych obowiązków?
Wyjedź z nami w dniach od 23 do 25 maja na wycieczkę do Czech. W programie
błądzenie po labiryntach Skalnego Miasta, całodzienne zwiedzanie Pragi,
podziwianie zabytków Kutnej Hory i zamku w Opocznie. Szczegółowych
informacji udzielają p. A.Marciniak i p. J.Konieczna. ZAPRASZAMY
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Przygotowaliśmy coś specjalnego dla wielbicieli samochodów.
Dzisiaj zamieściliśmy informacje o Mercedesie.

Mercedes-Bez 300 SL Gull Wing
Model 300 SL był najbardziej zaawansowanym samochodem sportowym w
tamtych czasach, jednym z najszybszych i oczywiście najlepiej
sprzedających się tak dobrze, jak żaden inny z modeli
konkurencji. Równocześnie był on niezapomnianą konstrukcją
dzięki swojej stylistyce, rozplanowaniu elementów nadwozia i
osiągów. Tak więc pod wieloma względami zapewnił on
wzrost znaczenia i renomy firmy Mercedes-Benz.
Historia tego modelu rozpoczęła się w 1951 roku,
kiedy to Mercedes-Benz, bardzo szybko odzyskując dawną
formę po zniszczeniach wojennych, zadecydował o powrocie
na arenę sportu motorowego. Stworzono pierwszy projekt dla samochodu sportowo wyścigowego. Projekt ten zakładał rozwój wersji układu napędowego nowego modelu 300
Saloon, ale podczas projektowania wyrafinowanej struktury nośnej czerpano wzory
z doświadczeń w konstrukcji nowych samolotów.
Nowa konstrukcja nośna była konstrukcją kratownicową, mającą złożoną strukturę
trójwymiarową, zbudowaną z całego mnóstwa rurek o małej średnicy. Wszystkie rurki były
rozciągane lub ściskane, ale żadna z nich nie podlegała skręceniu lub zginaniu. Taką
konstrukcję cechowała niewielka masa, ale również utrudniony dostęp do układów
mechanicznych.
Aby zrównoważyć te wady, firma zaprojektowała nowatorską linię nadwozia.
Ponieważ podłużnice kratownicowe miały bardzo dużą wysokość, nie było możliwości
zastosowania klasycznie otwieranych drzwi, dlatego drzwi podnoszone są do góry.
W 1952 roku samochody odniosły taki sukces, że amerykański dystrybutor firmy
Mercedes-Benz przekonał firmę do sprzedaży drogowej wersji tego modelu, oświadczając, że
mógłby od razu wziąć 1000 egzemplarzy do sprzedaży. Zaważyło to o dalszym losie drogowej
wersji tego modelu. Produkowany model wyposażony był w wersję silnika spalinowego
z wtryskiem paliwa (umieszczenie silnika w bardzo pochylonej pozycji pomogło obniżyć linie
pokrywy silnika). Osiągi silnika podniesiono do standardów Ferrari, chociaż żaden
z kierowców testujących ten samochód, nigdy nie osiągnął deklarowanej przez producenta
maksymalnej prędkości jazdy 264 km/h. Od 1954 do 1957r. Mercedes-Benz wyprodukował
1400 egzemplarzy modelu z podnoszonymi drzwiami.
Nawet jeśli patrząc na samochód, odnosiło się wrażenie, że jest on kruchy
i słaby, dowiódł, że jest zadziwiająco twardy i wytrzymały, ponieważ wiele razy zwyciężał
w wyścigach i rajdach.
Kuba
c. d. n.
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Z językiem do przodu!!
-FRANCUSKI
FRANCJA- INFORMACJE W SKRÓCIE:
Stolica: Paryż
Głowa państwa: prezydent Jacques Chirac
Powierzchnia całkowita: 547 030 km²
Liczba ludności
- ogółem: ok. 60 mln - gęstość zalud.: 110/km²
Waluta: Euro (€)
Hymn państwowy: Marsylianka
Domena internetowa: .fr
Kod samochodowy: F
ZWROTY PODSTAWOWE
Dzień dobry! Bonjur
Dobry wieczór! Bonsoir
Dobranoc Bonne nuit
Do zobaczenia Au- revoir
Proszę S’il vous plaît
Dziękuję Merci
Przepraszam Excusez-moi
Żegnaj! Adieu
DNI TYGODNIA
poniedziałek - lundi
wtorek - mardi
środa – mercredi
czwartek - jeudi
piątek - vendredi
sobota - samedi
niedziela – dimanche
ORAZ......
Grochówka – le potage aux pois
cassés
Parówki – les andouillettes
Wątroba – le foie

Kiszka – le boudin

LICZBY
0 zêro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 DIX

aS
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KOCHAM ZWIERZĘTA......
Wytnij i zbieraj

COCKER SPANIEL angielski
Pochodzenie: Wielka Brytania
Masa ciała: ok. 15 kg
Wielkość: ok. 40cm
Ogólnie: Cocker spaniel jest psem
typowo myśliwskim o umaszczeniu
czarnym lub czekoladowym.
Charakterystyczne dla tej rasy są długie,
zwisające uszy (które trzeba dokładnie
pielęgnować), okrągły kształt głowy oraz
mocne stopy.
Cechy charakteru: Spaniel potrzebuje
dużo ruchu i dlatego uwielbia biegać
w trakcie codziennych spacerów. Nie znosi samotności. W czasie długiej nieobecności
właściciela potrafi - z braku zajęcia i tęsknoty do swoje pana - sprezentować niezłe szkody
w ogródku bądź innych „zakazanych miejscach”. Jest przyjaźnie nastawiony do wszystkich
obcych gości, a więc nie można liczyć na niego, jako psa obronnego. Pomimo swojej
uroczej mordki i przyjacielsko machającego ogonka, wymaga już od pierwszych dni
w nowym domu konsekwentnego postępowania. Uwaga na jego tuszę! Należy do
straszliwych obżartuchów. Spaniel posiada wrażliwe i łagodne usposobienie, czemu
zawdzięcza możliwość przebywania w towarzystwie małych dzieci.
aS

Przepraszamy Kubę Małeckiego i Artura Gałczyńskiego, których nazwisk nie
umieściliśmy w składzie redakcji w poprzednim numerze.
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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.
Droga Pani Psycholog!
Mam problem i nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Jestem pilną uczennicą. Ze
sprawdzianów i kartkówek mam dobre oceny, ponieważ uczę się
systematycznie. Kłopot sprawia mi wypowiedź ustna. Mimo, że jestem
przygotowana, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie zadane przez nauczyciela.
Stojąc przed tablicą, boję się, że to co powiem, będzie złe i klasa mnie
wyśmieje. Co za tym idzie, panicznie boję się lekcji, na których nauczyciele
pytają. Bardzo proszę o porady w szkolnej gazetce.
Uczennica

Odpowiedzi przed całą klasą są jakąś formą autoprezentacji, która w dzisiejszych czasach
przydaje się na całe życie. Dlatego trzeba sobie radzić z sytuacjami, kiedy musimy
zaprezentować siebie i swoje umiejętności. Optymalna autoprezentacja to taka, w której
nie „zjada” nas stres i potrafimy przekazać całą posiadaną wiedzę, a dodatkowo, co
potrafią najlepsi, pozostawić swoich słuchaczy w poczuciu, iż umiemy o wiele więcej,
aniżeli jest to w rzeczywistości (tutaj gra rolę tzw. dobre wrażenie).Różne są przyczyny
trudności w dobrym zaprezentowaniu swoich umiejętności i wiadomości. Z twojego listu
wynika, iż w twoim przypadku tym chochlikiem zakłócającym twoje mniejsze lub też
większe występy publiczne jest lęk przed wyśmianiem się przez inne osoby. Oznacza to,
iż jesteś osobą wrażliwą na wszelkiego rodzaju formy nieakceptacji ze strony innych
osób. Dlatego potrzebujesz życzliwej osoby, która będzie cię wspierała podczas ustnych
odpowiedzi i tylko na niej (przynajmniej na początku) powinnaś skupiać swoją uwagę,
odpowiadając na pytania nauczyciela. Umów się z przyjaciółką z klasy, żeby podczas
twoich odpowiedzi uśmiechała się do ciebie, potakiwała głową, uważnie słuchała.
Czasami może być tak, że nauczyciel nie pozwoli spoglądać na klasę w obawie, iż
poszukujesz tam podpowiedzi. Wówczas spróbuj nawiązać kontakt z nauczycielem –
nawiązuj kontakt wzrokowy, szukaj potwierdzeń twoich dobrych odpowiedzi. A teraz
kilka technicznych kwestii – pamiętaj, aby mówić powoli. Pośpiech sprzyja słabej
koncentracji uwagi u słuchacza( nauczyciela) i daje wrażenie chaosu. Buduj zdania proste,
unikaj nadmiernie złożonych konstrukcji językowych, z których nic nie wiadomo.
Oddychaj głęboko podczas wypowiedzi. Zapominanie o głębokim oddychaniu,
zapominanie o robieniu pauz w wypowiedzi, aby zaczerpnąć świeżego oddechu, „nakręca
stres”. Tak więc nie polecam „katarynki”.Podsumowując: nie skupiaj się na tym, czego
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się boisz (czyli wyśmianiu przez innych), bo na pewno wywołasz wilka z lasu. Zadbaj
raczej o swój komfort podczas odpowiedzi, abyś czuła się
pewnie i bezpiecznie.
Pozdrawiam.
Małgorzata Matuszczak
psycholog szkolny

Zasłyszane, zapisane……
- rozmyślania o muzyce

Punk-Rock
Good Charlotte „I just wanna live”]
Nie pamiętam, kiedy spodobał mi się ten kawałek. Jedyne, co pamiętam, to moment, gdy go
słyszałam po raz setny i zmieniłam swoją negatywną ocenę. Pomyślałam wtedy, że punk-rock nie
jest zły. A Good Charlotte mają genialne teksty w swoich piosenkach. Teledysk też jest
profesjonalny. Może najpierw kilka słów o tekście. Tytuł mnie bardzo zmylił. Na samym początku,
gdy jeszcze nie widziałam video, myślałam, że będzie to naprawdę straszna muzyka, no bo w końcu
z czym innym może skojarzyć się „Ja tylko chcę żyć”? Po obejrzeniu teledysku byłam zdziwiona.
Kilku ludków w przebraniach warzyw/owoców i wokalista w przebraniu kawałka pizzy. Najpierw
wszyscy ich kochają, a później szydzą z nich. O co w tym chodzi? Głowiłam się nie wiadomo ile
czasu. Po przeczytaniu tekstu zrozumiałam – chodzi o to, że życie gwiazdy nie jest usłane różami.
Joel wykrzykuje, że sława i bogactwo nie jest wspaniałym trybem życia. Przypominam sobie, jak to
kiedyś marzyłam o tym, żeby śpiewać przed wielką publicznością, mieć wielki dom i w ogóle – być
znaną. Po tym, co usłyszałam w „I just wanna live”, natychmiast zmieniłam zdanie. Chociaż
pomarzyć zawsze można. 

Coś, co się podaje za Nu-Metal
Linkin Park featuring Jay-Z „Numb/Encore”
Linkin Park zawsze było dla mnie na samym szczycie. Miałam wszystkie płyty, plakaty
i newsy o nich. Znałam teksty piosenek, wiedziałam wszystko o gościach z LP. Byli dla
mnie wszystkim. A do Jay-Z miałam obojętny stosunek. Aż do teraz, gdy połączyli siły. Ze
świetnego kawałka powstało coś, czego nawet nie można nazwać żenadą. To jest gorsze
niż żenada. Wtrącę się trochę do działu o tłumaczeniach, ale dam połączenie tekstu:
„Kogo znajdziesz bardziej naćpanego niż on bez długopisu
Tylko wyciągasz inspirację
Niedługo zobaczysz, że nie możesz go przenieść
Z tanią imitacją”
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Jak taki tani tekścik odnosi się do…
„Jestem zmęczony byciem tym, kim chcesz bym był
Czuję się taki beznadziejny, zagubiony pod powierzchnią”?
Potężne „Numb” zmieniło się w nic nie znaczącą pioseneczkę, a „Encore” stało się
hiciorem. Słyszałam tę piosenkę w całości… raz. Raz, jedyny, gdy byłam przekonana o tym,
że LP są niezastąpieni i nieśmiertelni. Myliłam się bardzo. Zdecydowanie nie polecam.
Marta
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Lista przebojów
1.

MEZO AND TABB
„Co słychać”
2. KOMBAJN DO ZBIERANIA KUR PO WIOSKACH
„Prezent”
3. KELLY OZZY OSBOURN
„Changes”
4. GOLEC UORKIESTRA
„Pędzą konie po betonie”
5. NIRVANA
„Polly”
6. DŻEM
„Wehikuł czasu”
7. NIRVANA
„Abaut a girl”
8. MAGDA ANIOŁ
„Kiedy dusza śpiewa”
9. DONIU
„Przestrzeń”
10. BOYS
„Jesteś szalona”
ola i gosia

MEZO

Osoby, które głosują na listę przebojów mają szanse wygrać słodką nagrodę. Tym
razem los uśmiechnął się do Anity Horały. GRATULEJEMY!
(po nagrodę prosimy zgłosić się do Małgorzaty Idczak)

Coś na ząb
Sałatka wiosenna- łatwa do przygotowania, wegetariańska, a co najważniejsze smaczna sałatka przyrządzona z nowalijek
4-5 ziemniaków, 2 marchewki, 2 jajka ugotować, pozostawić do
ostygnięcia.
Pęczek rzodkiewek, 1 zielony ogórek; wszystkie składniki
pokroić w kostkę, wymieszać z 5 łyżkami majonezu do smaku,
dodać szczyptę soli i pieprzu.
Smacznego!
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KALENDARIUM KONKURSOWE
Odbył się Kaliski Konkurs Informatyczny!!
Krzysztof Reisner z klasy II D napisał program edukacyjny, który został
zakwalifikowany do finałowej 15-stki najlepszych programów dostarczonych na
konkurs. 11 kwietnia odbyła się rozmowa z autorem, jednak na wyniki musimy
poczekać do 25 kwietnia.
12 kwietnia odbyły się eliminacje powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Nasza szkołę
reprezentowali:
o Olek Twardowski
o Albert Hańć
o Krzysztof Reisner
W ramach konkursu należało rozwiązać test i wykazać się sprawną
jazdą na rowerze. Dzięki swojej wspaniałej wiedzy i umiejętnościom
chłopcy zajęli I miejsce w kategorii gimnazjum, otrzymali puchar,
dyplom i drukarkę atramentową.
13 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs
j. obcych .
Do dalszego etapu z języka niemieckiego zakwalifikowali się:
o Karolina Piasecka
o Agata Superczyńska
o Wacław Słomiński
Natomiast z języka angielskiego:
o Jakub Giermaziak
o Mateusz Nowacki
o Maciej Kubiak
Błysnęliśmy także w Rawiczu! 12 kwietnia odbył się Konkurs Wiedzy o
Wielkopolsce na szczeblu rejonowym. Nasz drogi wysłannik Marek Dolatowski
z 3A przeszedł do etapu wojewódzkiego. W konkursie brała też udział siostra
Marka - Marta Dolatowska z klasy 5A, tym razem jej się nie powiodło, ale i tak
gratulujemy, bo sam udział w etapie rejonowym to wielki sukces. Wierzymy, że
zdobyte doświadczenie wykorzysta w przyszłości.
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Tym razem o Mateuszu Dolatowskim! W organizowanym przez Muzeum w
Lesznie konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”, na który trzeba było
wykonać pracę dotyczącą miejsca pamięci narodowej, zdobył wyróżnienie.
Jadzia
Krótka historia długiej drogi do finału.

Wojciech Puślecki i Wacław Słomiński zostali laureatami przedmiotowego
konkursu historycznego, który odbył się 9 kwietnia w Koninie.
Jak wyglądały ich przygotowania do konkursu? Nasi laureaci należą do Klubu
Miłośników Historii, który prowadzi pan Ryszard Rudziński. To właśnie tam
otrzymywali wszelkie książki, potrzebne informacje, wskazówki i uwagi.
- Regularnie, co tydzień chodziliśmy na kółko historyczne, a przygotowania trwały
około pół roku- wspomina Wacek- Dotarcie do finału i otrzymanie tytułu laureata to
był mój główny cel w trakcie trzech lat nauki w gimnazjum. Stanowi wspaniałe
zakończenie mojej szkolnej kadencji w Piaskach.
Aby znaleźć się wśród grona zwycięzców musieli pokonać trzy etapy. Pierwszyszkolny-„ przeskoczyli” bez większego wysiłku.
Nie trudno się domyślić, że w następnych rejonowych eliminacjach także udało im
się zdobyć wystarczająca ilość punktów, żeby ostatecznie zająć miejsce wśród
finalistów. Ostatni, decydujący etap odbył się 9 kwietnia w gimnazjum nr 6
w Koninie. Na konkursie 76 uczniów zmagało się z 35 pytaniami zamkniętymi oraz
trzema tekstami źródłowymi. Końcowe efekty są takie, że dwóch uczniów
z naszego gimnazjum
zostało laureatami przedmiotowego konkursu
historycznego, a co ważniejsze nie będą pisać części humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego.
Pozostaje tylko pogratulować Wackowi i Wojtkowi oraz życzyć im dalszych
sukcesów w konkursach, a panu R. Rudzińskiemu podziękować za solidne
przygotowanie, którego wyniki przemawiają same za siebie.
aS
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COŚ DLA GRACZY
Poprzednie 2 części Drivera odniosły
ogromny sukces na konsolach. Wnosiły wiele nowości ( była to pierwsza gra, w
której poruszaliśmy się samochodem gdzie indziej, niż po wyznaczonym torze).
Reflections (studio tworzące grę) na jej potrzeby stworzyło specyficzny (lekko
przesadny) model jazdy, który sprawiał, że wszelkie pościgi czy ucieczki przed
policją były bardziej dynamiczne (samochód „siadał” na przednim zderzaku
podczas hamowania, kołpak odpadał przy zwykłym skręcaniu). W drugiej części
mieliśmy możliwość przemierzenia ogromnego miasta na własnych nogach (a
dokładnie na nogach tajnego agenta Tannera, bo to on jest głównym bohaterem
serii). To przyniosło serii jeszcze większą popularność (a trzeba pamiętać, że
świat cały czas był trójwymiarowy, a było to długo przed premierą GTA 3). Driver
3 jeszcze bardziej poszerza te horyzonty. Oprócz możliwości jazdy wszelkimi
samochodami poruszającymi się po ulicach dostępne będą motory (ścigacze,
skutery, choppery), łodzie oraz samochody ciężarowe. Zabraknie niestety
wszelkich pojazdów latających czyli samolotów czy helikopterów. Ciekawostką
jest, że nasz główny bohater potrafi pływać, co ratuje go przed utonięciem (mamy
możliwość wyjścia z samochodu, gdy ten już powoli opada na dno). Możemy
również wchodzić do wielu lokacji takich jak bloki, bary, czy posterunek policji
(Tanner ma również własny dom). Tryb gry jest podobny do tego z Mafii. Mamy
Single Player z misjami i Free Ride czyli wolną jazdę (nie ma tu, tak jak w GTA,
swobodnego chodzenia po mieście między misjami). To co konsolową wersję
Driv3ra wyróżniało najbardziej od wszystkich samochodówek był model jazdy. To
właśnie jemu twórcy poświęcili najwięcej czasu. Na wysokim poziomie stoi
również model zniszczeń. Właściwie te dwie rzeczy utrzymywały ocenę Drivera 3
na wysokim poziomie. Jego największą bolączką była ogromna ilość błędów (
główny bohater „pływał” w powietrzu, samochody unosiły się nad ziemią, Tanner
często przenikał przez różne elementy otoczenia).Jak to na konsolach bywa,
Driv3r nie miał również zbyt dobrej grafiki. Fabuła zagłębia nas w nową sprawę
Tannera, byłego rajdowca, teraz tajniaka, który rozpracowuje mały gang w Miami,
który
okazuję
się
początkiem
dużej
sprawy,
a konkretniej przemytu 20 ekskluzywnych samochodów. Naszym zadaniem jest
dowiedzieć się, kto da za nie 20 mln. dolarów. Misje będą się rozgrywać w 3
dużych miastach: Miami, Nicea oraz Instanbul. Trudno powiedzieć czy Driv3r ma
szanse konkurować z najnowszych produktem Rockstar: GTA: San Andreas.
Premiera Drivera 3 zdaje się być przekładana w nieskończoność ( aktualna data to
28 kwietnia). Jeśli premiera będzie nadal przekładana, to w czerwcu tego roku
minie dokładnie rok od pierwszej daty premiery gry. Miejmy nadzieję, że ten czas
zostanie w pełni wykorzystany do zniwelowania błędów z wersji konsolowej.
Draco, Krulik, Le Duy Nhut
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Pozdrowienia
Koleżance z redakcji=> Martynie=> ŻYCZYMY ZDRÓWKA
dla klasy 1A od Ani D. z 1A
dla Jarka Stankiewicza z klasy 2B~~ cicha wielbicielka~~
dla najlepszej koleżanki Gosi I. z 2A ~~Ania D. z 1A~~
dla pięknej Eweliny z 2B od tajemniczego wielbiciela
dla super przyjaciółeczek od Anitki!
dla mojego Kolca od PIQ’’Sia
dla „MAFII MŁODZIKI’’ czyli: Edka, Krystiana z 1A; Dawida, Bartka, Karola,
Agnieszki z 6a; Marty, Martyny z 3A oraz Patryka z 2A i Kingi z 4a~~koleżanki z
branży-Ania i Gosia~~
dla P. Wyzujak od wielbiciela Ł.
dla Gacka od tajemniczej wielbicielki
dla klasy 4a, a przede wszystkim: Kingi, Angeliki, Martyny, Donata, Kuby, Dominika i
Arka P. od Marty i Martyny z 3A
dla Ewki z 2B ślą przyjaciółeczki
dla kol. FACHOWCA od kol. SPECJALISTY
dla super chłopaków KIKI, GACKA, MAŃKA, PANISIA z 3A od dwóch szalonych
wielbicielek
dla Pana R.R. od tajemniczych wielbicielek
dla Dawida, Bartka, Karola, Agnieszki, Ewelinci i Asi z 6a od Martyny, Marty i Judyty z
3A
dla sympatycznej Pani G. Musielak od klasy2A
ola i gosia

Uwaga!
Umiesz rysować? Jesteś uzdolniony plastycznie? Masz szansę się pokazać! Wykonaj
tylko dowolną techniką LOGO dla Uczniowskiego Klubu Sportowego. Pamiętaj, że Klub
nosi nazwę „Saturn”
Pracę można wykonać indywidualnie lub zbiorowo na kartce nie mniejszej niż A4
i przynieść do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego do 15 maja 2005 roku.
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Szczęśliwa trzynastka
Trzynastego kwietnia w środę na stadionie miejscowej Korony odbył się
pojedynek piłkarski pomiędzy reprezentantami naszej szkoły a chłopakami
reprezentującymi Gimnazjum nr 1 w Gostyniu. Warunki do gry w piłkę tego dnia
były bardzo dobre, więc zapowiadało się ciekawe spotkanie. O godzinie 10.00
rozpoczął się mecz. Stawką, o jaką grali młodzi zawodnicy,
był awans do dalszych zmagań w rozgrywkach. Od
początku ostro przycisnęli goście, stwarzając kilka ataków,
lecz później najwyraźniej ‘uszło z nich powietrze’, bo
inicjatywę przejęli wybrańcy pana Dolaty, który był
opiekunem naszych reprezentantów. Mnożące się ataki
drużyny z Piasków w końcówce pierwszej połowy przyniosły
wreszcie efekt bramkowy. Najpierw z bliska bramkarza
gostynian pokonał Kuba Radoła, następnie piękną bramkę
zdobył rozgrywający bardzo dobre zawody Szymon Kordus, a na 3-0 podwyższył
po błędzie bramkarza Adrian Grzegorczyk. Druga część spotkania odbywała się w
trochę gorszym tempie, jednak emocji nie brakowało. Znów na początku
przycisnęli chłopcy z ‘jedynki’, jednak to groźniejsze akcje przeprowadzili nasi
reprezentanci. Najpierw dobrą okazję miał Maciej Kubiak, potem kilka ładnych
rajdów przeprowadził Andrzej Bonawenturczyk. W jednej z takich akcji po
minięciu kilku obrońców został przewrócony przez bezradnych rywali i sędzia bez
namysłu odgwizdał faul. Sam poszkodowany ustawił piłkę na około dwudziestym
metrze od bramki gostyńskiego bramkarza i mimo sześcioosobowego muru
pięknie strzelił pod poprzeczkę. Było już 4-0. Trochę uśpieni tym wysokim
prowadzeniem zawodnicy z Piasków stracili niepotrzebnie bramkę, jednak jak się
potem okazało, była to jedynie bramka honorowa. Podbudowani zdobyciem gola
gostynianie coraz odważniej sobie poczynali na boisku, jednak odkrywając się,
narazili swój zespól na niebezpieczne kontry. Jedna z nich zakończyła się bramką,
kiedy to Wojtek Kolan przejął piłkę na środku boiska i gnając na bramkę rywala,
mijał kolejnych obrońców. Piękną akcję zakończył nie mniej efektowną bramką,
ustalając wynik na 5-1. Trzynastka okazała się szczęśliwa, bo do dalszych zmagań
zasłużenie awansowali zawodnicy reprezentujący nasze gimnazjum.
Oto wybrańcy pana Dolaty: Wojtek Twardowski, Kuba Radoła, Mateusz Kubiak,
Jarek Maćkowiak, Wojtek Kolan, Andrzej Bonawenturczyk, Dawid Zaremba, Dawid
Górski, Sławek Szczeblewski, Artur Andrzejewski, Szymon Kordus, Maciej Kubiak,
Mateusz Waleński, Artur Kaczmarczyk, Dawid Jaraczewski, Adrian Grzegorczyk.
Maciej
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Tabela wyników po 12 kolejkach
KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Drużyna
III B
III C
II C
III D
III A
II A
II B
IC
III E
II D
ID
IA
IB

Mecze
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Zw.
11
9
9
9
7
5
5
5
3
3
2
2
1

Rem.
1
2
1
1
0
2
2
1
1
1
2
1
1

Poraż.
0
1
2
2
5
5
5
6
8
8
8
9
10

Bramki
74-20
43-21
72-28
49-19
39-22
33-30
27-28
26-39
35-53
28-43
18-49
22-69
17-58

PKT
34
29
28
28
21
17
17
16
10
10
8
7
4

Nie zapomnijcie o tych terminach:
18.04. do 13.05.2005 r. (piątek) - składanie dokumentów do co najwyżej trzech
wybranych szkół ponadgimnazjalnych
do 17.06.2005 (piątek) – jeszcze możecie zmienić decyzję i przenieść dokumenty
do ostatecznie wybranej szkoły
od 24.06. do 27.06.2005 (poniedziałek) - składanie poświadczonych przez dyrektora
gimnazjum kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół
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Poniżej podano 11
H E A L T H Y L L A B
wyrazów. Zostały one
przetłumaczone na j.
angielski i wpisane do eliminatki .Należy je odnaleźć (poziomo, pionowo, na
skos ), a z pozostałych liter czytanych kolejno utworzyć hasło.
piłka nożna, gimnastyka, dżudo, jazda konna, drużyna, boks, karate,
sędzia, meta, piłka, zdrowie
HASŁO NR 2:
Spośród osób, które wrzucą do skrzynki prawidłowe
rozwiązania, wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma słodką
nagrodę.

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

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

Hasło nr 1

Hasło nr 2

aS
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ROZRYWKA
Kaplica ...
z freskami
M.Anioła

Rodzinne
miasto
papieża

Uczeń
Jezusa

bł. Edmund
beatyfikow
any w
1999r.

6

Andrzej ……
Pod tym nazwiskiem
Wojtyła publikował
swoje teksty

Imię brata
Karola
Wojtyły

2

1.
Dawne
nakrycie
głowy
papieża

…….

Szwajc.

3

Piłkarski
Przydomek
Wojtyły

4

5

HASŁO NR 1:

1

2

3

4

5

1

4

4

6

Rozwiązanie krzyżówki z 2. nr szkolnej gazetki: „ OSTERN” i „PISANKA”.;
Słodką nagrodę za podanie prawidłowego hasła otrzymał :
ŁUKASZ GAŁCZYŃSKI
Gratulujemy !!! (Po nagrodę prosimy zgłosić się do Agaty Superczyńskiej)

aS
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