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D

nia 14.12.2002.r. w naszym Gimnazjum gościliśmy szóstoklasistów z
SP1, SP2 i SP5. Uczniowie mieli moŜliwość obejrzenia
naszej szkoły od wewnątrz. Byli
świadkami przeprowadzanych zajęć. Mamy nadzieję, Ŝe zrobiliśmy
na nich dobre wraŜenie.
*

D

uŜym zainteresowaniem
cieszył się konkurs piosenki anglojęzycznej. W
tym roku mieliśmy przyjemność gościć na nim młodzieŜ z
Ukrainy. Nasi ukraińscy przyjaciele równieŜ włączyli się do konkursu. Piosenki, tańce i układy taneczne cieszyły jury.
*
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By Wam wszystko pasowało,
by kłopotów było mało,
byście zawsze byli zdrowi,
by problemy były z głowy,
by się wiodło znakomicie,
by wesołe było Ŝycie!
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego, 2007
Roku Ŝyczy
Parlament Uczniowski

M

iesiąc grudzień upłynął
w atmosferze konkursowej. Nasi uczniowie
wzięli udział w szkolnych etapach konkursów przedmiotowych. Gratulujemy tym,
którzy przeszli do eliminacji rejonowych.
*

Z

inicjatywy p. Ewy Kazimierczak w naszej szkole
odbyły się pokazy multimedialne przygotowane
przez uczniów z klasy IIa. Wszystkie prezentacje były na wysokim
poziomie, zarówno pod względem
merytorycznym jak i informatycznym. Uczniowie z tej klasy wzięli
takŜe czynny udział w przygotowaniu pokazu na Dzień Otwarty tj. 14.12.2006.r. RównieŜ czynnie
włączyła się do tych działań klasa

IIIc, która pod opieką p. Anety
Waliś i Sylwii Siekierki zaprezentowała krótkie przedstawienie oczywiście w języku angielskim.
*

W

naszej szkole Wigilie
klasowe odbędą się
22.12.2006.r. Myślimy, Ŝe tradycji stanie
się zadość i nie zabraknie na stołach tradycyjnych, polskich potraw. Kółko teatralne pod opieką
p. Mirosławy Marszałek przygotowało na ten dzień przedstawienie
pt. "Jasełka z Małym Księciem". W
widowisku weźmie udział takŜe
chór pod kierownictwem pani
Agaty Krwawnik. Część artystyczną obejrzą wszyscy pracownicy
naszej szkoły, a takŜe zaproszeni
goście.
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1) Jak zaczęła się wasza praca
w TV?
Kuba;Nasza przygoda z telewizją
zaczęła się dzięki mamie, która wysłała nas na casting do telewizji
polskiej na Woronicza w Warszawie,
aczkolwiek my działamy od najmłodszych lat w branŜy muzycznej,
poniewaŜ śpiewamy w teatrach musicalowych w Warszawie w "Romie"
i w "Buffo", współpracujemy z Józefowiczem, Stokłosą i staramy się
rozwijać swój warsztat, jak gdyby
dykcyjny, ilustracyjny i staramy się
jak najlepiej wykonywać swoje zajęcia. JuŜ niedługo będziecie mogli
nas usłyszeć w łódźkim radiu "śak"
88,8 FM będziemy prowadzili swoją
audycję "Interesujące" z największymi gwiazdami polskiej sceny
muzycznej. W najbliŜszej audycji
mamy zaplanowane zespół Blue
Cafe, którzy niedawno byli w Dekompresji, Tomasza Stańko, DŜem.
To są niespodzianki na najbliŜsze
audycje.
2) Kiedy to będzie?
Kuba;Planujemy emisję 20 Grudnia
o godzinie 18, jest to oczywiście
plan wstępny.
3) Czy trudno połączyć pracę w
TV ze szkołą?
Bartek; To zaleŜy do jakiej szkoły
się chodzi, chodzi o układ. Staramy
się jak najlepiej wywiązywać ze
swoich obowiązków. JeŜeli dobrze
się uczymy i nie mamy kłopotów z
nauką, no to wiadomo, nauczyciele
nie robią problemów. Po prostu jest
to kwestia dobrego zorganizowania.
4) Czy praca w telewizji daje
wam coś więcej oprócz pieniędzy?
Bartek; Tak. Daje nam duŜo satysfakcji, moŜemy się spełnić, bo spełniamy się jak najbardziej, zgodzisz
się ze mną Kubo?
K; Oczywiście, sprawia nam to
przyjemność. Zyskujemy pewne
obycie, doświadczenie. My swoją
przyszłości wiąŜemy z mediami i
muzyką. Właśnie teraz powstaje
nowa płyta, debiutancka płyta "Los
rudos" pod patronatem Telewizji
Polskiej i Polskiego Radia Bis.
B;Płyta się ukaŜe we Wrześniu
2007 roku.
5) Czy będzie moŜna ją dostać
w sklepach muzycznych, empikach itd?
B; Tak, naszym planem jest debiut
w Opolu. Zobaczymy, co z tego

wyjdzie...
6) Czy ta praca się opłaca?
K; Opłaca się, bo poznaje sie róŜnych, interesujących ludzi. Ma się
wiele doświadczeń, pokonuje się
własne bariery psychiczne, swoje
kompleksy, a poza tym wchodzisz
w świat dojrzałych ludzi i przez to
jest mu łatwiej dogadywać się z
ludźmi.
7)Na co przeznaczacie swoje
wynagrodzenie?
B; <śmiech> Na róŜne przyjemności, obydwoje gramy na instrumentach, jesteśmy muzykami, gramy
na instrumentach. Ja gram na saksofonie, klarnecie, fortepianie. Bartek gra na gitarze, fortepianie. Kupujemy sprzęt muzyczny, takie
hobby, to jest drugi biznes.
8) Co wasi rodzice sądzą o waszej pracy?
K; Mama nas bardzo wspiera, jest
naszym menagerem od samego
początku. Obydwoje nas wspierają.
9) Czy jesteście rozpoznawani
na ulicach?
K; Tak dlatego teŜ mamy z tym
pewien kłopot, czasami to jest
uciązliwe np. my mieszkamy w Pabianicach i jakby nie moŜemy chodzić do naszego miasta do szkół,
mamy tam kilka liceów itd. Jesteśmy tam bardzo rozpoznawalni,
charakterystyczni i nie mielibyśmy
lekko w takim liceum.
B; Dlatego woleliśmy pójść do
szkoły do innego miasta, gdzie jesteśmy bardziej anonimowi.
10) Zdarza wam się dać komuś
autograf?
B; Tak, zdarzało się np. w tym roku
były dni otwarte Telewizji Polskiej,
przyszło ok. 30 tys. fanów. Tutaj
był dzień dla fanów i trzeba było
tych 30tys autografów wypisać.
11) Fajnie jest być bliźniakiem?
B; Bardzo fajnie, moŜna robić róŜne
kawały. Poza tym wspieramy się.
Brat bliźniak to najlepszy przyjaciel.
K; Jak ja mam słabszy dzień to brat
mnie wspiera. My mamy taką sytuacje, Ŝe się uzupełniamy. Jak Bartek ma jakiegoś "doła" to ja staram
się go z tego doła wyciągnąć, a on
mnie... No i wiecie.
12) Wykorzystujecie to czasami
w jakiś sposób?
B;Wykorzystujemy jedynie w pracy,
ale nie w szkole. W szkole jednak
staramy się być uczciwi wobec nauczycieli.
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13) Prawdą jest to, Ŝe bliźniacy
odczuwają
swoje
wzajemne
uczucia i emocje?
K; Dobre pytanie. <śmiech> To
znaczy w pewien sposób emocjonalnie jesteśmy związanie i jeŜeli
on czuje się źle no to ja teŜ mimo
woli mam złe samopoczucie, ale to
nie jest w ten sposób, Ŝe jeŜeli go
boli ręka to mnie równieŜ.
14) Mylą was czasem znajomi?
K; Znajomi nas nie mylą, aczkolwiek dziadkowie nas mylą.
15) Jaka jest cena sławy?
B; Za mało godzin w dobie, czas
zaplanowany na najbliŜszy miesiąc,
takŜe mamy "tyły", jeŜeli chodzi o
przyjaciół.
16)Planujecie się nadal rozwijać w kierunku telewizyjnym?
B; Mamy akurat propozycję na
przedłuŜenie kontraktu w telewizji.
K;Przede wszystkim jednak chcemy
zaistnieć na polskiej scenie muzycznej. Telewizja jest bardzo fajnym
zajęciem, fajnym medium, które
nam w tym pomaga. Jesteśmy
przez to rozpoznawalni, mamy łatwiejsze dojścia.
17)Stresujecie się lub tremujecie przed kolejnymi występami?
K;Mamy zajęcia w teatrze, które
uczą nas pracy przed kamerą, pracy z ludźmi i są takie zajęcia dykcyjne.
B; Przede wszystkim z tremą juŜ
sobie poradziliśmy bo wykonujemy
to wszystko od 12 lat, bo w sumie
zaczęliśmy w 1 klasie szkoły podstawowej kształcić się muzycznie i
mieliśmy do czynienia z róŜnymi
występami itd. MoŜna powiedzieć,
Ŝe wpadliśmy w pewną rutynę.
18) Jakie są wasze zainteresowania?
B; Przede wszystkim muzyka, ale
interesujemy się teŜ bliźniętami,
poniewaŜ sami nimi jesteśmy. Nasza mama jest organizatorką Europejskiego Festiwalu Bliźniąt, który
odbywa się co roku w Szczecinie i
to jest taka fajna, duŜa, ogólnopolska impreza, na której jest bardzo
duŜo mediów, jest radio, prasa,
telewizja.
K; DuŜo teŜ przyjeŜdŜa fajnych
osób z Europy, takŜe jest to bardzo
fajne wydarzenie. W tym festiwalu
mogą równieŜ uczestniczyć przyjaciele bliźniąt.
19) Wierzycie w Świętego Mikołaja?
Bartek i Kuba; Oczywiście, Ŝe tak!
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20) Jakie są wasze Ŝyczenia
świąteczne?
Chcielibyśmy Ŝyczyć sobie zdania
matury w tym roku, poniewaŜ ten
rok jest dla nas naprawdę cięŜki, w
o gole zdania matury dla klasy 3c naszej klasy <śmiech>. Chcielibyśmy teŜ zdać dyplom bo mamy
równolegle drugą szkołę muzyczną,
to jest jakby druga matura. I ogólnie Ŝyczymy sobie duŜo siły na ten

rok, na przetrwanie tego roku.
21) Macie moŜe jakieś plany na
sylwestra?
K;Jesteśmy otwarci! <śmiech> PowaŜnie to w sylwestra prowadzimy
u nas w mieście w Pabianicach imprezę taką dla miasta na rynku,
takŜe zapraszamy bardzo serdecznie, będzie zespół Papa Dance, będzie grał równieŜ nasz zespół Los
Rudos. TakŜe zapraszamy wszyst-

więta BoŜego Narodzenia to
najpiękniejszy i najbardziej
rodzinny okres w roku.
Owszem, kilka osób z naszej
szkoły zaprzeczyłoby tym stwierdzeniom, ale w głębi serca jestem
pewna, Ŝe "oni’ teŜ nie mogą doczekać się "tych" dni. W kaŜdej rodzinie prawdopodobnie obchodzone
są troszkę inaczej, co nie zmienia
faktu, Ŝe jest to magiczny czas, dla
kaŜdego człowieka. Gdy nadchodzą
świąteczne dni, wszyscy czują
szczęście, radość, niekiedy na twarzach zauwaŜamy łzy wzruszenia.
Zapewne zgodzicie się ze mną, Ŝe

ta radość nie wynika z jakości czy moŜe się przejawić w postaci zwyteŜ ilości prezentów,
kłego uśmiechu czy teŜ serdecznektóre dostaliśmy, lecz
go uścisku. Pojawia się takŜe nachodzi o "coś’’ specydzieja - nadzieja na lepsze
ficznego,
pięknego.
dni, zdrowie, pracę, oceny
czy teŜ spełnienie wyznaczoWszelkie zmartwienia,
nych celów... Podczas BoŜego
troski nie mają wtedy
znaczenia. Cieszymy
Narodzenia wszystko jest
się z obecności osób,
moŜliwe.
z którymi chcemy
Jeśli o mnie chodzi, chciałam
Wam Ŝyczyć, abyście nie bali się
świętować.
Najczęmarzyć, bo Ŝeby coś się zmieniło,
ściej są to: rodzina
oraz najbliŜsi przyjawydarzyło, trzeba marzyć...
ciele. W ten cudowny czas
k.cz.
w kaŜdym z naszych serc pojawia się maleńka iskierka dobra -

N

Wkupiły się one do naszej kultury z
Zachodu wraz z otworzeniem granic
w 1989 roku. Dodatkowym ułatwieniem dla wnikania ich do naszych
tradycji było wstąpienie Polski do
UE. Nie wiem tylko, do czego to
wszystko tak naprawdę zmierza!
Czy rzeczywiście powinniśmy obchodzić skrupulatnie kaŜdą
tego typu datę? Wydaje mi się, Ŝe zabrakłoby nam
czasu, a po
drugie nie
widzę
głębszego
sensu.
Myślę, iŜ
całość
ma bardziej charakter takiej ogólnoświatowej zabawy zarówno dla dzieci,
młodzieŜy jak i dorosłych, mającej
odciągnąć nas od szarej, nudnej
codzienności. Jedną taką datą jest
5 grudnia. W tym dniu ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Wolon-

Ś

ie wiem, jak Wy, ale ja od
pewnego czasu zauwaŜyłem pewne ciekawe zjawisko. OtóŜ ostatnimi czasy,
przeglądając kalendarz, spostrzegłem wiele tzw. dni jakiś rzeczy,
instytucji, róŜnych ruchów społecznych, zrzeszeń itp. Dla wielu z nas
uroczystości tego typu mogą wydawać się banalne. Co jakiś czas
przybywa kolejnych
bardzo kontrowersyjnych "dni". Gdybyśmy chcieli wymienić je wszystkie,
zajęłoby to nam bardzo
duŜo
czasu,
poniewaŜ
średnio na tydzień przypada
około trzech takich niezwykłych uroczystości, rocznic
począwszy od Dnia Pluszowego Misia, a skończywszy na np. Dniu
śyczliwości. Jeśli sytuacja się nie
zmieni, moŜliwe, Ŝe za kilka lat będziemy zastanawiali się w Wigilię,
jakie oprócz niej mamy dziś święto!

3

kich serdecznie
22) Jakie są wasze postanowienia noworoczne?
B;Więcej się uczyć.
śyczymy ich spełnienia. Nie tylko
wam, ale wszystkim czytelnikom
Uczniaka.
Wywiad przeprowadziła Diabelska6 i Misiu.

tariusza. Rok 2001 stanowił Rok
Wolontariatu, który był takŜe ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Moim zdaniem
ten dzień róŜni się od swoich
"krewniaków" bardziej niŜ myślimy,
poniewaŜ ma na celu wyraŜenie
wdzięczności obecnym wolontariuszom i jednocześnie zachęcenie
innych, kolejnych do przyszłej pracy na rzecz potrzebujących. Wszyscy dobrze wiemy, w jakiej sytuacji
znajduje się nasz kraj. Rodzice w
wielu polskich domach muszą pracować godzinami, aby zarobić marne grosze. W tym czasie ich dzieci
organizują sobie najrozmaitsze formy spędzania wolnego czasu.
Wśród tych sposobów zabijania nudów pojawiają sie róŜne sposoby,
lecz częściej te złe, negatywne,
które nie dają młodzieŜy prawidłowych warunków do rozwoju szczególnie w nadmiarze, w jakim są
stosowane np. gry komputerowe,
telewizja,. Do tego mogą dojść kontakty z nieodpowiednim towarzy-
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stwem, co moŜe skończyć się narkomanią, alkoholizmem itp. I tu
pojawia się rola dla wolontariuszy,
osób, które bezinteresownie chcą
pomóc, wnieść coś od siebie do
wspólnego dorobku. TakŜe pomoc
w nauce, osobom starszym w naj-

prostszych czynnościach, w hospicjach, schroniskach. Zapotrzebowanie jest ogromne i chyba nigdy nie
zostanie wyczerpane, ale z roku na
rok zgłasza się masa chętnych, gotowych do pracy, zaangaŜowanych
całym sercem. Za to wszystkim

dziękujemy i prosimy pozostałych,
aby 5 grudnia, kaŜdego roku, chociaŜ przez chwilę pomyśleli o pracy
i poświeceniu drugiej osoby.

T

nak podlegają zarówno ocenie moralnej, jak teŜ są zmienne. Chciałabym, Ŝeby zgodnie ze stanem
współczesnej wiedzy, a co za tym
idzie, z nowymi wymaganiami
etycznymi, czas świąt i postu nie
był wezwaniem do rzezi jakiegokolwiek zwierzęcia. Dlatego: „Dajcie
karpiowi święty spokój!”
Chcę równieŜ zwrócić uwagę na
kwestie dietetyczne i zdrowotne.
Zachęcam do zapoznania się z
przepisami na potrawy wegetariańskie, które są nie tylko smaczne,
a le ró wnie Ŝ z dro we .( htt p: //
puszkkka.spinacz.pl/) Mięso i tłuszcze ryb uznawane są za zbawienne
i niezbędne dla zdrowia człowieka i
kaŜda, nawet delikatnie wyraŜona
wątpliwość co do wartości tego kanonu myślenia, uznawana jest
wciąŜ za radykalizm, fanatyzm i
szkodliwą ascezę. Oprócz tego, Ŝe
własnym wegetariańskim Ŝyciem
udowadniam, Ŝe nie musi to być
prawdą, chcę przekonać opinię publiczną, Ŝe istnieją waŜne zastrzeŜenia do tezy o walorach zdrowotnych
mięsa
rybiego.
PrzybliŜmy
ludziom ryby, nie
ich mięso
"Zarozumiałością
oraz bezczelnością
człowieka jest mówienie, Ŝe zwierzęta
są nieme, tylko dlatego Ŝe są nieme dla
jego tępej percepcji."
- Mark Twain
Bardzo waŜne jest uświadamianie, jak niezwykłymi i wraŜliwymi zwierzętami są ryby. Mają rozwinięte zmysły słuchu, węchu, smaku i dotyku. Szczególnie dobrze
rozwinięty słuch mają m.in. karpie,
sumy oraz większość gatunków ryb
Ŝyjących w ławicach. Naukowcy z
Instytutu w Roslin stwierdzili niedawno, Ŝe receptory bólu u pstrągów są identyczne jak te znajdowane na skórze człowieka! Co więcej,

reagują one na o wiele słabszy nacisk, a wraŜliwość ich skóry moŜna
porównać z wraŜliwością ludzkiego
oka! Według nich, reakcje pstrągów
na bodźce spełniają wszystkie kryteria, jakie stawia definicja bólu.
Znamy ponad 20.000 gatunków
ryb, a największa z nich ma 18 m
długości i cięŜar ponad 15 ton! Niektóre z nich potrafią płynąć z prędkością przekraczającą 65 kilometrów na godzinę, inne trzymają
swoje potomstwo w pyszczku, aby
zapewnić im ochronę! Są takie, które mają zdolność wydzielania światła i wytwarzania elektryczności!
Wbrew pozorom, potrafią wydawać
dźwięki, choć są one niesłyszalne
dla ucha ludzkiego. Co powiedziałby
karp, który staje się w grudniu ulubioną potrawą Polaków (przed BoŜym Narodzeniem sprzedaje się 90
proc. całorocznej "produkcji" karpia)? Zadajmy sobie to pytanie,
widząc koszmarne warunki, w jakich zwierzęta te są sprzedawane
na naszych ulicach.
Z Ustawy o ochronie zwierząt:
Art. 1 pkt. 1
Zwierzę, jako istota Ŝyjąca, zdolna
do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.
Art.6 ust. 1
1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
Art. 34 ust 4 pkt. 2
Zabrania się:
2) uśmiercania zwierząt kręgowych
przy udziale dzieci lub w ich obecności
Art. 35 ust.1
1. Kto zabija zwierzę z naruszeniem
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub
art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad
nim w sposób określony w art. 6
ust. 2, podlega karze pozbawienia
wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

radycja waŜna rzecz, ale
moŜna z niej zrezygnować
bez większego, przepraszam za wyraŜenie, bólu. Jacek Podsiadło Grudzień to okres
pełen radości, nadziei, ciepłych
uczuć... ale czy na pewno dla
wszystkich? Jest smutną grudniową
tradycją, Ŝe ofiarą tych dni stają się
niezwykłe i czujące zwierzęta. Ile
razy czuliście niesmak, a nawet
wściekłość połączoną z bezradnością, oglądając koszmarne sceny
handlu rybami w supermarketach
lub na bazarach? Ledwo Ŝywe, duszące się stworzenia, zabijane często na oczach dzieci, wciąŜ Ŝywe
niesione do domów w foliowych
siatkach lub owinięte w gazetę…
Ryby mogą mówić o prawdziwym
pechu. ZauwaŜcie, Ŝe w potocznym
rozumieniu, ciała ryb często nie są
postrzegane jako mięso! Dochodzi
do
absurdów,
kiedy
ludzie jedzący ryby
nazywają się wegetarianami. Mówią: jemy
„tylko” ryby. To dosyć
znamienne dla statusu, jaki mają te
zwierzęta
w
naszej kulturze
i poziomu niewiedzy o tych
stworzeniach.
Podobnie jest
ze
sprawą
postu. Dania
z ryb od wieków uwaŜane są
w kręgu naszej kultury za dania postne
(chociaŜ nawet nabiał bywał w dniu postu wykluczany z jadłospisu). Współczesne przepisy
Kościoła w jasny sposób określają
dania z ryb jako bezmięsne!
Jestem świadoma tego, Ŝe tradycja
sama w sobie jest świętością, nabiera wartości przez sam fakt wieloletniego istnienia i często przyjmuje
się ją w sposób bezrefleksyjny, nie
analizując jej istoty. Tradycje jed-
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więty Mikołaj - baśniowa po- zgi! Według róŜnych wersji
zastać sympatycznego grubasa mieszkuje wraz z grupą elfów Laponię, Grenlandię, północną
z okazałą brodą. Często
nazywany
''Dziadkiem
Kanadę lub biegun półMrozem". Obecny wizerunek
nocny.
Na świecie istnieją
to czerwony płaszcz i czapka
(opraco wany
został
w
pewne legendy:
0r. na zlecenie koncernu
1) Święty Mikołaj,
biskup Miry rozdał
Coca-Cola,
jednak
pierwsze
wizerunki
cały swój majątek
biednym. Został
Mikołaja w tym stroju
pierwowzorem
pojawiły się juŜ w latach 20). W okresie
postaci rozdającej prezenty
świąt BoŜego Narodzenia
dzieciom.
rozwozi dzieciom prezenty
saniami ciągniętymi przez za2)Pewien człowiek, który
przęg reniferów. Uwaga ma teŜ ró- popadł w nędzę postanowił sprze-

Ś

Wydanie świąteczne

dać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział
się o tym, nocą wrzucił przez komin
trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły
one do pończoch i trzewików, które
owe córki umieściły przy kominku
dla wysuszenia. Stąd w krajach,
gdzie w powszechnym uŜyciu były
kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie uŜywano, Mikołaj po
cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka.
Działko

O zgrozo- rodzeństwo!
W naszej szkole na 10 zapytanych osób 8 odpowiada, Ŝe posiada rodzeństwo. Najczęściej starsze. Zapewne
wiele osób chciałoby mieć starszego brata lub młodszą siostrzyczkę, ale kiedy juŜ je mamy, nie zawsze traktujemy je po „królewsku”. Często bijemy się, dokuczamy, a po godzinie jest OK. Ja sama mam rodzeństwo- brata 24 lata i siostrę 22 lata. Uwierzcie mi, czasem jest źle, a czasem jest jak w bajce. Teraz chętnie zaprezentuję wam pewien schemat:

PLUSY

MINUSY

(starsze)
Odrobią ci pracę domową.

Tzn. 1/8 zadania.

(młodsze)
Podziękują za nową zabawkę.

JeŜeli jej nie kupisz, a obiecałeś- pogryzą!

(starsze)
Zawsze na urodziny lub imieniny dostaniemy prezent.

Lecz nie zawsze taki, jaki chcemy.

(młodsze)
Kiedy czegoś od nas chcą są milutkie.

Lecz gdy im nie pomoŜesz- uwaŜaj!

(starsze)
Raz czy dwa pościelą za ciebie łóŜko.

Ty ścielisz za nie 360 dni w roku.

(młodsze)
Dadzą ci cukierka.

JeŜeli ty dasz im całą paczkę.

(starsze)
Zabiorą cię na wycieczkę.

Na dwór i z powrotem.

(młodsze)
Dadzą ci 5 złotych.

Ale co dzień liczą sobie procent.

(starsze)
Wykąpią i wyprowadzą za ciebie psa.

Ale kupkę z dywanu sprzątasz ty.

(młodsze)
Pokolorują laurkę dla rodziców.

Ty rysowałeś, / aś, ale oni mówią, Ŝe zrobili sami
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istoria - to jeden z głównych powodów sporu, jakiego jesteśmy świadkami
juŜ od kilkudziesięciu lat.
Sprawa Katynia, a tak naprawdę
cała II Wojna Światowa, następnie
Okres Powojenny, Komunizm wprowadzony w Polsce wbrew obywatelom, tych przyczyn moŜemy wymieniać bez końca. Niektórzy uwaŜają
nawet, Ŝe patrząc na dzisiejszą politykę zagraniczną Rosji wobec naszej ojczyzny, moŜemy mówić juŜ o
tzw. zimnej wojnie. Zjawisko to
miało miejsce w XX w. między
ZSRR a Stanami Zjednoczonymi.
Niewątpliwie było to w pewien sposób uzasadnione - wszak rywalizowały ze sobą dwa najpotęŜniejsze
kraje. Zastanawiające jest natomiast to, czemu Polacy uczestniczą
w sporze, który błyskawicznie
zniszczy nasz kraj pod względem
gospodarczym. Moim zdaniem Władimir Putin pośrednio wypowiedział
nam wojnę ekonomiczną. NaleŜy
zatem znaleźć jej przyczyny.
Oprócz tych wspomnianych na początku artykułu, Rosjanie mogą
mieć do nas pretensje o uczestnic-

two w wojnie w Iraku i popieranie
USA na kaŜdym kroku. Musimy bowiem zauwaŜyć, Ŝe choć okres zimnej wojny juŜ oficjalne został zakończony, to spór między Stanami
Zjednoczonymi a Kremlem trwa.
Kłótnia z naszymi wschodnimi sąsiadami niesie za sobą niepoŜądane
skutki. Gazociąg, który biegł będzie
na dnie Bałtyku ( omijający Polskę )
spowoduje ogromne podwyŜki cen
gazu. Produkty spoŜywcze ( przede
wszystkim mięso ) nie trafiają na
stoły Rosjan, gdyŜ tamtejszy rząd
wydał tzw. embargo na artykuły z
Polski. Oznacza to zakaz eksportu,
co w konsekwencji doprowadzi do
duŜych strat polskich producentów.
Sprawą mięsa zainteresowała się
Unia Europejska, która obiecuje
zniesienie embarga. Swoje oświadczenie tłumaczy tym, Ŝe w przeciwnym razie Kreml straci sojusznika
gospodarczego i Ŝe jest to dla Rosjan bardzo niekorzystne. Trzeba
jednak zauwaŜyć, Ŝe nasi wschodni
sąsiedzi mają ogromne potrzeby i
wiele krajów marzy o partnerstwie
z największym państwem świata.
Jest to po prostu bardzo opłacalne.

Nie chcę krytykować polskiej władzy, czy sugerować zerwania kontaktu z USA, ale uwaŜam, Ŝe kraj,
który chce się rozwijać, powinien
utrzymywać dobre stosunki nie tylko z zachodem, ale przede wszystkim ze wschodem. Z jednego regionu świata przychodzą produkty,
które my kupujemy tanio, następnie sprzedajemy po trochę większej
cenie drugiemu regionowi i liczymy
zyski. Na tym polega biznes. NajwaŜniejsza jest gospodarka i sytuacja ekonomiczna państwa, poniewaŜ od niej swój początek bierze
rozwój innych resortów. Proszę nie
narzekać na złą sytuację, z jaką
mamy do czynienia i apelować o
szybkie polepszenie, gdyŜ problemy
w Polsce musimy uporządkować.
Nie mam Ŝadnych wątpliwości, Ŝe
jeśli praca Anny Fotygi ( minister
spraw zagranicznych ) nie przyniesie poŜądanych rezultatów ,to obecna sytuacja Polski nie ulegnie zmianie [ oczywiście na lepsze - gorzej
moŜe być zawsze ]:)
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nie są "zacofani", są normalni bo
przecieŜ to, Ŝe 3 osoby na 10 mają
internet nie jest "zacofaniem". Mogę nawet mówić, Ŝe są do przodu
przed zachodem dobre kilka lat. Nie
mówię o postępie techniki tylko
rozwoju umysłowego. W tygodniu

jakby wszyscy byli przyjaciółmi. Co
do tego, Ŝe będę musiała spać z
kimś razem... Kompletna bzdura,
na szczęście. Miałam oddzielny,
dosyć duŜy pokój, a mój wegetarianizm potraktowali jak "coś" innego,
ale nie złego, co niestety w Polsce
zdarza się rzadko. Dziewczyna, u
której mieszkałam Ania jest bardzo
miła, mogę nawet powiedzieć, Ŝe
podobna do mnie i moich znajomych. Bardzo dobrze się rozumiałyśmy, moŜliwe, Ŝe wynika to z tego,
Ŝe obie jesteśmy rybami, a róŜnica
dni naszego urodzenia to zaledwie
2 doby. Pierwszy dzień w Czerkasach był, Ŝe tak powiem zaprezentowaniem nas Polaków w szkole.
MoŜe nie w dosłownym tego słowa
znaczeniu, ale trudno mi to inaczej
określić. Przeprowadzono z nami
"wywiady", pokazano nam muzeum
w Czerkasach itp. Drugi dzień to
wyjazd do Kijowa, stolicy Ukrainy.
Czas spędzony na Ukrainie opisuję
powierzchownie poniewaŜ uwaŜam,

.Listopad.20o6
Niedziela.
18;13 Dzisiaj rano o godzinie 7;30 wyjechałam na
Ukrainę i teraz siedzę w
Zamościu 'cause do Czerkas jedzie
się jakieś 2 dni. W pokoju tzn. w
domku jestem ja i 5 dziewczyn z
Konstantynowa - Ania, Ania, Magda, Agnieszka, Kasia. i ja Gabie.
Chyba zaraz zwariuje. Nie wiem czy
mam się bać tej "ukrainy" czy nie.
Wszyscy mnie straszyli, Ŝe tam ludzie są jacyś dziwni i cofnięci o jakieś 5 lat... Podobno kiedyś dzieci
spały w jednym łóŜku, a jak gdzieś
nie ma "kasy" to ludzie jedzą z jednej miski.. Co zrobię jak mi dadzą
jakieś skwary... W Polsce ludzie nie
rozumieją i myślą, Ŝe jak ktoś jest
wege to od razu idiota... Co tam
pomyślą?... ."[cyt.]
Tak pisałam tydzień temu w swoim pamiętniku. Teraz jednak wiem, Ŝe bardzo
się myliłam. Na Ukrainie ludzie są
bardzo mili i tolerancyjni, nie wiem
czy nie bardziej niŜ w Polsce. Wcale

mają 13 godzin języka angielskiego. Tam wszyscy są dla siebie bardzo mili i Ŝyczliwi. Nie spotkałam
się, z chamstwem czy teŜ brakiem
kultury. Ludzie nawzajem uśmiechają się
do sieb i e ,
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Ŝe zagłębianie się jest tu zbędne.
Nie operuję równieŜ dokładnymi
nazwami miejsc, które zwiedzaliśmy, bo ich nie pamiętam. Jak
wspomniałam drugi dzień był to
wyjazd do Kijowa. Kijów to piękne
miasto, trochę przypominające naszą Warszawę. Osobiście najbardziej zachwyciła mnie panorama
Kijowa. Trzeci dzień to krótki pobyt

w fabryce ciastek, spacer po pięknym parku, jak go nazywała Ania
childrenpark'u. Następnie chwila w
cerkwi niedaleko uniwersytetu, który równieŜ odwiedziliśmy, spotkanie
z burmistrzem Czerkas, zakupy i
wspaniały mecz koszykówki, który
wygrały "Cherkaskie Mavpy" 87-75.
Następny dzień to wyjazd. Długi i
Ŝmudny trwający całe 2 dni. Powrót

A

Wydanie świąteczne
do Polski 11 Listopada. Przed autokarem czekały na mnie wspaniałe
dziewczyny Alex, Natasza i Clike.
Nie przyniosły co prawda obiecanych transparentów, ale tylko dlatego bo Kamilka nie mogła przyjść,
ale i tak przywitały mnie w niepowtarzalny sposób…
Gabie

D

neta
Aneta nałogowo kłamie. Jej partnerem jest
najczęściej alkoholik. W chwilach stresu głośno bije brawo. Jej słabość to picie do upadłego. W tajemnicy próbuje burzyć młotkiem apartamentowce. Godzinami przesiaduje w ubikacji, pisząc wiersze. Krewni w spadku zostawiają jej brudne prostowniki. Kobieta lamentuje bez powodu. Ma niekiedy za
chude pięty. Aneta kolekcjonuje niekompletne abaŜury.

awid
Łoś z tym imieniem to zazwyczaj potępieniec. Pechowiec bredzi. Dawid - przekładając
na współczesny język polski, oznacza frajera. W porze Świąt BoŜego Narodzenia pojawiają mu
się plamy na czole. Grabi biednych. KaŜde zdanie kończy głośnym płaczem. Zamiast siedzieć przed kominkiem, woli w samotności marznąć w remizie straŜackiej. Zachowuje się, jak idiota. Zbiera białe zawiasy.
:) SiSi (:

W

tydzień po spotkaniu z
Warszawską Legią Widzewiacy udali się do
Wodzisławia, aby rozegrać mecz z tamtejszą Odrą. Pierwszą kwestią, jeśli chodzi o ten
mecz, jest sprawa, czy powinien on
w ogóle się odbyć. Odra bowiem
naleŜy do grupy trzech ostatnich
klubów ekstraklasy, nie posiadających podgrzewania murawy (razem
z Widzewem i Łksem). Murawę pokrywała kilkucentymetrowa warstwa śniegu. W tych warunkach o
wyniku decydował raczej przypadek
niŜ jakiekolwiek umiejętności piłkarskie. 3:0 wygrała Odra, tylko
dzięki temu, Ŝe jej piłkarze, ze
względu na większe doświadczenie,
lepiej wiedzieli, jak grać na śniegu.
Trzy bramki strzelił Marcin Chmiest.
Następne spotkanie odbywało się
na naszym stadionie, tym razem

podejmowaliśmy Zagłębie Lubin.
Niska temperatura odstraszyła niestety duŜą część "fanatyków", frekwencja wyniosła ok. 6tys. To najsłabszy wynik w tej rundzie. Trzeba
przyznać, Ŝe Ci którzy nie przyszli,
jeśli chodzi przynajmniej o względy
piłkarskie, nie straciły wiele. Po słabej grze i dwóch straconych golach
Widzew odnotował trzecią poraŜkę
z rzędu. Ostatni mecz rundy jesiennej, to wyjazd do Krakowa, na Cracovie. Tam, nasz młody zespól
znów musiał uznać wyŜszość rywala, choć wcale nie był gorszy. To
Widzew (a konkretniej Adrian Budka) jako pierwszy strzelił bramkę.
Podopieczni Stefana Majewskiego
(który jeszcze niedawno był szkoleniowcem Widzewiaków) zdołali jednak strzelić dwa gole, wynik dowieźli do końca.
I tak zakończyła się runda jesienna

sezonu 2006/07 (o Pucharze Ekstraklasy nie będę pisała ze względów podanych przez kolegę z Łks).
Widzewiacy zdobyli 15 punktów,
czyli średnio 1 na mecz, wygrali 4
spotkania, 3 zremisowali, 8 przegrali. Bramki 16 - 21. Na półmetku
rozgrywek zajmujemy 11-te miejsce w tabeli.
Rozumiem poruszenie niektórych,
ale naleŜy pamiętać, Ŝe ten sezon
to walka o utrzymanie. To nie jest
juŜ druga liga, gdzie wygrywaliśmy
praktycznie ze wszystkimi. To nie
jest teŜ Liga Mistrzów (uczniów
szkoły to raczej nie dotyczy). Nie
walczymy teŜ o Mistrzostwo (na
razie:). Cierpliwości "...jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie
wspaniale...":)

P

nia były bardzo cięŜkie, gdyŜ w dniu
meczu zaczął padać śnieg. Boisko
było fatalne i takie teŜ były zawody.
Gdyby nie nasz bramkarz Bodzio
W., druŜyna z Płocka wywiozłaby 3
punkty z Łodzi. Po prostu moŜna

powiedzieć, Ŝe ten mecz się odbył.
Następna kolejka i czeka na nas
druŜyna z czołówki-Korona Kielce.
Na ten mecz autokarami, autami i
busami pojechało ok. 850 fanatyków Łódzkiego Klubu Sportowego.

o spotkaniu z Arką Gdynia
nasi piłkarze rozgrywali kolejny mecz na naszym Estadio
przy
Al.Unii
2.Przeciwnikiem była druŜyna Wisły
Płock. Warunki rozgrywania spotka-
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Około 770 znalazło się na sektorze,
reszta z powodu braku biletów
zmuszona była stać pod stadionem.
Grajkowie nie grali najgorzej. Punkt
moŜna było wywieźć. Mieliśmy kilka
sytuacji np. Arifovicia i Madeja. Po
raz kolejny klasę w bramce pokazał
Bogusław Wyparlo. Gdyby nie on,
wynik mógł być zupełnie inny. Niestety, po strzale Marcina Kaczmarka (ciekawostka-były gracz Włókniarza Konstanynów) przegrywamy
ten mecz 1-0.Ostatnia kolejka
Orange Ekstraklasy i do miasta Łodzi przyjeŜdŜa wicemistrz Polski

Krakowska Wisła. Jeszcze na dobre
mecz się nie rozpoczął, a po strzale
Arifovicia prowadziliśmy w 7 minucie 1-0.W 30 minucie kontrowersyjna sytuacja-po rzucie roŜnym wiślaków piłkę odbija Wyparło, dopada
do niej Stolarczyk i doprowadza do
wyrównania. Gracze ŁKS-u protestowali, sugerując "nakładkę", jednak sędzia nakazał rozpocząć grę
od środka. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia ŁKS w
16 sekundzie drugiej części gry Arifovic pięknym strzałem po raz drugi
pokonuje Emiliana Dolhę, który był

S

wiając nawet kamienia na omszałym kamieniu.
Trzeba koniecznie powstrzymać realizację filmu. Mniejsza o
Lorda Vielokonta - Barry musi stawić czoło najpotęŜniejszej, najohydniejszej sile, jaką zna świat Hollywood!

ŁYNNY BARRY TROTTER
JUś W NASZEJ BIBLIOTECE! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Pojawiły się juŜ kolejne, nowe pozycje na półkach naszej biblioteki.
Wśród nich znalazła się bardzo popularna seria o Barrym Trotterze
(kto jeszcze jej nie zna, poniŜej
zamieszczamy krótką informację),
a takŜe wiele innych nowości dla
miłośników ksiąŜki na długi zimowy
wieczór min. najnowsza ksiąŜka
Katarzyny Grocholi oraz coś dla
koneserów najnowsze pozycje Stephena Kinga i Andrzeja Sapkowskiego.
"Barry Trotter i bezczelna parodia".
Michael Gerber
Hokpok to najbardziej znana szkoła magii w świecie czarodziejów, a
Barry Trotter to jej najsłynnejszy
uczeń. Dzieje się tak, odkąd "Barry
Trotter i kawior filozoficzny"
J.G.Rollins pobił wszelkie rekordy
sprzedaŜy na całym świecie...
Barry stał się tak waŜny dla
szkoły, Ŝe rada zgodziła się, by
mógł pobierać nauki w Hokpoku
tak długo, jak zechce...
Barry Trotter ma obecnie 22 lata.
śycie wiecznego studenta, wolne od
opłat i pełne chętnych groupies,
upływa miło i przyjemnie, teraz
jednak nadciąga katastrofa. W Hollywood rozpoczęto zdjęcia do filmu
"Barry Trotter i nieunikniona próba
zrobienia kasy" i dział marketingowy wytwórni Braci Wagner pracuje
na pełnych obrotach. Wkrótce
Hokpok zaleje fala oszalałych, spragnionych pamiątek Gumoli, którzy
rozszarpują go na strzępy, strzępy
sprzedają na Allegore, nie pozosta-

Wydanie świąteczne
najlepszym zawodnikiem Wisły. Po
tym zwycięstwie zakończyła się jakŜe udana runda dla eŁKaeSiaków.
śyczyć sobie tylko moŜna, aby wiosna była jeszcze lepsza.
P.S O Pucharze Ekstraklasy nie ma
co wspominać, bo są to po prostu
sparingi komercyjne, które ze
względu na sponsora muszą się
odbyć.
C_M

Spadł pierwszy śnieg, zbliŜało
się BoŜe Narodzenie. Niania jak
zwykle siedziała w swoim fotelu na
biegunach i uśmiechała się zamyślona.
KaŜdego roku odwiedzała swoich
małych przyjaciół, by podarować im
opowieść przeznaczoną tylko dla
nich.KaŜda historia ma ukryty sens
A takŜe coś miłego i lekkiego na i zawiera wskazówki, które choć
długie zimowe wieczory:
pozornie nieprzydatne, pomagają
Krystyna Jakóbczyk
bohaterom rozwiązywać ich proble"Opowieści wigilijne mojej niani".
my.
Czytelnik znajdzie w baśniowych
Niania jest postacią niezwy- opowieściach Niani coś dla siebie:
kłą:wróŜką, czrodziejką, bajarką. trochę uśmiechu, radości, zadumy i
refleksji, subtelnych wzruszeń i ciepła, które tworzą magiczną aurę
Świąt BoŜego Narodzenia.
Andrzej Pilipiuk
"Norweski dziennik"
Tom I - Ucieczka
Paweł Koćko sądził, Ŝe czekają go
nudne wakacje.
Nagle zostaje porwany, a potem
wysłany - podobno dla własnego
bezpieczeństwa - do norweskiej
wioski za kołem podbiegunowym.
Ale zrujnowany dom, leśniczyszpieg, rosyjska arystokratka na
białym koniu i zwariowany kumpel
Maciek Wędrowycz, to dopiero początek przygód...
Doświadczenia na ludziach i kosmitach, rosyjska arystokracja, dąŜąca
do restaurowania monarchii, szpiedzy, bomby i - jak zwykle - humor.
Po tej ksiąŜce lektury szkolne będą
jeszcze nudniejsze.

Jest uosobieniem tęsknoty do ciepła, czułości, zrozumienia i bliskości. Niania nie ma ani określonego
wieku, ani imienia, ale jest silnie
związana ze wszystkimi wychowankami.
Łukasz pragnie powrotu ojca,
który go opuścił i wyjechał do Afryki. Mała Olga chce, aby zdarzył się
cud i powrócił jej ukochany piesek, Katarzyna Grochola
który zaginął w lesie podczas burzy. "A nie mówiłam!"
Karolina tęskni za przyjaciółką, która juŜ nie chce się z nią bawić.
Miłość jest najpiękniejszym i naj-
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waŜniejszym uczuciem w Ŝyciu
człowieka.MoŜe się pojawić w kaŜdej godzinie naszej dziwnej przygody z losem, nie tylko w miłości durnej i chmurnej.
Najnowsza powieść K.Grocholi "A
nie mówiłam" opowiada o wielkim
uczuciu, łączącym Judytę i Adama
zwanego teŜ Niebieskim.
Pogodna, ciepła i dowcipna ksiąŜka
o dojrzałej, spełnionej miłości.Oddala pytania o absurd istnienia, łagodzi stresy, wraca nadzieję
Ŝyciowym pechowcom.
Po jej przeczytaniu uwierzysz w
siebie,otworzysz szeroko oczy i zaczniesz szukać swojej szansy.
K.Grochola przekazuje, Ŝe warto.
Stephen King
"Buick 8"

Coca-Cola, McDonald'y, "wyścig
szczurów" i co dalej?
Zaczęło się od Coca – Coli – symbolu Ameryki po wsze czasy, później wtargnęły McDonald’y i inne
fast food’owe restauracje. Mowa o
„amerykanizacji” narodu polskiego.
Ameryka jest dla wielu Polaków
jakby „ziemią obiecaną”. Kojarzy
nam się ona z luksusem, gwiazdami
filmowymi, szybkim jedzeniem, Ŝyciem „na luzie” i sukcesem. Taki
obraz zaatlantyckiego kraju wykreowała w Polsce przede wszystkim
telewizja, – ale nie filmy podróŜnicze czy dokumentalne, ale filmy,
gdzie tłem perypetii pięknej aktorki
czy wysportowanego aktora jest
wyimaginowane Ŝycie Amerykanów.
Rodzice wiecznie uśmiechnięci, zajmujący wysokie stanowiska, poświęcający kaŜdą wolną chwilę na
kontakty z rodziną, to bajka. W rzeczywistości nie mają czasu dla swoich dzieci, bo zajęci są robieniem
kariery. Ameryka to kraj ludzi otyłych (czego filmy nie pokazują), bo
brak czasu pociąga za sobą jedzenie fast food’ów i mroŜonego jedzenia, które po 5 – ciu minutach pobytu w mikrofalówce zmienia się w
ciepły „obiad”, który kaŜdy z członków rodziny je osobno. Warto zauwaŜyć więc, Ŝe ludzie Ŝyjący na
„kontynencie Kolumba”, mają zupełnie inną mentalność, sposób Ŝycia, który niekoniecznie jest lepszy.
W Ameryce nie ma miejsca na sen-

Ned Wilcox zaczyna pracować w
Jednostce D,tej samej,w której kiedyś pracował jego ojciec. Wśród
funkcjonariuszy policji stanowej
panują stosunki bliskie jak w rodzinie; kaŜda rodzina ma swoje tajemnice,o których nie wiedzą ludzie z
zewnątrz.Ned dowiaduje się,Ŝe i
Jednostka D od wielu lat pilnie
strzeŜe tajemnicy, która moŜe mieć
coś wspólnego z makabryczną
śmiercią jego ojca. Tajemnicy potwornej, nieludzkiej, fascynującej.
Czy Ned, którego ojciec zapłacił
najwyŜszą cenę za swoją ciekawość, zdoła rozwiązać zagadkę buicka roadmastera 8,stojącego od
dwudziestu lat w Baraku B?

Wydanie świąteczne
a tymczasem:

Najserdeczniejsze Ŝyczenia:
Cudownych świąt BoŜego Narodzenia
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości.
Pod Ŝywą choinką zaś duŜo prezentów.
A w waszych pięknych duszach wiele sentymentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
Ŝeby był jeszcze lepszy niŜ ten co
właśnie mija.
Wszystkim Gimnazjalistom, a w
szczególności stałym bywalcom biblioteki - CAŁA BIBLIOTEKA SZKOLNA (opiekunki pani Mariola i pani
Serdecznie zapraszamy! Niebawem Ewa oraz cały aktyw biblioteczny).
kolejne recenzje, spodziewajcie się
teŜ "bibliotecznego badania rynku",

tymenty, czy jakieś wyŜsze uczucia. swoje stanowisko i o dalszy awans
Dobrym, lecz nie jedynym przykła- za wszelką cenę, a ludziom bogatdem, jest tutaj zmiana mieszkania.
szym ten klimat tak sprzyja,
Amerykanie nie przywiązuŜe co drugi leczy się u psyją się tak do swojechologa i fakt ten moŜego domu i mogą w
my powiązać z jeszcze
kaŜdej chwili
jedną cechą Amerykabez większych
nów.
Ludzie
ci
są
problemów
owszem komunikatywni
zmienić miejsce
i serdeczni w stopobytu, natomiast
sunkach międzymy, Polacy wkłaludzkich, ale jeddamy całe swoje
nocześnie
zaserce w dom, inwemknięci w sobie,
stujemy
w
nie mają oparcia
n i e g o
w rodzinie i przez
swoto muszą zwierzać
je
się (jeśli ich na to
stać) obcemu człowiekowi. Mówiąc o cechach
odznaczających Amerykę,
Amerykanów ich styl Ŝycia,
mówiłam o tym, do czego
mimowolnie dąŜą Polacy.
„Amerykanizacja” ta przejawia się u nas w coraz
szybszym tempie Ŝycia, zabiepieganiu od najmłodszych lat o swoją pozycję i w końcu w przykładaniu
niądze,
jest miej- coraz mniejszej wagi do rodziny.
scem, z którego cięŜko nam odejść, Smutne jest jednak przede wszystbo wiąŜe się z nim wiele wspo- kim to, Ŝe tego, czego nie dokonały
mnień, dlatego decyzję o przepro- stuletnia niewola i starania zaborwadzce podejmujemy rozwaŜnie i ców, zrobimy sami z własnej woli –
decyzja ta przychodzi nam z wiel- wynarodowimy się, utracimy toŜsakim trudem. Ameryka jest to rów- mość.
nieŜ kraj, w którym panuje ciągły
„wyścig szczurów”. Ludzie walczą o
A. Pilawa
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Wydanie świąteczne

waŜam, Ŝe agresja jest
głównym czynnikiem powodującym
konflikty
i
sprzeczki w szkole. Według pewnej encyklopedii „agresja
to wrogie, zwykle gwałtowne działanie, fizyczne lub słowne. Niekiedy
jest utrwaloną cechą osobowości
człowieka, wyraŜająca się agresywnymi postawami” W szkole, gdzie
przebywa tak wiele osób z róŜnych
środowisk, grup kulturowych i społecznych istnieje bardzo duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe spotkamy się z
rozmaitymi przejawami agresji,
zaczepkami słownymi, Bujkami, a
takŜe prześladowaniem słabszych.
Ostatnie wydarzenia, które rozegrały się w naszych szkołach dowodzą,
Ŝe coraz częściej dochodzi do aktów

przemocy i agresji wśród młodzieŜy
szkolnej. Prześladowanie uczniowie
najczęściej zamykają się w sobie,
nie chcą lub boją się mówić otwarcie o tym, co spotyka ich ze strony
rówieśników czy teŜ tak zwanych
„kolegów szkolnych”. Natomiast
prześladowcy czyją się pewni i bezkarni. Nie mogą poradzić sobie z
taką dramatyczną sytuacją, ofiary
te często uciekają się do samobójstwa upatrując w nich jednego rozwiązania problemu lub teŜ same
stają się agresywne, chcąc w ten
sposób zrekompensować swoje
cierpienia i upokorzenia. Spróbujmy
my uczniowie przeciwdziałać takiej
szkolnej patologii. Jako uwaŜni obserwatorzy wyczuleni na takie zachowania moŜemy dopatrzeć się

nawet najbardziej ukrytej agresji.
W takich sytuacjach nie powinniśmy tego lekcewaŜyć lub udawać,
Ŝe waszej szkoły to nie dotyczy.
Wówczas bójmy się reagować we
właściwy sposób. Jak najszybciej
zgłośmy to nauczycielom, a oni na
pewno podejmą odpowiednie działania, ale mówmy o tym głośno i
otwarcie! Na podstawie powyŜszych
argumentów stwierdzamy, iŜ agresja jest głównym czynnikiem podorującym konflikty i nieporozumienia w szkołach, zwłaszcza pomiędzy
rówieśnikami i powoli staję się
wszechobecna. Zacznijmy działać,
poniewaŜ czas nagli, a ludzie podąŜają od złego ku gorszemu!

T

wuje do działania? Michel Houellebecq pisze: "Seks bywa tylko chwilową ulgą. Jest niczym dŜazga pod
paznokciem, którą trzeba wyciągnąć, Ŝeby przestało boleć." Tyle,
Ŝe człowiek cały składa się z
drzazg.
Grudniowo refleksyjna

stora, co chciał ukraść święta. Jak
on się nazywał? (Będziesz tak miły i
wrzucisz jego imię do skrzyneczki
na drzwiach sali 8? Specjalnie dla
mnie??).
Radość, jakość, higiena (albo radość, rozpusta, rewolucja) - taką
przyjęłam hierarchię wartości i fajno jest. Czasem wystarczy zadać
sobie pytanie: "czy lepiej być czystym i brudnym, czy głodnym i najedzonym", by odnaleźć sens Ŝycia.
Nie mogę się juŜ doczekać świąt,
ale fajny jest takŜe dzień wigilii klasowych - wszyscy biegają po korytarzach, obściskując się z kaŜdym,
kogo spotkają i Ŝyczą sobie wesołych świąt. Poza tym jest duŜo ciastek i kaŜdy przynajmniej udaje, Ŝe
cię lubi :).
Poczułam klimat. Ale mam problem
- więc ogłaszam WIELKI KONKURS
DLA CZYTELNIKÓW - pytanie: JAK
SIĘ ROBI TE TAKIE GWIAZDKI Z
PAPIERU? Odwiecznie nurtująca
mnie tajemnica, teraz moŜe zostać
rozwikłana dzięki TOBIE! Tylko ty
moŜesz uratować ludzkość Tamtararam! <fanfary?> (i mówię tu zupełnie serio - jeśli ktoś z was nauczy mnie robić te gwiazdki, to będę bardzo szczęśliwa i napiszę specjalne podziękowanie w styczniowym artykule wraz z serduszkami i
róŜowym napisem "love love" :)).

ak, tak, nic tak na Ciebie
nie działa. Dlatego czytasz
ten artykuł. Zastanawiasz
się, czy będą jakieś makabryczne opisy, moŜe coś okropnego, co zdarzyło się w gimnazjum?
Maltretowanie zwierząt, stosunek w
szkolnej ubikacji, upośledzone dzieci trzymane przez rodziców w klatkach...
Gdy widzisz w gazecie zdjęcie pokawałkowanych krów w rzeźni, nie
moŜesz odwrócić wzroku, prawda?
Gdy czytałam o psach mielonych na
Ŝarcie dla psów, wracałam do tego
tekstu kilka razy. Lubisz zdjęcia
modelek, bo emanują seksem, nawet jeśli nie są nagie, lubisz mocne
erotyczne opisy w ksiąŜkach, lubisz
takŜe mocne słowa...
Nic dziwnego - "ludzka natura" myślę. Lubimy zło, to co nas przeraŜa i szokuje, jednocześnie w pewien sposób nas kręci.
Media przeplatają erotyczne sny z
krwawymi koszmarami i właśnie za
to je kochamy. Wszystko, co pokazuje telewizja, ma jakiś związek z
pornografią i śmiercią.
Ale daj sobie spokój z wyrzutami
sumienia - bo gdyby nie seks, Ŝądza władzy, pieniądze i wszystkie te
rzeczy, które podobno są złe, zmienilibyśmy się w roślinki. W końcu,
co innego nami kieruje? Co moty-

L.Vis!
P.S. Nie skarbie, nie chodziło mi o
to, Ŝeby cię zdołować, Ŝe ludzie są
źli, a świat paskudny. W końcu robią teŜ czekoladę i wystawy psów więc nie mogą być aŜ tak okropni,
jak ich opisałam. Lubię ludzi.
*
Jak tam, robicie juŜ łańcuchy na
choinkę z kolorowych wycinanek?
Pieczecie ciasteczka w kształcie bałwanków i biegacie po domu w mikołajowych czapeczkach?
Super. Ja tam teŜ lubię święta, lubię "Kevina samego w domu", rekalmy Coca-coli, a najbardziej lubię
ciasteczka w kształcie bałwanków.
Pewnie, Ŝe mogłabym siedzieć w
kącie i bez przerwy mamrotać sama
do siebie: "komercha, komercha,
błeeee", ale na co mi toto? Wam
teŜ odradzam. W końcu transformujecie się od tego w zielonego
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Jeśli przeczytałeś ten chory artykuł, to i tak jesteś nie- Wesołych ciasteczek (w kształcie bałwanków oczywisamowitą osobą. Ja nigdy ich nie czytam.
ście).
Dalatego dziękuję i przestaję zawracać ci głowę - wracaj do robienia łańcuchów z wycinanek!
L.Vis!

T

ak na wstępnie o kolorze –
lato – biel, zima – szarość i
czerń…więc jeśli zdecydujesz się ubrać cała na czarno, postaraj się urozmaicić swój
strój poprzez dobór tkanin, fakturę
czy splot, z której jest zrobiony.
Przy ograniczeniu do jednego koloru wskazane jest wręcz poszaleć z
fasonami ubrań, długościami albo
warstwowością. Czerń ma swoje
odcienie, więc umiejętnie je zestawiaj a moŜesz uzyskać bardzo ciekawy efekt =) Co do szarego, niekwestionowany król wśród kolorów,
pojawił się we wszystkich kolekcjach najwaŜniejszych projektantów
mody…szary nie musi być nudny…
to zaleŜy jak i z czym go nosisz =)
T-shirt...
Na ramiączka, bądź z rękawem byle
Ŝeby było odwaŜnie i świecąco...moŜe być wewnętrznym manifestem bądź zabawną prowokacją,
to absolutny hit sezonu lansowany
przez wiele szanowanych domów
mody :D
Leginsy...
Zdecydowany powrót lat 70...punku
i rocka. W tym sezonie noszone
obowiązkowo o długości 3/4, a jeśli
dłuŜsze, to w krzykliwych kolorach i
z oryginalnym deseniem.
PrzewaŜnie leginsy nosi się do wysokich obcasów, jeśli wybieramy
buty na płaskim, to tylko te z nas,
które mają długie nogi, dla których
płaska podeszwa to nie kłopot.
Chodzi o to, Ŝeby nogę było widać.

P

rzeprowadziłyśmy
pewną
ankietę na temat: "Jakie
jest jedno Ŝyczenie BoŜonarodzeniowe i postanowienie
Noworoczne
Pani/Pana
(nauczyciela)". Rozmawiałyśmy z
kilkoma nauczycielami..
Ich Ŝyczenia powtarzały sie .. Bardzo chcieliby, aby uczniowie byli

Długość 3/4 wbrew pozorom
optycznie skraca, więc dobrze będzie do nich wyglądać jakaś fajna
mini =)
Do legginsów najlepiej nosić wysokie kozaki, które podkreślają szczupłe nogi, ale nie wyszczuplają łydek.
Rurki…

-baleriny
-tuniki
-topy o kształcie tuniki
-sportowy t-shirt
-błyszczący top
-dłuŜsze bluzeczki
-sięgające
za
pas
bluzki
„koszulowe”
- krótkie Ŝakiety
Czyli ogólnie co do „góry” bawimy
się długością =)

Przede wszystkim dla dziewczyn
wysokich, o szczupłych nogach i Make up …
płaskich pośladkach… z czym no- Na wieczór nieco ostrzejszy hmm
moŜe odrobina fioletu ? =P
sić ?
- k o z a c z k i t y p u „ o v e r k n e e ” , 1. Na całą górną powiekę aŜ po
brwi nałóŜ jasny beŜowy cień jako
„mukluk” - (futrzane)
bazę.
-sportowe tenisówki
2. Na powiekę górną nałóŜ cień fioletowy (lub inny jaki wolisz) aŜ do
załamania powieki, następnie
wszystko dokładnie rozetrzyj szerokim pędzlem.
3. Załamene powieki podkreśl
ciemniejszym fioletem, moŜesz dodać teŜ odrobinkę czarnego cienia.
Wszystko dobrze rozetrzyj!
4. Narysuj cienką czarną kreskę
wzdłuŜ linii rzęs i ją delikatnie rozetrzyj. Następnie ciemnym fioletem
podkreśl lekko dolną powiekę i rozetrzyj, potem narysuj delikatną
czarną kreskę na dolnej powiece i
ją rozetrzyj
5. Podkreśl łuk brwiowy jasnym
cieniem i wytuszuj rzęsy.
I gotowe! Pamiętaj, Ŝe trzeba dobrze rozetrzeć wszystkie cienie, to
podstawa, by stworzyć efekt przydymionego oka… =)
Alex

kulturalniejsi, pilniejsi w nauce, i
nawet pojawiło się Ŝyczenie wprowadzenia mundurków w szkole..:)
Gdy zapytałyśmy o postanowienie
Noworoczne.. tu nauczyciele chwilę
musieli się zastanowić.. ale takŜe
ich wybory były podobne. Odpowiadali, Ŝe więcej cierpliwości do
uczniów, wyrozumiałości i więcej
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Bardzo miło przeprowadzało się
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HAlina&DŜastina
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KozioroŜec (22.12-20.01)
Przed Tobą miesiąc bardzo pracowity, w którym zyskasz wiele uznania
za swoją osobowość. Korzystna atmosfera będzie panować wokół
Twoich kontaktów koleŜeńskich. Nie
zapomnij o waŜnej uroczystosci rodzinnej. Kup wczesniej drobny upominek, a najlepiej wykonaj go własnoręcznie.

Byk (21.04-21.05)
Nowe znajomości pobudzą Twoją
wyobraźnię. Znajdziesz nieoczekiwanie duŜo czasu na kino, spacery
itp. Na szczęście nie ucierpi na tym
Twoja edukacja. Przed świętami
czeka Cię waŜna rozmowa, która
wywrze wpływ na Twoje samopoczucie na koniec roku. Poradź się
starszego rodzeństwa lub mamy.

Panna (23.08-22.09)
Jeśli nie wyjedziesz na święta, przerwę w szkole wykorzystaj na uporządkowanie własnych spraw. Ułatwi to efektywne wejście w nowy
rok. Niepokój moŜe wprowadzić
niejasna sytuacja między Tobą, a
Twoją sympatią. Nieoczekiwanych
sprzymierzeńców znajdziesz w zupełnie nowych osobach.

Wodnik (21.01-19.02)
Gdy uda Ci się zrealizować planowaną podróŜ, będzie cudownie. Jeśli natomiast jeszcze nie tym razem, teŜ nie będziesz narzekać na
nudę. MoŜe rozpocząć się zupełnie
nowy etap w Twoim Ŝyciu uczuciowym. Nie pokazuj jednak znajomym listów miłosnych, przeznaczonych tylko dla Ciebie. To waŜne.

Bliźnięta (22.05-21.06)
MoŜe to być wspaniały miesiąc,
gdyŜ wiele spraw zacznie się układać po Twojej mysli. W domu chaos, a w srecu zamęt. Sam/a nie
będziesz wiedzieć, na co się zdecydować. Niekiedy los potrafi sobie
zakpić i nic nie pozostaje z nadmiaru towarzystwa. Unikaj sytuacji
konfliktowych, a będzie OK.

Waga (23.09-22.10)
Najlepiej będziesz czuć sie w marzeniach, snując wspaniełe plany
królowania w nowym otoczeniu i
łamania serc płci odmiennej. Rzeczywistość będzie bardziej szara ale
fajerwerki teŜ się zdarzą. Propozycję barana, dotyczącą spotkania,
rozwaŜ Ŝyczliwie, ale nie decyduj
się na zbyt szybką i pochopną odpowiedź.

Ryby (20.02-20.03)
OkaŜe się, Ŝe cicha i spokojna na
pozór rybka będzie prowadzić Ŝycie
bogate w wydarzenia i przeŜycia
duchowe. W uzewnętrznieniu ich
stanie na przeszkodzie wrodzona
nieśmiałość, lecz w gronie bliskich
osób sam/a niewiele bedziesz mówić, innym jednak dasz dojść do
głosu. Sylwestrowy wieczór zapowiada się uroczo.

Rak (22.06-22.07)
Nie wszystko ułoŜy się tak, jak tego
pragniesz. Nie znaczy to wcale, Ŝe
mniej korzystnie, ale po prostu inaczej. Czyjaś arogancja Cię zrani i
pozostawi trwały ślad na waszych
kontaktach. Darzysz kogoś szczególną sympatią, lecz nie jesteś
pewna/ien, czy tylko go/ją lubisz,
czy moŜe coś więcej. Sytuacja ta
wkrótce wyjaśni się sama.

Skorpion (232.10-21.11)
Miesiąc dość zróŜnicowany, w którym przewijać się będą spotkania,
flirty i dominowanie w swoim otoczeniu, na przemian z niesnaskami i
pretensjami w domu. Nie opuści Cię
fantazja ani dobry humor, ale bardziej panuj nad emocjami. Zakończ
teŜ swój spór z kimś, kogo darzysz
sympatią.

Baran (21.03-20.04)
Trudno będzie Ci się skupić na stałych obowiązkach. Myślami będziesz
juŜ przy świetach. Razem z paczka
przyjaciół zechcecie zorganizować
sylwestrową imprezę. Na rodziców
się nie gniewaj, ale rozwaŜ, czy ich
krytyczne uwagi nie są pozbawione
racji. Gdy z nimi powaŜnie porozmawiasz, wszystko się wyjaśni.

Lew (23.07.-22.08)
Końcówka roku upłynie Ci przy
przejrzystej sytuacji w szkole i przy
poprawnej atmosferze w domu.
Twoje Ŝycie towarzyskie wyraźnie
się oŜywi. Szkoda byłoby spędzić
sylwestrowy wieczór przy domowym telewizorze. Porozmawiaj z
rodzicami i zaproś do siebie znajomych.

Strzelec (22.12-21.12)
Nastąpią pewne zminy w Twoim
otoczeniu, przybędzie teŜ trochę
nowych obowiązków. Podczas pewnej imprezy spodoba Ci się, i to ze
wzajemnością, chłopak/dziewczyna.
Spowoduje to małe zamieszanie.
Tymczasem obiekt Twoich westchnień szybko zejdzie z piedestału
i okaŜe się kimś bardzo zwyczajnym.
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