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(lewy dolny róg)
Konrad Fiszer
Tomasz Malski
Bartek Krasuski
Damian Binkowski
Dorota Nawarycz
Ola Spancerska
Justyna Szargan
Paulina Malowna
Gabrysia Podkulińska

(lewy górny róg)
Pani Mirosława Marszałek
Paulina Kowalczyk
Emila Dadan
Natasza Dudkiewicz
Paulina Szczerkowska
Kamila Czołczyńska

Kacper Demko - dziennikarz,
redaktor
i
pomysłodawca
konstantynowskiego "Kuriera"
spotkał się ze mną któregoś
wtorku na umówiony wywiad.
Rozmawiałam z nim głównie
o jego pracy, ale Ŝyję
w nadziei, Ŝe nie uznacie tego
za kolejny nudny smęt mojego
autorstwa...
- Co trzeba zrobić, Ŝeby
zostać dziennikarzem?
K.D. - NajwaŜniejsza jest
ciekawość świata, ciągły głód
informacji. Trzeba teŜ mieć
szerokie
zainteresowania,
wiedzieć po trochu z kaŜdej
dziedziny. Na pewno waŜna
jest wytrwałość, bo czasem
trzeba mocno się namęczyć,
Ŝeby znaleźć ciekawy temat,
a potem jeszcze sprawdzić
informacje w róŜnych źródłach
i napisać porządny artykuł.
- A jakie są najczęstsze błędy
w pisaniu artykułów?
K.D. - Przede wszystkim
literówki i jakieś głupie błędy
w nazwiskach. Czasem złe
podpisy pod zdjęciami itp.
Błędów merytorycznych raczej
nie ma, bo kaŜdy z góry wie,
o czym chce zrobić materiał
i jak to będzie mniej-więcej
wyglądało.

Kamień na kamieniu,
a gdzieniegdzie szkło. To jest
boisko czy poligon? Tak nie
moŜe
być.
Mówią,
Ŝe
powinniśmy się ruszać

- Wolisz małe projekty, jak
"Kurier" czy pracę w duŜych
gazetach?
K.D. - Nie nazwałbym "Kuriera"
małą gazetą. Musieliśmy się
naprawdę napracować, Ŝeby
przeforsować
taki
projekt.
Zwykle robimy nakład 1000
egzemplarzy i rozchodzi się to
w trzy, cztery dni. Na pewno
nie jesteśmy jeszcze popularni,
jak chociaŜby "43 bis", ale radzimy sobie.
W dzienniku goni cię przede
wszystkim czas. Poza tym,
zawsze na początku dostajesz
malutki fragment tekstu i i tak
zawsze jest źle, za duŜo, za
mało.
A tu nikt nam nie mówi co
mamy robić.
- A skąd bierzecie pomysły
na artykuły?
K.D. - Trzeba po prostu
pochodzić po mieście,
rozmawiać z mnóstwem ludzi.
Chodzić na wszystkie imprezy
kulturalne w MOK'u i szukać
ciekawych rzeczy. W końcu
kaŜdy wie o doŜynkach (ale ile
moŜna słuchać babci
z Niesięcina?) , ale niewiele
osób, o tym, Ŝe niedługo
w
Konstantynowie
będzie
najlepszy perkusista w Polsce
i my robimy z nim wywiad.

i czynnie wypoczywać, ale czy
jest coś robione, Ŝebyśmy
mogli bezpiecznie grać?
OtóŜ nie. Na boisku jest mniej
bezpiecznie niŜ w ciemnym
zaułku. Dyrekcja powinna coś z
tym zrobić. Czy nie lepiej
wydać trochę pieniędzy a

- Traktujesz dziennikarstwo
jako pasję, czy bardziej jako
pracę, obowiązek?
K.D. - Zawsze zaczyna się od
hobby. Jeśliby mnie to nie
interesowało to siedziałbym na
kasie w Biedronce, a nie
męczył się tu z jakąś gazetą.
Fajnie, kiedy z pasji są
pieniądze, ale dziennikarze
ogólnie bardzo mało zarabiają.
W Polsce jest tylko kilku panów
z TVN'u, którzy mają z tego
jakieś większe pieniądze,
a cała reszta to po prostu
pasjonaci, którzy kochają tę
pracę, lubią rozmawiać
z ludźmi, pisać artykuły...
- A jakie gazety czytasz
prywatnie?
K.D. - Swojej nie czytam, bo
nie mam czasu <śmiech>.
Z resztą znam ją na pamięć,
tyle, razy sprawdzam ją przy
składaniu. Kiedyś czytałem
"Metal Hammera", ale teraz nie
kupuję niczego regularnie.
Wiadomo
czytamy
konkurencyjną "43 bis", Ŝeby
mieć jakieś porównanie, a poza
tym to, co wpadnie mi w ręce.
- Ok, dziękuję za wywiad.
Emila Dadan

na
zaoszczędzić
odszkodowaniach z powodu
złamań i okaleczeń?
Ale tą decyzję pozostawimy
siłom wyŜszym.

Kalafior

malutkie
Kazimierzmiasteczko, z trzech stron
osłonięte
wysokimi,
zielonymi
wzgórzami,
spoglądające ku leniwie
toczącej się Wiśle. Sercem
tego miasta jest brukowany
kocimi łbami rynek, gdzie
spotykają się mieszkańcy
i turyści. Siadają przy
jednym z wystawionych na
rynku stolików by wymieniać
najświeŜsze informacje
i podziwiać malownicze
krajobrazy Kazimierza. To
miasto
skradło
serce
malarzom, którzy
przyjeŜdŜają tu w kaŜde
wakacje
oraz
aktoromstałym
bywalcom
tego
miasta. Bo to miasto juŜ

takie
jest,
niby
małe,
niepozorne, a w jednej chwili
potrafi człowiekowi skraść
serce. Nie ma lepszego
miejsca na wypoczynek
i nigdzie indziej nie panuje
taka atmosfera wiecznego
pikniku.

Temu urokowi mało kto
potrafi
się
oprzeć.
Zachwycają
nast.
Widoki jak ze starej
fotografii: malownicze
kamieniczki
z podcieniami,
w których malarze
wystawiają
swoje
dzieła. Wąskie uliczki,
domy
i
kamienice
choć
podniszczone
wciąŜ
przypominają nam o swej
dawnej świetności
i urodzie. Na wzgórzu nad
farą wznosi
się 20 metrowa Baszta,
która została zbudowana
z rozkazu króla Kazimierza
Wielkiego. Podczas potopu
szwedzkiego
była
zniszczona i dziś moŜemy
podziwiać jedynie jej ruiny.
Legenda głosi, Ŝe łączy się
ona z oddalonym o 4 km
zamkiem w Bochotnicy.
Ponoć tunel ten wybudował
król Kazimierz dla śydówki
Estery- swojej kochanki,
z którą się tam potajemnie
spotykał. Co prawda próŜno
szukać teraz owych przejść
jednak warto się wybrać do
ruin w Bochotnicy.
Choćby ze względu na
legendę, która mówi, Ŝe
w jaskini wydrąŜonej
w zboczu spoczywa ukryty
przez Annę- zbójca
w spódnicy- skarb. Jednym
z najpiękniejszych widoków
na dolinę Wisły jest widok
z Góry Trzech KrzyŜy.
KrzyŜe
te
upamiętniają
epidemię cholery w 1708r.
Lecz
bezsprzecznym
przedmiotem bez którego
niemoŜna wyjechać

Kazimierza
jest
kogut
z ciasta. Jest on swoistym
symbolem tego miasta
i wspaniałą w związku z tym
pamiątką.
MoŜna
go
zarówno zjeść (jest pyszny)
jak i zasuszyć na pamiątkę
wspaniałej wycieczk’

Agnieszka Pilawa

Na
świętego
Andrzeja
dziewczętą
z
wróŜby
nadzieja"
Andrzejki zwane dawniej
jędrzejówkami,
to
stara
paniejńska
zabawa
we
wróŜby mające zdradzić
imię i wygląd przyszłego
męŜa oraz stronę świata,
z której przybędzie. Wiele
z tych wróŜb praktykowano
od zarania dziejów- nasi
przodkowie
niezwykle
często
sobie
wróŜyli,
zwłaszcza w dniach kultu
zmarłych,
obchodzonych
niegdyś cztery razy w roku
w okresach przeslilenia.
Badacze wróŜb i zabobonów
róŜnych
narodowości
spierają się o to, gdzie

Nasi górą
5 października br. uczniowie
naszego
gimnazjum
pojechali do Pabianic, aby
wystartować w corocznej
pabianickiej sztafecie ,, Nad
Bugajem ". Zespół męski
zajął I miejsce, a w jego
skład wchodzili: Damian
RóŜycki;
Sebastian
Jarzębski; Kamil Woźniak;
Piotr Stelmasiak; Adrian
Stasiak; Tomasz Kacprzak;
Dawid Bartoszek; Piotr

powstał
andrzejkowy
zwyczaj.Istnieją dwie główne
hipotezy: niemiecka
i grecka.Uczeni i historycy
greccy
uwaŜają,
Ŝe
andrzejkowe
wróŜby
powstały dawno temy na
Sporadach-malowniczych
wyspach w południowowschodniej części morzą
Egejskiego,
gdzie
najrozmaitsze wróŜby
z ulanych woskowych figur
były bardzo popularne.
Z
kolei
niemieccy
etnografowie zapewnają, Ŝe
,,andrzejki"
to
zwyczj
niemiecki, a święty Andrzej,
nazywany ,,najlepszym ze
świętych",
odziedziczył
swoją magiczną moc po
bogu
Freyu,,patronie
stadła małŜeńskiego, dawcy
dzieci i wszelkiego urodzaju"
Najdawniejszym
chyba
polskim
świadectwem
istnienia wróŜb w wigilię
świętego
Andrzeja
jest
"komedia Justyna"
i "konstancjej" z 1557 roku,
w którym to dzile autor,
Marcin Bieleski radzi;

Świerkowski;
Krystian
Romanowski; Adam Pawlak;
Michał Augustyniak; Kamil
Furmaniak. Dystans wynosił
1000m.
Dziewczęta
wywalczyły II miejsce.Do
całkowitego
zwycięstwa
zabrakło naprawdę niewiele.
W druŜynie znajdowały się:
Monika
Pawelec;
Anna
śyłka; Paulina Malowana;
Iza Wójcik; Ada Milczarek;
Justyna Marczak; Justyna
Grzelewska;

Nalejcie wosku na wodę,
Ujrzycie
swoją
przygodęSłuchałam od swej
macierzeGdy która mówi
pacierzeW wigilię Andrzeja
świętego
Ujrzy ulubieńca swego(..Nie
kuś
Bogiem,
ni
jego
świętymi.Nie
pętaj
się
czarami przeklętymi!
Nie pomogą tobie lane
woski,Jest
kaŜdej
dar
obiecany boski!
JuŜ wtedy więc lanie wosku
cieszyło
sie
wielkim
powodzeniem. I tak jest
dzisiaj...

Gabrysia Podkulińska

Daria
Grzelewska;
Magdalena
Zdanowicz;
Natalia JaŜdŜewska. Nasze
zawodniczki
musiały
pokonać
800m.
Organizatorzy
biegu
zapewnili
wszystkim
uczestnikom miłą atmosferę.
Następne
spotkanie
odbędzie się w kwietniu
2006r. Będziemy trzymać
kciuki!
Bartosz Krasuski

WIDZEW 2:2 ŁKS
WIDZÓW:7500
1 października o godz.18.00 na
stadionie Łódzkiego Widzewa
przy al.Piłsudzkiego
odbyły się 53. Derby Łodzi,
warto zaznaczyć iŜ były to
dopiero trzecie
drugoligowe derby w historii.
Chwilę
przed
pierwszym
gwizdkiem sędziego Adama
Konarskiegp boisko zostało
zasypane
serpentynami
przez
widzewiaków.
Opuźniło
to
rozpoczęcie spotkania o kilka
minut.
Pierwsza połowa pojedynku
zdecdowanie
naleŜała
do
Widzewa.
JuŜ w 5 min.kapitan RTS-u
Jarek Lato wyprowadził świetną
akcję,jednak Sławomir
Szeliga nie dosięgnął piłki.
W 17 min. Pawlak nieczysto
trafił w futbolówke po bardzo
dobrej wrzutce Nowaka.
Jednak juŜ 18 min. przyniosła
upragninego gola dla Widzewa.
Piłkę
z
rzutu
wolnego
dośrodkował
Lato,
Pawlak
podał Bartkowi Grzelakowi, ten
najpierw
przelobował Wyparłe, a potem
mimo asysty obrońcy umieścił
piłkę w siatce. Jedyną akcje dla
ŁKS w pierwszej połowie
przeprowadził Sypniewski w 27
min. minął dwóch rywali i trafił
w słupek.
Z kontry ruszyli widzewiacy, w
dogodnej sytuacji znalazł się
Pawlak, nie był jednak w stanie
doprowadzić
do
dwubramkowego prowadzenia.
w 36 min. Radunovic był bliski
zdobycia
tak
zwanego
"samobója", ale piłka po jego
szczupakuo centymetr minęła
bramkę.Bułgar wydawał się być
dwunastym
zawodnikiem
Widzewa.
W 40 min. powinno być 2:0 dla
RTS-u,
świetną
akcje
wyprowadził Kamil Kuzera,
podał do Pawlaka,
ten źle przyjął, lecz piłka trafiła
jeszcze do Grzelaka, który
posłał ją w trybuny.

Dlaczego wtedy nie strzelił
gola? To pytanie na pewno
jeszcze długo będą zadawali
sobie widzewiacy.
Po
przerwie
na
piłkarzy
wychodzących na murawę,
czekało wielkie flagowisko.
Wtedy
takŜe
groźnie
zaatakowali ŁKSiacy.
W 49 min. po dośrodkowaniu
NiŜnika niecelnie główkował
Sypniewski. Trzy minuty później
świetnym
strzałem, jednak
jeszcze
lepszą
obronę
zaprezentował Wyparło.
Natomiast juŜ w 62 min. po
zamieszaniu w polu karnym
i
indywidualnym
błędzie
Michalskiego gola
dla ŁKS zdobywa Kłus.
Bramka dla gości pomieszała
szyki
czerwono-białoczerwonym.Pgubili się oni w
kaŜdej formacji w 64 min. ŁKS
mógł
prowadzić,
jednak
Sypniewski przegrał pojedynek
sam na sam
z Kościukiewiczem.
72 min. przyniosła kolejnego
gola dal piłka rzy z al.Unii, po
uderzeniu
Piątkowskiego,
bramkarz
gospodarzy nie miał nic do
powiedzenia
Kibice Widzewa nie musieli
długo
czekać
na
wyrównującego gola.
W 74 min. uderzał Davor
Maras,piłkę zablokował jeden z
obrońców,
dopadłdo
niej
Grzelak i strzelił
w długi róg.
W doliczonym czasie gry
Bozio W. aŜ dwa razy był w
opałach, nie dał się pokonać
ani
Kardaszowi,
ani
Marasowi.
Spotkaniu
towarzyszył
gorący
doping
kibiców
Widzewa, nie zawiedli teŜ
Red
Workersi,
którzyprzygotowali świetną
oprawę
ULTRAS.
Na
stadionie było ich 62. Reszta
kibiców bojkotowała derby.
Za całe zajście winą został
obarczony prezes Puchalski.
Widzewiacy
takŜe
zaprotestowali przeciw
jego działalności wywieszając
transparent "Puchalski gdzie są
nasze derby, pajacu.
Bojkot 53 Derbów nie przyniósł
ŁKSiaką nic oprócz kłopotów ze
spnsorem Goszczyńskim.
Paulina Szczerkowska
Paulina Kowalczyk

WOKÓŁ MECZU...
...OKIEM ŁKSIAKA...
Zwycięstwo
moŜe
byłoby
jeszcze bliŜsze, gdyby na
stadionie było więcej kibiców
ŁKS-u... Piłkarze na pewno
graliby lepiej, gdyby słyszeli
z trybun śpiewy i okrzyki
zagrzewające do walki. Tak
samo rywalizacja na trybunach.
Kibice obu druŜyn na pewno
prześcigaliby się w odpalaniu
rac i prezentacji transparentów.
Być
moŜe
po
całym
zamieszaniu z Danielem
Goszczeńskim
fani
ŁKS-u
zrozumieją Ŝe najwaŜniejsze
jest dopingowanie druŜyny,
a nie obraŜaniesię za taką, czy
inną ilość i cenę biletów.
Paulina Kowalczyk
...OKIM WIDZEWIAKA...
Dla mnie, Widzew zremisował
wygrany mecz. Na wyniku
zawaŜyły
zwłaszcza
błędy
Michalskiego, który
miał swój udział przy obydwóch
bramkach dla ŁKS. Dziwię się
Ŝe trener Majewski nadal widzi
miejscedla tego piłkarza
w podstawowj jedynastce.
Jeśli chodzi o oprawę stała ona
na dość wysokim poziomie,
choć doping rzadko dochodził
do
szczytu naszych moŜliwości.
Nie zawiedli takŜe przyjaciele
z Chorzowa, którzy licznie
stawilo się na meczu.
Kibice
ŁKS
antomiast
zdecydowali
się
na

bezsensowny bojkot derbów.
Na stadionie przy
al.Piłsudskiego
było
ich
zaledwie 62. Próbowali coś
krzyczeć, były to jednak same
wulgaryzmy. Ograniczyli się teŜ
do wywieszenia malutkiej flagi.
Widać tylko na to ich stać...
Ocenę
ich
postawy
pozostawiam
samodzielnym
przemyśleniom...
Pan Goszczyński juŜ ocenił...
Paulina Szczerkowska

Szłam.
Szłam...
Wyobraźcie sobie, Ŝe dalej
szłam rozglądając się na
boki,
podczas
mojego
cosobotniego spacerku po
rynku.
Bazarek jak zwykle pełen
był matek z przemysłową
liczbą
dzieci
(średnio
siedmioro)
i
handlarzy,
którzy próbując wcisnąć co
mają krzyczeli "kup! kup!
kup pan wszystko!".
Faktycznie - moŜna było tu
nabyć wszelkie badziewie
klasy C.
Właśnie rozwaŜałam zakup
świeczki
w
kształcie
krasnoludka,
kiedy
zobaczyłam grupkę ludzi
szczelnie
zasłaniających
coś, co leŜało pomiędzy
nimi.
To był piękny letni poranek.
W taki dzień człowiek aŜ
cieszy się, ze Ŝyje.
Chyba, ze jest martwy, jak
ten,
którego
wyjątkowo
nieŜywe
zwłoki
leŜały
otoczone tłumem gapiów.
Tłum
ten
próbowali
(bezskutecznie) rozpędzić
dwaj funkcjonariusze straŜy
miejskiej. Jeden z nich
przygładził mundur.
-Proszę
się
rozejść.
Aresztujemy
teraz
podejrzanego i wszystko
wróci do normy - powiedział
tonem kogoś, kto nosi
okrągłe, druciane okulary
(bo w rzeczywistości tak
było) i wygrywa konkursy
akwarystyczne.
-Macie podejrzanego? Zapytał ktoś.
Jak dla mnie - zaczął drugi
funkcjonariusz
trącając
zwłoki czubkiem buta - takie
leŜenie trupem pośrodku
chodnika
jest
bardzo
podejrzane.

W
dodatku
moŜemy
aresztować
go
za
nieŜywotność...
Handlarze stojący dookoła
zaczęli pośpiesznie zwijać
swoje stoicka ze wzglądu na
obecność straŜników.
Śledczy
zaczynali
przesłuchanie. Stałam sobie
spokojnie próbując ładnie
wyglądać, chociaŜ chyba nie
wyszło mi to zbyt dobrze, bo
wypytywali
wszystkich
oprócz mnie. Pan
w okularach od kilku minut
próbował dogadać się
z bezzębną staruszką, która
rzekomo - coś widziała.
-A więc twierdzi pani, Ŝe
podejrzany szedł po rynku
czołgając się?!
-Mófi pan "czołkając się"?
- Zapytała staruszka - alesz
on szłapał, nie czołkał się!
-Dobrze, człapał
- powiedział sarkastycznie
przesłuchujący - a teraz,
jeśli pani pozwoli będziemy
kontynuować. A sądzi pani,
ze dlaczego podejrzany się
czołgał?
-Szłapał! Pan się pomylił!
-Przestań kobieto!
- Powiedział z wściekłością
komisarz - z resztą, co to za
róŜnica?
-Płosze pana, gdyby pan
miał nogi wetknięte do
waŜonu
w
ksztaucze
krasznoludka, to teszby pan
szłapał!
Postanowiłam działać. Kto
wie moŜe przy nieboszczyku
został jeszcze portfe...No, w
kaŜdym razie postanowiłam
sprawdzić. Podeszłam do
ciała wciąŜ leŜącego na
środku chodnika (Aaaa!
Krew! To powinno być
wewnątrz!) i pomacałam
kolejne kieszenie. W jednej
z
nich
natrafiłam
na
prostokątny
przedmiot
wielkości karty kredytowej.
Kaseta.

Rozglądając się czy nikt nie
zwraca na mnie uwagi
schowałam znalezisko do
kieszeni,
Ŝeby
potem
przyjrzeć mu się
w samotności.
Szybkim krokiem ruszyłam
więc do domu.

wykałaczką,
Ŝeby
go
uruchomić.
WłoŜyłam
znaleziona kasetę do środka
i włączyłam odtwarzanie.
Zdenerwowany, męski głosy
niewyraźnie wybełkotał datę
sprzed czterech dni. To
był... Kasetowy pamiętnik
ofiary! Wyjęłam magnetofon
z pod łóŜka i zaczęłam
grzebać w nim kawałkiem
drewienka.Usłyszałam, Ŝe
zadzwonił
telefon,
więc
szybko wyłączyłam kasetę
i poszłam odebrać telefon.
Kiedy
skończyłam
rozmawiać,
natychmiast
rzuciłam się, Ŝeby odsłuchać
dalszej części tajemniczego
nagrania. Z pasją zaczęłam
grzebać wykałaczką
w otworze na kasetę.
Tyle, Ŝe... Zniknęła ona ze
środka!

Emila Dadan
CDN...

Część I
15 grudnia 2003 rok, Baza
Oddziałów Specjalnych
( połoŜenie tajne )
...”Kiedy usłyszałem o tej misji,
nie mogłem uwierzyć własnym
uszom. KaŜdy chyba zna
niezwykłe opowieści
o podróŜach w czasie,
ale do mnie przyszli najlepsi
naukowcy i świetni Ŝołnierze ,
mówili prawdę - widzieli Eona.
Eona odkryto na Syberii
podczas I
Wojny
Światowej,
a odnalazł
go
na
szczęście
jeden
z
naszych oficerów
płk Emmerson. To on przemycił
urządzenie na terytorium
Stanów Zjednoczonych, gdzie
przechowywano je w tajnym
ośrodku badawczym.
JakieŜ było zdziwienie naszych
naukowców, gdy umieszczane
w Eonie przedmioty znikały.
Dopiero
po
długiej
serii
doświadczeń uczeni doszli do
wniosku, Ŝe mają do czynienia
z
prawdziwym
wehikułem
czasu.
Dzięki Eonowi moŜna by było
wymazać wszystkie tragiczne
bądź niechlubne wydarzenia
z dziejów ludzkości.
Niestety, całe paliwo potrzebne
do funkcjonowania urządzenia
zostało zuŜyte.
Dopiero
gdy
znaleźliśmy
Syberyt..
Syberyt to minerał zawierający
cząsteczki, których nawet nie
potrafimy nazwać. Wydziela
ciepło. To dlatego z początku
sądzono, Ŝe jest radioaktywny,
jednak licznik Geigera milczał
jak zaklęty. Dopiero, gdy
odłamek Syberytu
zanurzono w zimnej wodzie, ta
zagotowała się błyskawicznie.
Minerał, przy zetknięciu z wodą,
wytwarza atomy helu.
Zrozumieliśmy, Ŝe mamy przed
sobą katalizator, który byłby w
stanie
zaspokoić
potrzeby
energetyczne
świata
na
zawsze.

To właśnie dlatego zostałem
przydzielony do tej misji.
Zadaniem wyprawy ” Helios”
jest przeniesienie się w czasie
o 2000000 lat wstecz
i
przetransportowanie
złóŜ
Syberytu występujących tylko
na Syberii na tereny przyszłej
Alaski. Niestety, Eon nie jest
zbyt precyzyjny i przenosi
z dokładnością co do kilku lat
i dlatego wcześniej wysłano
grupę przygotowywawczą. To
nie
wszystko
–
chociaŜ
zostaniemy wysłani w grupie,
wylądujemy osobno.
Jest to podróŜ w jedną stronę,
więc do projektu przydzielono
ludzi takich jak ja:
lojalnych, odwaŜnych
i samotnych .
Ale wczoraj poznałem ją...
Joann
Fergusson
jest
technikiem i zostaje na miejscu
w bazie. O okrutny losie, czy po
to poznałem miłość mojego
Ŝycia, Ŝeby oddalić się od niej
o 2000000 lat?
Ale Eon czeka i rozpocznie się
moje nowe "Dawno, dawno
temu...".
Rozdział I
Witamy w przeszłości.
John wylądował na jakimś
wzgórzu czemu towarzyszył
przeraźliwy huk.
Dookoła niego rozpościerał się
widok niczym z rezerwatu.
Odtworzył dokładnie w pamięci,
co ma robić, a następnie
wydobył z plecaka radio
i
zaczął nadawać
na
regulaminowej częstotliwości:
- Tu John Macmillan do Alfy.
Alfa jak mnie słyszysz. Odbiór.
Radio milczało.
- Powtarzam: Alfa jak mnie
sły..?
- Stulcie dziób Ŝołnierzu!usłyszał.
-Dobrze was słyszeć Alfa
– powiedział John.
- Przestań nadawać! Wróg
moŜe namierzyć wasze radio!powiedział głos.
-Co się dzieje? Kto mówi?
– zapytał zdziwiony John.
-Jestem płk Powel, a wy jeŜeli
nie dotrzecie do Alfy macie
prze...ne, więc jeśli ci Ŝycie miłe
padnij na ziemię i uciekaj!

W tej chwili usłyszał krzyki
w obcym języku i szum silnika.
Pobiegł w stronę drzew i zaszył
się w krzakach.
Od stóp wzniesienia nadbiegało
dwóch Ŝołnierzy.
John znał częściowo rosyjski,
więc łowiąc ich krzyki, słuchał.
- Sygnał pochodził ze wzgórza
– powiedział pierwszy.
-Szybko, zanim się ruszy
– krzyknął drugi.
Gdy dobiegli na szczyt, jeden
z nich powiedział.
- Za późno, zwiał.
Gdy odeszli, przeklinając John
powoli wszedł w głąb lasu.
Nie wiedział, gdzie ma iść. Co
robić? Kim są ci ludzie? Tego
nie wiedział, ale na pewno byli
wrogo nastawieni.
Nagle usłyszał szelest liści
nietypowy
dla
odgłosów
leśnych i szybko przeładował
broń.
Chwilę później z lasu wyszedł
człowiek i widząc wycelowany
w siebie
karabin krzyknął:
- Nie zabijaj mnie!
- Nie mam cię zamiaru zabijać
kolego, powiedz tylko, kim
jesteś i skąd
są ci wszyscy ludzie. Nie są
Amerykanami.powiedział
John.
-Ja nic nie wiem sir. Wszedłem
w Eona, a chwilę później byłem
tutaj i ktoś do mnie strzelał.
– odpowiedział tamten.
- Widziałeś kto to był? – spytał
John
- Nie, przestraszyłem się
i uciekłem. – odrzekł.
- Jak się nazywasz?
- Boby Brandon sir. Jestem
mechanikiem z 12 grupy
wywiadowczej.
- Oberwałeś, musi cię obejrzeć
lekarz. – stwierdził John.
- To co, wezwiemy karetkę? –
uśmiechnął się Boby.
John usłyszał wywoływanie
przez radio:
W okolicy jest was
trzech.
Utwórzcie
grupę i udajcie się
w kierunku
północno wschodnim.
- Co się, dzieje kto nas atakuje?
– zapytał, nie ukrywając juŜ
złości Ŝołnierz.
Macmillan!!!

Konrad Fiszer
CDN...

Czy jesteś damą, czy jesteś
dŜentelmenem?
Większość
z
Was
odpowiedziałaby zapewne
na to pytanie twierdząco.
Decydują jednak o tym
maniery, a z tym róŜnie
bywa.
RozwiąŜcie test a dowiecie
się jaka jest prawda.
1.Czy uwaŜasz, Ŝe w lokalu
dziewczynie, będącej
z chłopakiem, wypada płacić
rachunek?
a) W Ŝadnym wypadku!
-3 pkt
b)
Powinna
wcześniej
pieniądze dać chłopakowi.
-9 pkt
c) Jest równouprawnienie.
-6 pkt
2.Przy wysiadaniu
z samochodu:
a) Chłopak wysiada
pierwszy i otwiera
dziewczynie drzwi.-3
pkt
b) Tylko
w
szczególnych
okazjach.-9 pkt
c) Otwiera sobie
sama.-6 pkt
3.Jeśli wręczasz kwiaty, to:
a)
Powinny
być
opakowane.-3 pkt
b) Mogą być w folii.-6 pkt
c) Bez opakowania.-9 pkt

DOWCIPY
Podczas
nudnego
przedstawienia
teatralnego
słychać głos
z pierwszego rzędu:
-Proszę bardziej ściemnić
światło, to się prześpię.
Na to głos z ostatniego rzędu:
-Proszę nie ściemniać, chcę
doczytać gazetę!

4.Jeśli dziewczyna poprosi
o otwieracz do butelki, to:
a)
NaleŜy
jej
podać
otwieracz.- 3 pkt
b) Otworzyć butelkę
z napojem osobiście. -9 pkt
c) Nie ma reguły.- 6 pkt
5.Jeśli
dziewczyna
opowiada w towarzystwie
dowcip, to:
a) Nie powinna uŜywać słów
wulgarnych.-9 pkt
b) Dowcipy rządzą się
swoimi prawami.-6 pkt
c) NaleŜy wybierać dowcipy
bez
dosadnych
stwierdzeń.-3 pkt
6.Częstując
dziewczynę napojem,
szklankę napełniamy
do:
a) Pełna.-3 pkt
b) Połowa.-6 pkt
c) 2/3 wysokości -9 pkt
7. Na ulicy dziewczyna
powinna znajdować się:
a) Z lewej strony chłopaka.9 pkt
b)
Z
prawej
strony
chłopaka.-3 pkt
c) To bez znaczenia.-6 pkt
8.Wychodząc
z zatłoczonego autobusu:
a)
Dziewczynę
przepuszczamy pierwszą.-3
pkt
b) Torujesz jej przejście.-9
pkt
c) To zaleŜy od tego, które z
Was stoi bliŜej wyjścia.-6 pkt

Czy wszystkie grzyby w lesie
są jadalne?
Odp. Tak, ale niektóre tylko
raz w Ŝyciu.
Córka pyta ojca:
-Tato,
dlaczego
Ocean
Spokojny jest spokojny?
-Czy nie mogłabyś zadawać
mądrzejszych pytań?
-No dobrze, to na co umarło
Morze Martwe?

WYNIKI TESTU:
-PowyŜej 28 punktów
Tylko Ci pogratulować takiej
znajomości etykiety.
MoŜesz uchodzić za wzór
do naśladowania.
Nie
zraŜasz
się
uszczypliwymi
uwagami
znajomych,
lecz robisz to, co uwaŜasz
za stosowne.
W pełni zasługujesz na
miano
damy
lub
dŜentelmena.
-Od 20 do 27 punktów
Twoje maniery są typowe,
takie jak u większości
osób.
Jeśli chcesz, potrafisz
zachować się tak, jak
zalecają to potradniki
dobrego wychowania, lecz
na co dzień nie zawsze do
tego dąŜysz.
A zatem jesteś damą lub
dŜentelmenem od święta.
-PoniŜej 20 punktów
Oj, oj, oj . . . Swoje złe
maniery i brak kultury na co
dzień próbujesz tłumaczyć
nowoczesnością i modą.
Pamiętaj jednak, Ŝe Ŝadna
moda nie moŜe zastąpić
trwałych i sprawdzonych juŜ
wzorców zachowań,
a jedynie przejściowo z nimi
współistnieć. Na szczęście
na naukę nigdy nie jest za
późno.
Paulina Malowana
Kamila Czołczyńska

Babcia
do
wnuczki
odrabiającej lekcje z geografii:
-Agusiu, a powiedz mi, co jest
połoŜone
bliŜej Polski: KsięŜyc czy
Ameryka?
-KsięŜyc, babciu.
-Tak, bo od nas KsięŜyc
widać, a Ameryki nie.

Imię: Avril
Drugie imię: Ramona
Nazwisko: Lavigne
Data urodzenia: 27.09.1984
Znak zodiaku: waga
francuskoNarodowość:
kanadyjska
Miejsce
pochodzenia:
Napanee, Ontario, Kanada
Kolor włosów: blond
Kolor oczu: niebieskozielone
Wzrost: 1.66m
Rodzice: Judy, John
Rodzeństwo: Michelle, Matt

Śpiew,
pisanie
Hobby:
piosenek
Idole: Alanis Morissette,
Sum 41
Pierwszy pocałunek:
w wieku 9 lat
Ulubione kolory: czarwony
i czarny

Urodziła się
Nepanee,
w małej, spokojnej Ontario,
w Kanadzie.
Ma kochających rodziców,
starszego
brata
Matta,
młodszą siostrę Michaell
i twierdzi Ŝe tylko dzieki ich
wsparciu udało się jej
osiągnąć sukces.
Jej przygoda z muzyką
zaczęła się od śpiewania
w chórze kościelnym.
W wieku 12 lat zaczęła
pisać teksty i muzykę.
Początkowo
występowała
na weselach.
Mając 16 lat, wyjechała do
Los Angeles
w poszukiwaniu sukcesu
i jak wiemy znalazła go!
Wydała w 2002r. swoją
debiutancką płytę - "Let go",
zawierającą 12 szalonych
piosenek:
Losing
grip,
Complicaded, Sk8er boy, I'm
with you, Mobile, Unwanted,
Tomorrow, Anything but
ordinary, Things I'll never
say, My world, Nobody's
fool, Too much to ask.
Singiel promujący tą płytę "Complicaded" był numerem
jeden na wszystkic listach
(MuchMusic
Countdown,
CHR, MTV, itd.)
RównieŜ znany utwór –

"Sk8er Boy" trafił na listę
Charts Top 30 ponad
tydzień
przed
oficjalną
premierą!
Po sprzedaniu 14 mln płyt
i po 8 nominacjach Grammy,
Avril zaczęła pracę nad
nowym albumem "Under my
skin" ("W moim sercu").
Ukazał się on w Polsce
w maju 2004r.
Otwierają go dramatyczne
pioseki "Take me away"
i
"Together",
które
wprowadzają do "Don't tell
me"- pełnej kobiecej siły,
która
kontynuuje
wątek
poruszony w "Complicaded".
Potem utwór oparty na
trzech akordach "He wasn't",
optymistyczne
"Who
knows", zakręcone "Freak
out" oraz "My happy ending"
i
nastrojowe
melodie
"Forgotten"
i
"Nobody's
home"
odsłaniające
ciemniejszą stronę panny
Lavigne.
Druga
płyta
przyniosła
młodej wokalistce jeszcze
większą
sławę
niŜ
poprzednia.
Avril jest dziewczyną
z mocnym jak dzwon
głosem.
Gdy
tylko
posłuchasz
piosenek z albumu "Under
my skin" z pewnością trafią
one od razu do Twojego
serca. :)
Justyna Szargan

„Pojutrze”
."Pojutrze" Prod. USA 2004
ReŜ.Roland Emmerich
Współczesność,USA
Ocieplenie
klimatu
spowodowało zanik prądu
północno - atlantyckiego
wskutek czego Ziemię czeka
kolejna epoka lodowcowa.
Zmiany na północnej półkuli
są zastraszająco szybkie.

Nad Ameryką Płn, Europą
i Syberią pojawiły się
superburze śnieŜne, w
których temperatura spada
o 10 stopni na sekundę.
Ludność tych kontynentów
jest
ewakuowana
na
południe.
Dla ludzi na północy jest za
późno.
Bohaterowie
opowieści są uwięzieni
w Nowym Jorku i walczą
o przetrwanie burzy, która
zmieni oblicze

pokazuje Ŝe w kaŜdym z nas
drzemie bohater.
Ziemi. Film przedstawia
zachowanie ludzkie
w warunkach extremalnych
i
Film
"Pojutrze"
jest
kawałkiem dobrej roboty.
Wszyscy
organizatorzy
stanęli
na
wysokości
zadania. Film jest świetny.
Konrad Fiszer

Najczęstszym błędem w
pielęgnacji cery trądzikowej
jest jej odtłuszczanie
i wysuszanie. Powoduje to,
Ŝe traci ona wilgoć i zaczyna
się przetłuszczać. Wtedy
gruczoły łojowe, zwiększają
produkcję serum
i odbudowują jej, wodnątłuszczową
warstwę.Aby
temu zapobiec, codziennie
stosujmy
krem
głeboko
nawilŜający
musi
takŜe
działać
antybakteryjnie,
hamować wydzielanie łoju,
matować
błyszczący
naskórek
oraz
łagodzić
podraŜnienia.
Takie
kosmetyki znajdziesz
w seriach przeznaczonych
do cer tłustych
i
trądzikowych.
Cera
trądzikowa lubi maseczki,ale
tylko te, które w składzie
mają zieloną lub biała
glinkę. Wskazane teŜ są
maseczki typu peel-off które
usuwają zanieczyszczenia
i ściągaja pory. Kosmetyki te
warto stosować dwa razy w
tygodniu. Aby złuszczyć
skórę wybierają łagodne
pilingi.

Unikaj!

- Przemywania
spirytusem.

skóry

Nie jest sposobem na
pozbycie się kłopotów
z przetłuszczajacą sie cerą.
Spirytus
nadmiernie
wysusza i podraznia skórę,
co prowadzi do większego
produkowania serum przez
gruczoły łojowe.
- Opalania na słońcu
Promienie UV na krótko
hamują wydzielanie serum.
Potem
następuje
przesuszanie
skóry
prowadzące do wzmoŜonej
produkcji łoju.
Dochodzi do przetłuszczania

Polecamy!

się skóry oraz ponownego
pojawniania się pryszczy.
- Wyciskania krostek
- i zaskórniaków.
Pogłębia to stany zapalne
skóry usuwa to jedynie
skutki choroby,
a
nie
przyczyny.

JuŜ od przyszłego numeru
rusza
nowa
rubryka
„TRUDNE PYTANIA" .
Listy ze swoimi pytaniami,
problemami, wrzucajcie do
skrzynki znajdującej się przy
sali nr 8.

Pamiętaj!
- Oczyszczanie i pielęgnacje
preparatami
które
nie
zatykają
porów,
ale
zmniejszają
łojotok,
działając przeciwbakteryjnie
i przeciw zapalnie.
Stosowanie
kremów
nawilzajacych na dzień,
natomiast na noc poleca sie
uŜywanie
mocniejszych
kosmetyków
antytrądzikowych,
delikatnych
pilingów
oczyszczajacych
zawierajacych
lipohydrokwas,
który
przenika warstwę rogową
precyzyjnie
złuszczając
komórki
naskórka,
bez
ryzyka podraŜnień. Efekt to
gładka delikatna skóra
i zwęŜone pory.

Koperty nie muszą być
podpisane.
Odpowiedzi
ukaŜą się w kolejnym
numerze UCZNIAKA!
Rad
będą
udzielać
uczennice z klasy Ia wraz z
psychologiem.
CZEKAMY
!

NA

WASZE
LISTY

Maseczki
jajeczne
na
tłustą cerę.
Maseczka ta jest doskonała
dla osób z tłusta cerą,
poniewaŜ zamyka pory
i wygładza skórę. NaleŜy
stosować ją raz w tygodniu
lub
przed
waŜnym
wydarzeniem. Białka
z dwóch jajek ubij na
sztywną pianę i dodaj do
niej kilka kropli soku
z cytryny. Nanieś papkę na
twarz, a po 20 minutach
zmyj ciepła wodą.
Natasza i Alex

Głosowanie
w szkole
Dnia 19 Października odbyły się
szkolne wybory prezydenckie...
kaŜdy z uczniów miał prawo
wyboru;
Donald Tusk
lub
Lech Kaczyński.
Teraz podajemy wyniki;

NIESAMOWITE
WYKOPALISKO
W
KONSTANTY
NOWIE
W połowie września, w
czasie robót drogowych
przy
ulicy
Mikołaja
Kopernika,
został
wykopany ogromny głaz.
Zaskoczył
on
bardzo
wszystkich
robotników,
którzy po raz pierwszy
zetknęli się z takim przypadkiem. Kamień waŜy
około 7 ton i najprawdopodobniej zostanie
przeniesiony do któregoś z miejskich parków.
J.A.

Donald Tusk 278 głosów
Lech Kaczyński 190 głosów
Z pewnych wzdględów 30
głosów nie zostało uwzględnionych...

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przewodniczący: Emil Koliński IIg
Z-ca przewodniczącego: Katarzyna
Krawczyk IIIc
Skarbnik: Magda Kaczorowska IIIg
Kronikarze: Agnieszka Pilawa Ib, Katarzyna
Drabik IIc
DOSTĘPNE SEKCJE: sekcja
organizacyjno-porządkowa, sekcja
wolontariacka, sekcja plastyczna,
sekcja redakcyjna
PLAN PRACY SAMORZĄDU
NA PIERWSZE PÓŁROCZE:
PAŹDZIERNIK:
-światowy dzień zwierząt
-konkurs na najciekawsze hasło dotyczące
"Góry Grosza"
-szczęśliwy numerek
-akcja "Góra Grosza"
-ślubowanie klas pierwszych
-dzień Edukacji Narodowej
-akcja "Kolorowa Trzynastka"
-załoŜenie księgi Samorządu Szkolnego
-zagospodarowanie tablicy Samorządu
-załoŜenie "Skrzynki Ŝyczeń i zaŜaleń"
-zbiórka baterii
LISTOPAD:
-święto Zmarłych
-Dzień Niepodległości
-wybór Rzecznika Praw Ucznia
-Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
-dyskoteka andrzejkowa
-światowy Dzień Ŝyczliwości i Pozdrowień
-kontynuacja zbiórki baterii
GRUDZIEŃ:
-dni otwarte szkoły
-mikołajki
-konkurs na najpiękniej przystrojoną klasę
-łamanie się opłatkiem z nauczycielami
i przedstawcielami poszczególnych klas
STYCZEŃ:
-wybory Miss i Mistera
-koncert talentów

BARAN
(21.03-19.04)
Szkoła- OŜywienie
w szkole,
masz szansę na szóstkę
i pokazanie się z dobrej
strony.
Uczucia- Szczera rozmowa
z przyjacielem wiele wyjaśni

BLIŹNIĘTA
(21.05-21.06)
Szkoła- Początek jesieni
będzie
BYK
dla Ciebie bardzo udany, jeśli
(20.04-20.05)
chodzi o geografię.
Nawał
SzkołaUczucia- To będzie miłość od
obowiązków zmusi Cię do
bardziej
zdecydowanego pierwszego spojrzenia.
I sprawniejszego działania.
Uczucia- Poznasz osobę,
która, Ŝe okazać się dla
Ciebie waŜna

RAK
(22.06-22.07)
Przed
Tobą
Szkołapracowite
dni, motywacją
będą przyszłe korzyści.
Uczucia- KozioroŜec czeka
na znak, trzeba działać szybko.

PANNA
(23.08-22.09)
Szkoła- W pierwszej połowie
miesiąca walcz o
LEW
swoją pozycję w klasie.
(23.07-22.08)
Uczucia- PrzeŜyjesz głębokie
Pomyślnie
Szkołazauroczenie .
załatwisz sprawę związaną
z matematyką,
tylko musisz być odwaŜny.
Uczucia- Słuchaj dobrych
rad starych przyjaciół.

WAGA
(23.09-22.10)
Szkoła- Zamiast na siłę
dąŜyć
do celu, poczekaj aŜ
nadejdzie lepsza passa.
Uczucia- Rak ma wobec
Ciebie jakieś tajemnicze plany.

KOZIOROśEC
(22.12-19.01)
Szkoła- Czeka Cię trudny
miesiąc: klasówki, kartkówki,
ale i tak dasz sobie radę!
Uczucia- Komuś
bardzo
zaleŜy na Twoim towarzystwie

SKORPION
( 23.10-21.11)
Szkoła-Masz
teraz
cudowny
okres zabraknie,
astrologiczny, więc
dołóŜ starań, b wykorzystać
to na maksa.
Jeśli
jesteś
Uczuciasamotna/y, to
juŜ nie na
długo.

WODNIK
( 20.01-18.02)
Szkoła- Nadchodzące dni
będą dla Ciebie dość
przyjemne
Ŝadnych
katastrof.
Uczucia- Nabierz większej
wiary w Siebie.

STRZELEC
(22.11-21.12)
Szkoła- Problemów
nie
zabraknie,
ale jeŜeli wykaŜesz
się
stanowczością,
sukces murowany.
Uczucia-Przyszłość
zapowiada się obiecująco.

RYBY
(19.02-20.03)
Na
bieŜąco
Szkoławykonujesz swoje obowiązki,
nie masz
zaległości- tak
trzymaj!
Uczucia- Poznasz kogoś,
kto wyda
Ci się ideałem.

