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W tym roku Miss i Misterem szkoły
zostali:
Kamila Czołczyńska i Karol Koralewski,
a rzecznikami praw ucznia zostali:
Grzegorz Rybus oraz Emil Koliński i
Aleksandra Juraszczyk.
GRATULUJEMY!!!
R.U.

Nasze Osiągnięcia
I miejsce w piłkę ręczną chłopaków, mecze wygrane z Poddębicami i Aleksandrowem. Awans
do zawodów wojewódzkich.
II miejsce chłopaków w sztafetowych biegach przełajowych
10x1000m w obrębie powiatu.
Awans do województwa.
III miejsce chłopaków i II
dziewcząt w koszykówkę.
II miejsce w powiecie w piłkę
ręczną dziewcząt.
I miejsce w przełajowych biegach sztafetowych dziewcząt. IV
w rejonie.
III miejsce dziewcząt i chłopaków w siatkówkę
.
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symbole płodności i urodzaju.

Zwyczaj powrócił w XVII wieku Anglii
po d nazwą Niedziela u Matki
(Mothering Sunday). Dzień, w który
obchodzono to święto był wolnym od
pracy. Do tradycji naleŜało składanie
matce podarunków, głównie kwiatów i
słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok.
Historia
XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić
Początki tego święta sięgają czasów po zakończeniu II wojny światowej.
staroŜytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy Matki-Boginie, Inaczej historia tego święta przedstawia
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie (w Polsce - 26 maja) jako wyraz
szacunku wobec matek. W tym dniu są
one zwykle obdarowywane laurkami,
kwiatami i prezentami przez własne
dzieci, rzadziej inne osoby.

Wierszyki na
Dzień Matki
W Dniu Twojego święta Chcę Ci Ŝyczyć
Przede wszystkim Zdrowia, Szczerego
Uśmiechu na Twej Kochanej Buzi...
Nawet wtedy gdy spotka Cię smutek
Bo pamiętaj Mamo, Ŝe po kaŜdej burzy
nowy dzień nadchodzi a wraz z nim...
Słońce na Nowo wschodzi...
śyczę Ci w sercu Dumy z tego
jakim jesteś człowiekiem Mamo...
Ja jestem z Ciebie bardzo dumna...
Byś nigdy nie dopuściła do Siebie
Myśli Ŝe Ŝyć nie warto...
Spójrz na Nas Swoje dzieci...
Które Cię Kochają i Potrzebują...

Angielski nie jest
nam obcy
Język angielski cieszy się ogromną popularnością w naszej szkole, liczba konkursów w których biorą udział uczniowie naszego gimnazjum jest bardzo zadawalająca. W kwietniu tego roku Magda Piszczatowska, Magda Stasiak oraz
Ania Uznańska brały udział w Pabianickim Konkursie Piosenki Anglojęzycznej. Pomimo starań i dobrych chęci
dziewczyny powróciły bez większych
sukcesów, natomiast Ania Uznańska
zaprezentowała swoją piosenkę w 26
LO w Łodzi, do którego wybrała się
wraz z p. Magin i bezkonkurencyjnie
zajęła I miejsce - gratulujemy! Następnym pozytywnym osiągnięciem naszego
gimnazjum był konkurs "Fluency in
reading" . W przypadku tego konkursu
nie trzeba być orłem z gramatyki, jedynie trzeba płynnie czytać po angielsku.
Z pośród klas pierwszych najlepsza okazała się Dorota Nawarycz, która zajęła I
miejsce. Wśród klas drugich - I miejsce
zajęli : Ewelina Kaszczyk i Jakub Kopka, zaś w trzecich klasach wygrała Kari-

wydanie wiosenne
się w USA. W 1858 amerykańska nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła
Dni Matczynej Pracy (Mothers' Work
Days), zaś od 1872 ideę Dnia Matek dla
Pokoju (Mother's Day for Peace) promowała Julia Ward Howe. Annie Jarvis,
córce Anny Jarvis, w 1905 udało się
ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal
wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres
USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.
<NataSZa>

śyczę Ci Mamo spełnienia marzeń
Ale nie tych mówionych głośno...
Tylko tych które masz w Sercu ...
Dla Siebie...

***
Ze wszystkich kwiatów świata
chciałabym zerwać... słońce
i dać je potem tobie,
złociste i gorące.
Słoneczko jest daleko,
ale się nie martw, mamo,
narysowałam drugie... Jest prawie takie
samo!
Teraz cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,
bo tak cię kocham bardzo, Ŝe juŜ nie
<NataSza>
moŜna więcej!
na Bednarek. Nasze gimnazjum ma wysokie osiągnięcia w konkursie języka
angielskiego "Multitest" .Najlepsi z klas
pierwszych okazali się : Agnieszka Pilawa zajmując XVI miejsce w Polsce,
oraz Damian Schabek zajmując XVII
miejsce. Wśród klas drugich - IX miejsce zajęła Karolina Łucka (otrzymała
dyplom laureata) oraz Piotr Cybulski,
który zajął XV miejsce (otrzymał dyplom wyróŜnienia). Wśród klas trzecich
najelpsi okazali się : Marcin Męcina
zajmując XI miejsce (otrzymał
dyplom wyróŜnienia) i Kasia
Krawczyk, która zajęła XII
miejsce (otrzymała dyplom wyróŜnienia).
III klasy juŜ tradycyjnie brały
udział
w
powiatowym konk u r s i e
"The Racoon",
juŜ
zakwalifikowanie się do
ostatniego etapu
tego bardzo trudnego
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Dziękuje Ci, Ŝe dałaś
mi Ŝycie,
za to, Ŝe mogę istnieć,
za to, Ŝe zawsze
w potrzebie
jesteś blisko
i wspierasz mnie,
Te chwile razem
spędzone,
radosne i smutne,
nigdy nie będą stracone.
Wzloty i upadki?
To nieistotne
Dla mnie liczysz się
tylko TY
Twe serce- Serce Matki!

konkursu jest dla nas sukcesem! Aneta
Ja woro wska biorąc udział w
"Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego" zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Przed nami jeszcze
europejski konkursik " The Big
Challenge" oraz nasz szkolny test
gramatyczny z języka angielskiego dla klas I-III. Wszystkim, którzy zajęli wysokie
miejsca serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów związanych z
językiem angielskim
- powodzenia!
R.U.
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Benedykt XVI w
Polsce!!!
Dnia 25 maja br do Polski przyleci po
raz pierwszy PapieŜ Benedykt XVI.
Józef Ratzinger prawie całe dwa pierwsze dni pielgrzymki poświęci Warszawie, gdzie m.in odprawi uroczystą mszę
na Placu Józefa Piłsudskiego oraz spotka się z głową państwa w Pałacu Prezydenckim. Nie pominie takŜe warszawskiej Nuncjatury Apostolskiej. Następnie uda się do Częstochowy pokonując
tę odległość śmigłowcem, którym kiedyś podróŜował nasz Wielki PapieŜ Polak podczas swoich podróŜy do Ojczyzny. Głównym celem ziemii częstochowskiej będzie Sanktuarium na Jasnej
Górze. Kolejnego dnia Ojciec Święty

Moda na ...
Ostatnimi czasy wielkim zainteresowaniem wśród turystów cieszą się kraje
Morza Śródziemnego m.in. Hiszpania,
Francja i Włochy. Być moŜe właśnie to
jest głównym powodem duŜej liczby
ludzi zainteresowanych nauką urzędowych języków w tych krajach. Najwięcej pracy mają nauczyciele języka hiszpańskiego, który obowiązuje równieŜ
we wszystkich krajach Ameryki Południowej (oprócz Brazylii) i w Meksyku
połoŜonym w Ameryce Północnej. Do

Imiona trochę
inaczej..
Adam:
Stara się czyścić przedpotopowe długopisy. W porze śniadania pokazują się
jemu małe dziurki na nogach. Jego cel
Ŝyciowy to wypasanie krów. Swoją
obecność oznajmia niestosownym śmiechem bez powodu. Z premedytacją remontuje solaria. Tak, Ŝeby inni słyszeli
udaje małpę w czasie rodzinnych obiadów. Śnią się jemu częściowo zniszczone rurki. Adam czasem tworzy wiersze o
pierdołach. Bardzo często przedstawia
się jako moczymorda. Jego bliską znajomą staje się zawsze skrajna feministka.
Jakub:
Po rozwodzie zazwyczaj przestaje myśleć. Często ma zaniki pamięci i okazuje
się, Ŝe pojawia się w męskiej szatni
uciekając przed rzeczywistością. Swoją
obecność oznajmia nagłym chrząkaniem

Maj 2006
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zagości w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie, w Wadowicach,
a dokładniej w Domu Rodzinnym Jana
Pawła II oraz spotka się z mieszkańcami
miasta. Powracając do Krakowa Biskup
Rzymu odwiedzi Kalwarię Zebrzydowską. Około trzynastej Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w Łagiewnikach przyjmie głowę Kościoła rzymskokatolickiego. Późnym popołudniem odbędzie się
takŜe spotkanie z młodzierzom. Ostatni
dzień wizyty PapieŜa rozpocznie się
mszą świętą na Błoniach, a zakończy
wizytą w obozie koncentracyjnym w
Auschwitz. Planowany odlot do Watykanu z lotniska Balice poprzedzony zostanie uroczystym poŜegnaniem Benedykta XVI. Sam PapieŜ wyraził wielkie
zadowolenie z przyjazdu do naszego
kraju podczas z jednej modlitw Anioł

Pański. My takŜe nie moŜemy doczekać
się tej wyjątkowej wizyty. W szkołach
w całej Polsce są organizowane pielgrzymki(takŜe w naszym gimnazjum!).
Będzie to najciekawsza podróŜ obecnego PapieŜa, poniewaŜ kard. Ratzinger
przybędzie tu poraz pierwszy jako Benedykt XVI. Wszyscy wiemy przecieŜ
jakie wraŜenie na Polakach i samym
Janie Pawle II zrobiła pielgrzymka w
czerwcu 1979 roku. Najbardziej utkwiła
nam w głowie homilia na Placu Piłsudskiego. Miejmy nadzieję, Ŝe tegoroczne
spotkanie z Ojcem Świętym przyniesie
nam tyle samo szczęścia oraz umocni
nas w wierze. A my jako REDAKCJA
UCZNIAKA juŜ teraz moŜemy zaprosić
Benedykta XVI na kolejną wizytę na
ziemii polskiej.
Bartosz Krasuski kl.Ia

Hiszpanii oprócz wiecznie słonecznej
pogody przyciąga równieŜ bogata kultura, która swe początki zawdzięcza
mieszkańcom Półwyspu Arabskiego. To
właśnie Arabowie w czasach swej świetności (tzn. zaraz po przyjęciu Islamu
jako religii ) przez długi czas zajmowali
regiony Półwyspu Iberyjskiego. Do dnia
dzisiejszego w niektórych zakątkach
"Espanii" widoczny jest brak równouprawnienia między kobietami a męŜczyznami na niekorzyść płci pięknej.
Jeśli chodzi o język hiszpański w porównaniu do angielskiego moŜe wydać
się o wiele trudniejszy, ale to tylko początkowe złudzenie. Narodowy język

sąsiada Portugalii pod wieloma względami (głównie pod względem pisownii)
podobny jest do łaciny. Niestety dla
uczniów występują w nim równieŜ trzy
odmiany czasownika oraz coś w rodzaju
rodzajnika, który stawiamy przed rzeczownikiem. Język hiszpański ma brdzo
piękną lecz specyficzna wymowę, która
wymaga odpowiedniego zmiękczania
niektórych liter. Mimo tych niewielu
problemów naleŜy pamiętać, Ŝe ze
względu na ogromną popularność, znajomość języka hiszpańskiego daje duŜe
moŜliwości pracy na całym świecie.
Damian Binkowski

i opowiada o tym. Sprzedawcy próbują Gdy przekwita często śpi całymi dniami.
zawsze wcisnąć jemu brudne obrabiarki.
Jakub stale zanudza innych opowieścia- Aga:
mi o obgryzaniu ołówków. Dokładnie w Jej kochankiem staje się często moczyśrodku roku przystępnego
morda. Aga - według naukowpokazują się jemu krosty na
ców oznacza za krótką
szyi. Jakub moŜe polerować
drabinę. Wszystko
zuŜyte prostowniki. Japrzypomina
jej
kub czasami filozofuje.
poplamione deski.
Ma zawsze wielgaOlka:
śne palce u nóg.
Swoje otoczenie
Kiedy tylko moŜe,
raczy
wyraźnym
pisze pamiętniki o
płaczem i się tego
sprawach nieistotnie wstydzi. Depranych. Ma płaskie czowuje nieletnich. W
ło, cienkie usta i
wiosnę pokazują się
włosy na plecach.
jej stygmaty w kształcie motyla. Nasyła
Lubi pić w ciemnej
złodziei na domy parterowe. Ma nie
piwnicy, słuchając Radia
umięśnione nogi, jedną rękę krótszą i
Maryja. Głośno krzyczy na
wyskubane brwi. Dziewczynka tak innych przed kamerami telewizyjnymi.
ochrzczona to bardzo często pijaczka. Jej ulubione zajęcie to podskakiwanie
Jej chłopakiem jest zazwyczaj analfabe- bez powodu. Swoją obecność oznajmia
ta. Odgrywa nieudolnie fragmenty sztuk skowyrnym tańcem.
Szekspira podczas jazdy tramwajem.
Zawsze ma poglądy jak kombinatorka.
paullie(p.m)
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Złote myśli nauczycieli
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Czy wiesz, Ŝe...

- Jak nie wierzycie, to zapytajcie starszych rówieśników'

- muchy jednodniówki Ŝyją tylko przez kilka godzin i nigdy
nic nie jedzą
- Spójrzcie na tę mapę, na teren kropkowany kreskami.
- zapach wydzielony przez skunksy czuć na odległość kilkuset metrów, a na skórze nawet przez rok
-Oszczędzę Ci chyba wraŜeń związanych z przejściem do - słoń moŜe wypić dziennie ponad dwieście litrów wody
następnej klasy
- krokodyl moŜe nie jeść nawet przez sześć miesięcy
- ryjówka zdycha juz po sześciu godzinach bez jedzenia
- Dostanę przez was Ŝylaków na mózgu
- nie da się polizać własnego łokcia
- Jak wyciągniesz pierwiastek, to tak aby, wszyscy widzieli'
- wkładając słuchawki do ucha wprowadzamy do niego ok.
700 bakterii
- A gdy dostaniecie juŜ Nobla, nie zapomnijcie o panu od - nie moŜna kichnąć z otwartymi oczami
fizyki
- 99% osób po przeczytaniu tych ciekawostek będzie próbowało polizać swój łokieć :)
Uwaga, dyktuję zdanie! Trudne. Osoby o słabych nerwach
paullie(p.m)
proszę zamknąć oczy
paullie(p.m)

30 sygnałów, Ŝe pora
sprzątnąć

10- Grupa naukowców chce zbadać nowy rodzaj bakterii, które - jak wieść niesie - zadomowiły się w pizzy odkrytej
Twój pokój mógłby słuŜyć za plan filmu pod Twoim łóŜkiem.
o zaginionym lądzie? MoŜe to i fajne, ale 11- Próbujesz szósty tydzień wmawiać
nie na dłuŜszą metę..
kumpelce, Ŝe poŜyczony T-shirt jest w
praniu.
1- Pewnego ranka stwierdzasz ze zgrozą,
Ŝe we włosach masz gumę do Ŝucia.
12- Plamy po napojach są wszędzie, na
Hmm, sprawy zaszły chyba za daleko..
ścianach teŜ. Najgorzej znoszą to poŜy2- Znalazłaś\eś w swoich kosmetykach
krem z terminem przydatności: 1998r.
Brawo, to przecieŜ bardzo cenny zabytek!

czone ksiąŜki.
13- Z trudem odnajdujesz pod ciuchami
swój ulubiony fotel.

14- Do znalezienia których kolwiek z
3- Brat odkrył w Twoim szkolnym pleca- Twoich łańcuszków konieczny jest wyku kanapkę. Zdziwił się, bo myślał, Ŝe
krywacz metali.
nie lubisz sera pleśniowego :)
15- Nie potrzebujesz juŜ zasłon - i tak nie
4- Odkrywasz w pobliŜu domu kontener widać nic przez okna.
na gruz ze swoim imieniem i nazwiskiem
wyrytym na klapie.
16- Choinka stojąca w rogu straciła kolor
dwa miesiące temu i niebezpiecznie prze5- Nieoczekiwanie dostałaś\eś prezent od chyliła się w lewo. A sprzedawca twierswojej sympatii. Fajnie, tylko tyle, Ŝe to dził, Ŝe jest trwała. Kłamca! :)
zmiotka i szufelka.
6- Jesteś posądzana\y o prowadzenie
nielegalnego skupu makulatury.

21- Mama zaznacza na framudze drzwi
wysokość rosnącej w zabójczym tempie
warstwy kurzu.
22- Śni Ci się wybuch wulkanu, a gdy
budzisz się przeraŜona\y, okazuje się, Ŝe
eksplodował pojemnik z jogurtem, który
stał od pół roku na biurku.
23- Nie otwierasz szafy, bo boisz się, Ŝe
juŜ jej z powrotem nie zamkniesz (z powodu ilości ciuchów, które tam wepchnęłaś\eś na siłę)
24- Kiedy zapraszasz do siebie ukochaną\ego, on\a woli siedzieć w kuchni, chociaŜ twoja mama kaŜe jej\mu obierać
ziemniaki, albo w salonie gdzie tata pokazuje kolekcję znaczków :0]
25- Na obudowie wieŜy pojawiła się
pleśń.
26- Fasolka po bretońsku, którą podałaś\eś na imprezie sylwestrowej zaczęła
kiełkować.

27- Czujesz się samotna\y, bo twój cho17- Zaczynasz kupować koszulki w jaskrawych kolorach, bo takie jest znacznie mik nie wychodzi z gniazda, które uwił
w zeszytach z zerówki.
łatwiej znaleźć.

7- Nikt z najbliŜszych nie pamięta, jakie- 18- Twoja kotka nagle przepadła na kilka 28- Jecie na jednorazowych talerzach, bo
go koloru jest dywan w Twoim pokoju.
inne po prostu przepadły.
tygodni. Odkryłaś\eś ja nagle w swojej
O wzór nie ma nawet o co pytać.
szafie z ... młodymi!
29- Kiedy babcia nieopacznie uchyliła
8- Twoja rodzina od dawna uŜywa tylko 19- Tata zawiesił na Twoich drzwiach
drzwi została przywalona stertą śmieci.
dwóch kubków, bo reszta jest w Twoim tabliczkę ''Uwaga! Śmiertelne niebezpiepokoju.
czeństwo, wchodzisz na własne ryzyko''. 30- No i bałagan po prostu Ci się znudził.
paullie(p.m)
20- Poszłaś\eś do szkoły w dwóch róŜ9- Znajomi mają dosyć odwiedzania Cię nych skarpetkach, bo cięŜko było dobrać
w normalnych ciuchach. Przed wejściem parę..
wkładają ciuchy robocze.
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Trudne pytania
''Mam 15 lat i nie potrafię jeszcze określić, jak ma wyglądać
moja przyszłość. Wszystkie koleŜanki maja juŜ plany dotyczące szkoły średniej, a niektóre wiedzą nawet, jaki kierunek
studiów wybiorą. Kto moŜe pomóc mi w podjęciu decyzji, co
robić dalej?''
Iska

Teraz najwaŜniejszy jest na pewno wybór szkoły średniej.
Zatem zastanów się, które przedmioty są dla Ciebie ciekawe i
chętnie się ich uczysz. Dodatkowo moŜesz skorzystać z pomocy szkolnego pedagoga, który pomoŜe Ci podjąć właściwą
decyzję.
paullie(p.m)

Dnia 26 i 27 kwietnia b.r. wszyscy uczniowie klas III, pisali egzaminy gimnazjalne. W środe z części humanistycznej, we czwartek z części matematyczno-przyrodniczej. Aby dowiedzieć się jakie są odczucia uczniów,redakcja "UCZNIAKA" przeprowadziła ankietę
14%
Test humanistyczny
Test matematyczno przyrodniczy
86%

To ile punktów zdobędą uczniowie dzięki egzaminom i końcowym ocenom, zadecyduje do
jakich szkół się dostaną, większość z nich złoŜyła podania do łódzkich liceów, ale nie zabrakło teŜ zwolenników naszego, konstantynowskiego LO:

26%

Konstantynowskie LO
Łódzkie LO
74%

Mroczna opowieść
cz. IV - V
Anka nie rozumiała dlaczego, ale zdało
jej się, Ŝe słońce przebijajace przez liscie drzew jest jakby ciemniejsze, a w
całym lesie zalega wiecej cieni.Pierwa
podeszła do opuszczonego domu, jak
zaczęła go nazywac w myślach. Trudno
było znaleźć na nim ślady tynku. Stare
okiennice zwisały poobdzierane z farb
niemal do samego drewna. Przyszła jej
do głowy myśl, Ŝe w starych domach nie
naleŜy mieszkać, bo kryją zbyt wiele
historii. Nie wiedziała skąd wzięła się ta
myśl, lecz poczuła się od niej dziwnie.

Chodź zobaczyć, jak tu ładnie - usłyszała przytłumiony głos zza ściany. Niemal
podskoczyła, lecz dopiero wtedy zdała
sobie sprawę, Ŝe to Paweł juz wszedł do
środka i ją woła. Powoli podeszła do
ganku, gdzie za otwartymi drzwiami
widziała cień chodzącego kolegi. Przekraczając próg, usłyszała pod nogami
chrzęst pękajacych kawałków szyby.
Dopiero teraz zauwaŜyła, Ŝe leŜą wszędzie. W środku panował totalny nieład i
zapach stęchlizny. Ciemny sufit pokrywały zielone grzyby, a na scianach wisiały resztki poobdzieranych tapet. Plamy moczu w kątach. Widać było, Ŝe
dom zamieszkiwali miejscowi Ŝule. Paweł siedział na połamanej skrzynce i
5

zajęty był wycieraniem bardzo zabrudzonej płytki.
- Co ty robisz?- zapytała Anka.
- To jest jakiś obraz, chyba portret.
Chciałbym go wyczyścić, bo ciekaw
jestem, kto tu wcześniej mieszkał.
- Trochę brudny- stwierdziła.
- Skąd w ogóle wiesz, Ŝe to portret?
- Kawałek jest juŜ wytarty, spójrz - podniósł obraz do swiatła tak, by mogła
cokolwiek na nim zobaczyć.
Ance bardziej przypominało to jakiś
pejzaŜ. Blade kolory wyłaniajace sie
spod warstwy kurzu i brudnych plam
układały się w dziwne fale. Mimo Ŝe był
to róg obrazu, zauwaŜyła na nim niweyraźny biały zarys oka na tle beŜowego
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łuku, ponad którym niebieski kolor przecinał się zielonym i czerwonym. Rzeczywiście, udało jej się dostrzec kawałek czoła jakiejs łysej głowy, lecz na
razie był on tak rozmazany, Ŝe moŜna by
było uznać go za pomarańczową górę na
zielonym tle.
- Pracuj, pracuj ja idę pozwiedzać to
nieprzyjemne miejsce . Nie potrafiła się
zdobyć na jakis głębszy komentarz. Weszła w głab ciemnego korytarza. Na jego
koncu dostrzegła zarys drabiny. Rzeczywiście musiał to być bardzo stary dom, a
bynajmniej musiano go nie skończyć,
gdyŜ buduje się schody w tak duŜych
budynkach, a nie stawia drabiny. Po obu
stronach korytarza były pootwierane
drzwi. Tylko ostatnie byly zamknięte.
Anka czuła najwiekszą ochotę tam zajrzeć, lecz postanowiła zobaczyć kaŜde z
pomieszczeń. Pierwsze, do którego weszła przypominało kuchnię, poniewaŜ
przy naprzeciwległej ścianie stały dwa
zardzewiałe zlewozmywaki a w kacie
stał szary od sadzy piec kaflowy. Nad
zlewami straszyły pozbawione szkła

ramy ogromnych, pootwieranych okien,
przez które wpadało przefiltrowane liśćmi, blade światło słońca. Biało-Ŝółtawe
promienie przeplatały się na opadającym
kurzu. Drzewa za oknem nie szumiały.
Nic się nie ruszało. Dziwna szarawa
poświata nadawała temu miejscu nieprzyjemnej tajemniczości. Anka odczuła
ogromną potrzebę, by opuścić to pomieszczenie. Odwróciła się na pięcie i
szybko wyszła z kuchni. Obok kolejnych pokojów przeszła obojętnie, jedynie zaglądając przez uchylone drzwi do
wewnątrz. Wszystkie były puste. Gdy
dotarła do zamkniętego pomieszczenia,
zawahała się jak gdyby robiła coś złego.
Nacisnęła klamkę i pchnęła drzwi do
przodu. Choć wmawiała sobie, Ŝe to nic
takiego, nieświadomie zrobiła krok do
tyłu. W środku było najjaśniej z całego
domu. Od razu zorientowała się, Ŝe jest
to biblioteka. Gdy przekroczyła próg,
przyglądnęła się chwilę wnętrzu. Pokój
był bardzo duŜy, a poniewaŜ był usytuowany na rogu budynku, więc dwie z
jego ścian miały ogromne, balkonowe

okna. Jednak regały z półkami leŜały w
większości powywracane, a ich wcześniejsza zawartość walała się porozrywana na podłodze. Dzięki temu widać
było ogrom przestrzeni pomieszczenia.
Anka zaintrygowana kucnęła i zaczęła
przeglądać uszkodzone strony. W większości przedstawiały one rysunki jakichś
dziwnych, nienaturalnych roślin opisanych nieznanych im alfabetem. Bez
większego entuzjazmu patrzyła na stare
poszarzałe obrazki. Nagle jej wzrok padł
na jedna kartkę nieco róŜniącą się od
reszty. Były na niej narysowane postacie
ludzkie. Sięgnęła po nią i przyjrzała się
z bliska. Dostrzegła tam dwie nagie kobiety przepasane jedynie liśćmi na wysokości bioder i kolan. Trzymały one w
rekach jakieś dziwne kule. Gdy poniosła
wzrok, dostrzegła kolejną taką stronę,
jednak ta bardzo ją wzburzyła. Przedstawiała niemowlę w kotle pełnym gotującej się wody, z którego kręte rurki prowadziły do sześciu probówek…
Przemek Tyszka

Zielona Szkoła
..."Termin "zielona szkoła" pierwotnie
oznaczał sytuację, kiedy uczniowie i
wszyscy ich nauczyciele - w okresie
wiosennym lub letnim wyjeŜdŜali na co
najmniej kilka dni "w plener", jednak
zajęcia toczyły się według normalnego
programu, tyle tylko, iŜ zamiast w zadymionym mieście uczniowie przebywali
na wsi czy w lesie"...
Dzisiaj zielona szkoła to po prostu wycieczka szkolna, która ogranicza się
jedynie do zwiedzania zabytków

(oczywiście tylko wtedy, gdy organizator wogóle przewiduje jakikolwiek program). Taki wyjazd nie jest ani
"zielony", ani nie ma nic wspólnego z
zorganizowaną formą nauczania. Pomimo to, a raczej właśnie dlatego uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego
typu wyjazdach. Jest to 5 dni wolnych
od szkoły, a co za tym idzie wolnych od
lekcji... Czy na zielone szkoły jeździmy
tylko ze względu na ucieczkę przed lekcjami? Jeden z uczniów odowiedział tak
"Zielone szkoły ogólnie są fajne, tylko
męczący jest program, no ale wolę to niŜ

lekcje", ale czy zielona szkoła musi
oznaczac coś nudnego, czy powód wyjazdu moŜe być tylko taki? Oczywiście
nie! PrzecieŜ kaŜdy z was moŜe wykazać odrobinę inicjatywy i przedstawić
swój pomysł wychowawcy. Razem w
klasie moŜecie przedyskutować temat
"zielonej szkoły". JeŜeli wasz pomysł
będzie naprawdę dobry, nauczyciel zgodzi się na jego zrealizowanie, a wy będziecie nie tylko zadowoleni z <udanej>
zielonej szkoły, ale teŜ z samych siebie... Korzyść będzie podwójna...
<jci™>

ZWYCIĘSTO NA CAŁEJ LINII
W środę, 10 maja odbyły się juŜ 54 derby Łodzi.
Kibice Widzewa, którzy tym razem byli
gośćmi na al.Unii 2, co przeszło juŜ do
tradycji na stadion ŁKS, udali się wszyscy razem, w pochodzie. Tak więc w
eskorcie policji i liczbie ok 6tys. wyszliśmy na ulice. Droga przebywała w
"dość" spokojnej atmosferze, choć trze-

ba przyznać, Ŝe pochód wzbudzał dość
duŜą sensacje wśród mieszkańców Łodzi, po nim moŜna było usłyszeć wiele
pochlebnych komentarzy na temat Widzewiaków. Ale wracając do tematu, juŜ
ok. godziny 17:00 byliśmy pod obiektem ŁKS, kilkaset osób wchodzi przez
płot, reszta czeka na otwarcie bramki.
Po chwili wejście zostaje otwarte, zaraz
po tym interweniuje policja, uŜywa gazu, chcą odpędzić kibiców od bramy. W
końcu akcją zaczyna kierować Potar.
Najpierw kaŜe wpuszczać kibiców z
biletami, a tych którzy nie mają wejściówki, prosi o odejście od bramy, zapewniając przy tym, Ŝe to On na stadion
wejdzie ostatni. Od tej pory wejście
przebiega bez większych problemów. A
wszyscy wchodzący zostawiają swój
bilet, aby mogła wejść reszta. W końcu
przychodzi kolej na Widzewiaków, dla

których biletów zabrakło, Potar, siedząc
na bramie z biletami, zaczyna rzucać je
w tłum ze słowami "Macie prezent od
Potarka". Zgodnie z zapowiedzami
wchodzą wszyscy. Kiedy znalazłam sie
na trybunie, kibiców gospodarzy jeszcze
praktycznie nie było, za to na płocie
wisiało wiele koszulek, szali, róŜnych
gadŜetów i oprawa ŁKS. Chwila zdziwienia. Potem dowiaduje się, Ŝe to
wszystko,niepilnowane przez nikogo,
leŜało na "Galerze". Wzięcie tych rzeczy
miało być rodzajem "odegraniem się" za
kradzieŜ flagi Robotnicze Towarzystko
Sportowe(łksiacy wzięli ją, kiedy ta
słuszyła się na naszym stadionie...).Obydwa zdarzenia chluby klubom
nie przyniosły, więc nie mam zamiaru
się o nich wypowiadać. Przed spotkaniem drugoligowców, odbył się takŜe
mecz oldboyów, Widzew wygrał w nim
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4:3. Jak bardzo chcieliśmy, aby ta teraźniejsza druŜyna takŜe osiągnęłą taki
wynik... W końcu piłkarze wychodzą na
rozgrzewkę,
a na murawę wpada...ciągle ten sam Potar i daje coś(do
dziś nie wiem co, jak ktoś wie, to niech
mi powie:)) jednemu z piłkarzy gospodarzy. Chwilę później zostaje odprowadzony przez policję do naszego sektora.
Mecz nawet nie zdąŜył dobrze się zacząć, a juŜ w 3min. Widzewiacy przeprowadzają ładną akcje lewą stroną,
strzela Kuba Wawrzynka, piłka odbija
sie od słupa, dopada do niej Grzelak, a
jak Bartek podchodzi do
piłki, to wszystko juŜ
wiadomo. 1:0 prowadzi
Widzew. Po golu inicjatywę odzyskują łksiacy.
Ich ataki nie przynoszą
gola do 35 minuty. Z rzutu wolnego dośrodkowuje
NiŜnik. Interweniuje MiedŜidow, niestety po zderzeniu z jednym z piłkarzy wypuszcza piłkę z
rąk, co wykorzystuje Robert Łakomy. Czy był
faul? Nawet oglądając tę
akcje powtórnie w talewizji, trudno to stwierdzić.
Pierwsza połowa kończy
sie wynikiem 1:1. Kibicowsko moŜna powiedzieć, Ŝe pierwsza odsłona takŜe zakończyła się remisem. ŁKS
zaprezentował sektórówkę, obraŜającą
naszego sponora, którym jak wszyscy
wiemy jest Harnaś. Jak dla mnie, lekko
pół śmieszne...ach ta zazdrość o sponsora, no ale cóŜ... Szybko ripostujemy to
naszą sektórówką, o której treści chyba
nie za bardzo wypada tu napisać...Łksiacy wywiaszają takŜe flagę
"NAJCIEMNIJESZA STRONA MIASTA", prezentują następną sektorówkę,
następnie wywieszają flagę
"NAJJAŚNIEJSZA STRONA śYCIA".
Jak dla mnie wypadło to średnio, powiem szczerze- spodziewałam się czegoś bardziej efektownego. Później my
prezentujemy sektórówkę "Zbędny Balast Łodzi". Balast w barwach ŁKS, łódź
z wielkim Widzewskim Ŝaglem i wyrzuconymi do morza łksiakami... Pod
względem dopingu słychać nas raczej
tak samo, chociaŜ jak wiadomo kibów
Widzewa było 3tys. mniej.
Drugą połowę zaczynamy od pięknej
(według "naszych" siedzących na trybunie) prezentacji z herbem Widzewa,
barwami-utworzonymi z folii i racami.
CóŜ, Red Workers to jednak Red Wor-
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kers, w środę znów pokazali, Ŝe są najlepsi. Zaraz po prezentacji zaczynamy
nasze Broendby. Rywale na początku
próbują coś śpiewać, niestety jakoś im
to nie idzie, słychać juŜ tylko nas. Tymczasem na murawie, tak jak na trybunach trwała zaŜarta walka, która juŜ w
50 min. przyniosła kolejnego gola dla
Widzewa. Tym razem to Kamil Kuzera
minął obrońcę i mocnym strzałem umieścił piłkę w bramce. Wielka radość
wśród piłkarzy, natomiast u nas chwila
wielkiej radości i dalej, ale juŜ duŜo
głośniej śpiewamy Broendby. Piłkarze

nie popełniają błędu z pierwszej połowy
i po golu nie oddają inicjatywy gospodarzą. Efektem tego było podwyŜszenie
wyniku na 3:1 w 62 minucie przez Bartka Grzelaka, który pokonał Wyparłę w
sytuacji sam na sam. Znów pozwoliliśmy sobie tylko na chwilkę radości.
PrzecieŜ ktoś na tym stadionie musiał
śpiewać, tak więc z sektora zajmowanego przez widzewiaków nadal słychać
było głośne "OOOOO...Łódzki Widzew
OLe...". Kibice ŁKS, widząc, Ŝe nie
mogą wygrać z Widzewem ani na boisku, ani na trybunach, postanowili, chyba tak na poprawienie humoru, porzucać
sobie chociaŜ w nasz sektor racami. Powiem szczerze, takŜe szło im to dość
średnio:). Do widzewiaków doleciały
trzy, moŜe cztery. Reszty nie udało im
się dorzucić. Wpadli więc na pomysł,
aby race te rzucić na murawę. Jak wymyślili, tak zrobili, nie zwracali nawet
uwagi na to, czy nie trafi ona przypadkiem w ich piłkarza... Chwilę później
nie mogąc tolerować juŜ tej sytuacji
policja uŜywa w stosunku do nich gazu...Solidaryzujemy sie z fanami ŁKS,
śpiewając "Zostaw KIbica...". Niestety i
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interwencja policji nie pomogła, a jedynie jeszcze bardziej zdenerwowała
"rodowitych...", którzy to rozpoczęli...demolowanie swojego stadionu! Widać było powyrywane krzesełka, i ogień
na dole "Galery"...Bez komentarza...
Chwilę późnej, aby ostudzić trochę zapał Łksiaów, wjeŜdŜają polewaczki i
zaczynają oblewać sektory ŁKS wodą i
wodą z gazem... Dalej pod tym względem czujmy się solidarni z kibicami z al.
Unii-sektor śpiewa obraźliwe piosenki
pod odresem Policji. Szczerze mówiąc,
jest to dla mnie trochę niezrozumiałe,
policja i ochrona często
wywołuje awantury na
stadionach, ale teraz wykonywali po prostu swój
obowiązek i aŜ strach
pomyśleć, co by się stało
dalej, gdyby nie zareagowali... W końcu mecz się
kończy... Piłkarze podchodzą do naszego sektora z pytaniem "Kto wygrał derby?" Nasza odpowiedź zatrząsneła stadionem, zawodnicy śpiewają
z nami. Następne pytanie
Widzewiaków "Kto rządzi w Łodzi?" Odpowiedź
(w sumie teŜ Widzewiaków:))jasna i oczywistaWidzew!! Tak więc śpiwamy dalej...w końcu
piłkrze po raz koleny uciszają sektor,
wszyscy jesteśmy niesamowicie ciekawi, co krzykną tym razem. A oni zaczyn a j ą ś p ie wa ć , n i e c o i n n e g o ,
jak...Broendby! Szybko dołączamy się
do nich... Grzelak patrzy na nas oniemiały, Iwan całuje herb na swej koszulce, Wyczałkowski pada na kolana przed
sektorem zajmowanym przez kibiców
Widzewa, reszta zdaje się śmiać i płakać
jednocześnie...po prostu poezja... Zawodnicy w końcu zdejmują koszulki i w
podzięce za doping rzucają je na trybuny, my takŜe wyraŜamy wielką wzięczność głośnym "Dziękujemy!" I tak miały zakończyć się te derb. Mieliśmy nadzieję, Ŝe zaraz po chwili wyruszymy z
powrotem na nasz stadion... Stało się
inaczej...jakiś bardzo mądry Urzędnik
postanowił Ŝe kibice Widzewa pod swój
obiekt nie wyruszą w pochodzie, lecz
zostaną przewiezieni autobusami... Być
moŜe chodziło o pobicie jakiegoś rekordu, nie wiem, ale pomysł przywiezienia
ponad 6tys. ludzi 4(słownie: czterema!)
autobusami wydał się absurdalny. Tak
więc wypuszczanych było po ok.300
osób, choć i tak nie chcąc czekać, więk-
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Kto umie przegrać z honorem,
Ten bywa mistrzem w Ŝycia grze".
To prawda. Aby moŜna było wygrywać,
najpierw trzeba nauczyć się przegrywać,
Łksiacy w środę chyba zbytnio sobie z
tym nie poradzili. My juŜ umiemy przegrywać, co część pokazała choćby na
meczu z Polonią(0:1). Teraz czas na
nawiązanie do wspaniałych tradycji klubu, ale to juŜ w ekstraklasie, w przyszłym sezonie, nie wyobraŜam sobie,
Ŝeby było inaczej.

szość przeszła przez płot. Ja tego nie
zrobiłam, bo wydało mi się to jakieś
takie niekultulralne i huligańskie:P, więc
grzecznie czekałam na swoją kolejke do
wyjścia. Czekałam do godz. dokładnie
23:45. Brałam przez to udział w wielu
"ciekawych" wydarzeniach:). Pozdrowienia dla Pana StraŜaka, który dał kibicą Widzewa 2 butelki wody mineralnej
(wcześniej proszono o to Policjantówbezskutecznie). W nagrodę wielkie brawa i odśpiewanie "I StraŜak teŜ przyjacielem Widzewa jest":) Widać było, Ŝe
pan straŜaka trochę speszyła ta sytuacja,
najpierw lekko się ukłodził, a potem
takŜe zaczął bić brawo. Humor mamy
do godz. mniej więcej 22:30, po niej
chyba wszyscy woleliby być juŜ w domu. Wtedy zaczynają się dyskusje z
policją, które nie przynoszą Ŝadnego

rezultatu. Do autobusy wsiadam, tzn.
moŜe bardziej pasowałoby wpycham się
około północy. Po ok. 20min. dojeŜdŜamy na stadion. Mimo tego 3 godzinnego czekania warto było wybrać się na te
Derby, aby zobaczyć to wszystko, co
tam się działo. To co napisałam, to tylko
część tego, co jeszcze się wydarzyło. Z
pewnościa nie oddałam tu nawet połowy
atmosfery, która panowała na naszym
sektorze. Po tym meczu łzy same cisnęły się do oczu i to nie tylko z powodu
gazu...:) Oby jak najwięcej takich meczy. Cieszę się takŜe, Ŝe spotkanie znów
nie zakończyło się remisem, choć nie
zazdroszczę konieczności przełknięcia
tej gorzkiej pigułki poraŜki faną ŁKSu.
Myślę, Ŝe warto to podsumować pewnym krótkim wierszykiem: "Zwycięsto
lubi pokorę, bez niej nie wygra się,

ŁKSiacy niestety grają poniŜej oczekiwań kibiców, jak i samych władz klubu... Łodzianie z dziesięciu meczy rundy
wiosennej wygrali dwa mecze, dwa
przegrali, a aŜ sześć spotkań zremisowali. Remisy, zwłaszcza bezbramkowe,
stały się ich specjalnością, a takŜe główną przyczyną zmiany trenera. Mecz z
Jagiellonią, zakończony wynikiem 0:0,
okazał się ostatnim dla Wiesława Wojny... Jego miejsce na dwa dni zajął Marek Chojnacki, a potem ŁKS prowadził
Jarzy Kasalik. TuŜ przed meczem z Podbeskidziem, nawet nie pofatygował się,
aby zobaczyć nagrania z poprzednich
meczów ŁKSu, co mogło mieć wpływ
na przegrany mecz w Bielska Białej.
Poza tym na boisku panował chaos, bo
Ŝaden z piłkarzy nie wiedział do końca,
co ma robić... Po spotkaniu "trener"
oświadczył, Ŝe nic nie zdziała w Łódzkiej druŜynie, gdyŜ są oni beznadziejni.
Ale jest on chyba ostatnią osobą, która
moŜe oceniać grę naszego zespołu...
Oprócz tego, przed meczem
"motywował" piłkarzy obelgami. Jedyną
dobrą rzeczą, którą zrobił dla klubu,
było złoŜenie wymówienia. Panie Kasalik, ŁKS to nie miejsce dla takich nieudaczników!!!
I tak pierwszym trenerem ponownie
został Marek Chojnacki. Nie wykluczony jest jeszcze powrót Wiesława Wojno,

który oficjalnie został wysłany na urlop, ŁKS 0:0 Górnik (w)
ŁKS 0:0 Ruch (d)
do 30 czerwca.
ŁKS 0:0 KSZO (d)
ŁKS 2:2 Polonia (d)
Pomijając wynik derbów, moŜemy być ŁKS 0:0 Zawisza (w)
zadowoleni z postawy piłkarzy ŁKSu... ŁKS 0:0 Jagiellonia (d)
ŁKSiacy walczyli do końca, a w całym ŁKS 0:1 Podbeskidzie (w)
meczu mieli wiele groźnych sytuacji. W ŁKS 1:3 Widzew (d)
meczu nie zagrali: Zdzisław Leszczyński, Mamia Jikija i dobrze zapowiadają- Pozostałe mecze:
cy się Mariusz MęŜyk... Było to znaczą- 17 maja, godz. 19
ce osłabienie. Jedynego gola dla białoŁKS - Lechia (d)
czerwono-białych strzelił w 35 min ak20 maja, godz. 17
tywny Robert Łakomy. Nie mniej aktywni byli takŜe kibice, i to nie tylko w ŁKS - Śląsk (w)
dopingowaniu:) "Święta Wojna" trwała
zarówno na, jak i poza stadionem. Agre- 24 maja, godz. 19
ŁKS - Heko (d)
sje kibiców zespołu z al. Unii nasiliła
stracona, jeszcze przed meczem oldbojów, flaga. Oczywiście ochrona zareago- 31 maja, godz. 14
wała za późno...
ŁKS - Finishparkiet (w)
Nie wszystko stracone. ŁKS ma nadal
szanse na awans do Ekstraklasy. Piłka- 3 czerwca, godz. 17
rze obiecują dalszą walkę, a nam kibiŁKS - Radomiak (d)
com zostaje przychodzenie na mecze i
dopingowanie ukochanej druŜyny. I oby 10 czerwca, godz. 17
przyszłe derby odbyły się juŜ w I lidze, ŁKS - Piast (w)
a zwycięstwo było po naszej stronie. A o
fladze na pewno nie zapomnimy;)
(d)- mecze na własnym boisku (w)mecze wyjazdowe
Dotychczasowe wyniki:
P.K
ŁKS 5:1 Świt (d)
ŁKS 2:0 Szczakowianka (w)
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Wywiad z Panią Dyrektor
Barbarą Zawadzką
1.Dlaczego jest Pani przeciwna farbowaniu włosów u dziewcząt i chłopców?

Maj 2006

jest jeszcze ten moment by niszczyć
3.Więc co Pani chciałaby zmienić w sobie cerę.
ich stroju?
6.Czy dąŜy pani do wprowadzenia
To, co powiedziałam to znaczy chciała- mundurków w naszej szkole?
bym zlikwidować bluzki pod biust, Ŝeby
były normalnej długości. Długość spód- Chciałabym Ŝeby były mundurki w naniczek jest tu zupełnie dowolna nato- szej szkole, ale myślę, Ŝe będzie to barmiast myślę, Ŝe spódniczki o długości dzo trudne do doprowadzenia, dlatego,
20 cm są ciut przykrótkie, oczywiście Ŝe jest to szkoła powszechna, przychomarzyłoby mi się to Ŝeby w gimnazjum dzą tutaj dzieci z róŜnych środowisk i
m były mundurki
mogłoby się ta zdarzysz, Ŝe jest grupa
osób, których nie stać na zakup takiego
4.Dlaczego kolczyki mogą nosić tylko mundurku. Jest to jednak moim marzeniem
dziewczyny i tylko w uszach?

Jestem przeciwna farbowaniu włosów u
dziewcząt i chłopców, poniewaŜ jest to
niestosowne w tym wieku niszczy włosy, powoduję, Ŝe kolejne, kolejne osoby
chcą równieŜ farbować włosy i moŜe
dojść do sytuacji, Ŝe będziemy mieli 250
panów o zielono – pomarańczowych
włosach a myślę, Ŝe wtedy nie będzie to
zbyt dobrze świadczyło o szkole. Poza
tym uwaŜam, Ŝe w Ŝyciu obowiązują JuŜ wcześniej powiedziałam, Ŝe wszępewne reguły, rówierz co do farbowania dzie obowiązują pewne reguły zachowłosów i ubierania się uczniów.
wań. W naszym kraju i nie tylko przyjęte jest, Ŝe dziewczyny noszą kolczyki w
2.Co sądzi Pani o stylu ubierania się uszach, bo jest to estetyczne, natomiast
uczennic w naszym gimnazjum?
nie ma przyzwolenia na noszenie w nosach, brzuchach i jeszcze gdzieś indziej i
Niektóre uczennice ubierają się bardzo u chłopców teŜ raczej nie stosuję się
sensownie i właściwie, natomiast jest tego. Myślę, Ŝe moglibyśmy poprzestać
spora grupa uczennic, która ubiera się na kolczykach u u dziewcząt dziewcząt
zbyt frywolnie i wyzywająco, prowoku- tylko i wyłącznie.
ją chłopców do niezbyt właściwych zachowań. Nie nie mam nic przeciwko 5.A co z makijaŜem u dziewcząt?
kolorowym strojom, ale uwaŜam, Ŝe
powinny to być takie stroje, które zakry- MakijaŜ u dziewcząt, owszem, ale w
wają jednak ramiona, brzuchy i pupy.
wieku myślę, Ŝe wiek 13 – 15 lat to nie

Mole biblioteczne
donoszą
UFF!!! Wreszcie zostało o-f-i-c-j-a-l-ni-e otwarte
Szko lne Centr um B ib lio teczno Informacyjne,
które powstało na bazie naszej starej,
wysłuŜonej biblioteki po uprzednim jej
wyremontowaniu i zaopatrzeniu w nowy
sprzęt komputerowy.
22 marca br. podczas otwarcia nie zabrakło wszystkich waŜnych dla miasta,
szkoły i oczywiście biblioteki osób.
Swoją obecnością zaszczycili nas goście:
Burmistrz naszego miasta – p. Henryk
Brzyszcz

„Banały (nie Bany!)
Szkolne”
Jesteś sobie małym trzynastolatkiem.
Nie wadzisz nikomu (na razie). Pilnie
się uczysz. Kończysz podstawówkę i
idziesz do gimnazjum… i od razu uderza w ciebie fala pytań próbnych:, Za
kim jesteś!? (powiedzmy Ŝe nie znasz

wydanie wiosenne

7.Ostatnie pytanie:, Jaki jest pani ideał, jeŜeli chodzi o uczennice?
Ja nie mam takiego ideału, dla mnie
waŜne jest to, co uczennica ma w głowie, niewątpliwie równieŜ ma znaczenie
to jak wygląda, ale moŜe w mniejszym
stopniu. Myślę, Ŝe mądra dziewczyna
nie będzie malowała się i ubierała wyzywająco, będzie nosić stonowany strój
bez makijaŜu i o normalnej kolorystyce
włosów.
Bartosz Krasuski
Łukasz Misiaczyk

Sekretarz miasta – p. Witold Stępień
Kierownik referatu ds. oświaty – p.
Andrzej Błaszczyk
Przedstawiciel zaprzyjaźnionej z nami
biblioteki miejskiej –
p. Jadwiga Michalska
oraz przedstawiciele naszego gimnazjum:
Pani dyrektor – Barbara Zawadzka
Pani wice-dyrektor – Barbara Antosik
Panie bibliotekarki – Mariola Staniek i
Ewa Pawlak
p. Andrzej RóŜycki – opiekun informatyczny biblioteki
Przewodniczący samorządu uczniowskiego – Emil Koliński
Przedstawiciel aktywu bibliotecznego –
Adam Czarnas i ja – autorka tekstu –
Kasia Drabik.

Biblioteka, a właściwie teraz juŜ Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne
zaprezentowała wszystkie swoje zalety,
których teraz – przez wzbogacenie o
nowe źródło informacji - Internet znacznie przybyło. Zyskała nowe moŜliwości, wspierając i ułatwiając realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. MoŜna w niej
prowadzić lekcje, w małych grupach, z
wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł informacji –tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Pracownia
jest udostępniona bezpłatnie dla
wszystkich uczniów w godzinach pracy
biblioteki. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie
Kasia – wasz MOL biblioteczny

się na piłce) Czy twoim bratem jest...?
(masz znane w gimnazjum nazwisko)itp.
Po czym albo masz szczęście w strzeleniu nazwy klubu albo jakiś dryblas kaŜe
ci mierzyć zapałką korytarz (chyba Ŝe
sam masz 180cm).
Właśnie przedstawiłem jeden z gimnazjalnych „banałów”. Jest ich wiele. Baaaaaardzo wiele. Np. Uczniowie którzy
nie mają co robić na przerwach siedzą

na parapetach (co jak się dowiedziałem
jest teoretycznie niedozwolone) i obrzucają wyzwiskami przechodzących korytarzem. Warto takŜe wspomnieć iŜ Ŝycie
uczniowskie w gimnazjum opiera się na
ciągle rosnącej niechęci (niechęci!? nazwałbym to inaczej, ale nie mogę) między pewnymi grupami uczniów. Jest to
bynajmniej niewesołe poniewaŜ większość oskarŜeń opiera się na plotkach
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(kolega kolegi powiedział mi, Ŝe słyszał
jak jego kolega słyszał od swojego kolegi, Ŝe ten nazwał tego…). A później tzw.
ObraŜony idzie do tzw. ObraŜającego
rzucając w niego falę wyzwisk. Pan tzw.
ObraŜający nie ma pojęcia o powodzie
wizyty i tłumaczy, Ŝe nie powiedział

niczego co by mogło obrazić pana tzw.
ObraŜonego. I w tym momencie pan
tzw. ObraŜony wyciąga asa z rękawa i
powołuje się na „sprawdzone źródło”.
Zakończenie dopiszcie sobie sami. Podobnych banałów jest wiele. Uczęszczając do gimnazjum sami moŜecie je zoba-

czyć, jeśli tylko wasze oczy za bardzo
się do nich nie przyzwyczaiły. Unikajcie
stosowania banałów (banałów nie banów), bo są bynajmniej śmieszne (Ŝeby
nie powiedzieć banalnie śmieszne).

Z pamiętnika
Gimnazjalisty

saną w nich melodię (zupełnie nie znając tego utworu)), co było oczywiście
rzeczą bardzo trudną. W sumie byłam z
nich
bardzo zadowolona, poniewaŜ
otrzymałam za nie dwie czwórki, choć
moja koleŜanka, otrzymawszy uprzednio
czwórkę i piątkę, była całkowicie załamana, poniewaŜ załoŜyła sobie, Ŝe do
końca szkoły pierwszego stopnia będzie
dostawać same piątki (podczas gdy
czwórka była dla mnie szczytem marzeń). Gdy zakończyła grę, wypadła z
sali tak "wściekła", o mały włos nie trafiła drzwiami naszej pani. W dodatku,
gdy zobaczył to Michał (mój kolega z
klasy w szkole muzycznej), przeraził się
tak bardzo, Ŝe się popłakał i nie chciał
wejść na salę, a gdy BłaŜej mu powiedział (dla Ŝartu), Ŝe panie z komisji
krzyczą gdy się zrobi błąd, Michał prawie się rozchorował, no i wrócił do domu bez egzaminu. No cóŜ, nie da się
ukryć, Ŝe BłaŜej nieraz przesadza, ale
mimo wszystko to człowiek o stalowych

nerwach, skoro na egzamin nie nauczył
się kompletnie niczego (mój brat mi
doniósł, Ŝe jednak tuŜ przed egzaminem
zdąŜył nauczyć się trzech gam z pierwszego (najłatwiejszego zestawu )),
wszedł do sali zupełnie spokojnie i wyszedł z trójką w dzienniczku. W domu
właściwie wszystko jest w porządku,
choć ostatnio zmieniła się tematyka naszych wspólnych rozmów (na sprawy
związane ze świętami) oraz monologi
mojego taty (ostatnio biega w kółko i
wiecznie tylko powtarza ten sam tekst:
"idą święta, idą święta"), co zresztą zdarza mu się co roku i wbrew powszechnym opiniom jest zupełnie nieszkodliwe. No cóŜ, niektórzy ludzie juŜ tacy są
i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No, a poza tym to w domu i w
szkole wszystko po staremu (patrz "Z
pamiętnika konstantynowskiego gimnazjalisty"(26 listopada 2005)).
Dorci@

Środa, 21 grudnia 2005 roku. Ech, święta za pasem, a ja nie kupiłam jeszcze
boŜonarodzeniowych prezentów dla
całej rodzinki i Tomka - mojego nowego
chłopaka. JuŜ chyba miesiąc wcześniej
kupiłabym wszystkim jakieś "drobne
drobiazgi", ale niestety w tym roku jakoś nie było czasu (oraz kapitału!) na
dokonanie wszystkich potrzebnych zakupów. W związku z tym czeka mnie
dziś jeszcze trochę "biegania" po sklepach. Oprócz tego, (jakby się tak dobrze
zastanowić) czekają mnie jeszcze generalne porządki w pokoju, ale to nic w
porównaniu z ostatnimi egzaminami
półsemestralnymi z gam i z czytania
a'vista (tzn. kaŜda osoba zdająca ten
egzamin musiała wylosować jeden z
trzech zestawów gam, a potem otrzymywała nuty i musiała od razu zagrać zapi-

Konrad Fiszer

miast leŜeć, spaceruj, pływaj, graj w przed promieniowaniem ultrafioletosiatkówkę itp. Ruch sprzyja nie tylko wym.
Robi się coraz cieplej i słoneczko coraz równomiernemu opalaniu się, ale takŜe
bardziej przygrzewa, masz ochotę się skóra szybciej brązowieje ;)
AleX
poopalać? Proszę bardzo, ale bezpiecz- Koniecznie uŜywaj do opalania
nie !
srodków ze specjalnym filtrem.
Im wraŜliwsza skóra, tym tzw.
Wychodząc na słońce pamiętaj o:
factor (wskaźnik filtru) powi- Unikaniu opalania się w godzinach nien byc wyŜszy.
między jedenastą a pietnastą.
- Szczególnie zabezpieczaj
- Stopniowym opalaniu się. osoby o kremami do opalania czolo,
jasnej karnacji skóry powinny zaczynać nos, dekold, ramiona i górę ud,
od kilkunastominutowych dawek słońca, gdyŜ te partie ciała są najbara dopiero w kolejne dni stopniowo prze- dziej naraŜone na oparzenia
dłuŜać czas kapieli słonecznych. Osoby słoneczne.
o ciemniejszej karnacji mogą zaczynać
- Zabezpiecz przed słońcem głowę i
opalanie od pół godziny.
oczy. Okulary przeciwsłoneczne rów- Najlepiej jest opalać się w ruchu. Za- nieŜ powinny mieć filtr chroniący oko

Majowe słonko =)

"Pierwszą miłość ja
wam pokaŜę!"
No więc tak - od razu (Ŝebym nie zapomniała) dziękuję "ludziowi", który napisał, Ŝe podoba mu się moja twórczość.
Rozbudziło to we mnie zwierzę :) Posta-

ram się być bardziej płodna literacko i ktoś na siłę ugrzeczni, to co napisałam.
na powierdzenie tego postanowienia
popełniłam artykuł (poniŜej) o telewi- Tak to się złoŜyło, Ŝe dziewczynki lubią
zyjnych śmieciach.
telenowele.
Naprzeciw ich wymaganiom wychodzą
Acha - moja twórczość czasem jest producenci - obecnie kręci się w Polsce
CENZUROWANA przez "składaczy" tyle seriali, Ŝe tytuły muszą być nadawagazetki, więc z góry przepraszam, jeśli ne w porządku alfabetycznym np. "M
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jak Miłość".
Przeciętna nastolatka przychodzi do
domu i obserwuje sielankowe Ŝycie Mostowiaków, poczynając od "A jak AleŜ
ty jesteś piękny Maćku Zakościelny", a
kończąc na poczynaniach najjaśniejszej
blond panienki Małgosi KoŜuchowskiej,
odgrywającej repertuar cnót.
Okej, ale jedziemy teraz do fabuły prosta jak konstrukcja cepa historia
drewnianych dziennikarzy/lekarzy/

architektów - niepotrzebne skreślić, których praca polega na siedzeniu za biurkiem (tak na marginesie - zauwaŜyliście,
Ŝe w szpitalu w Leśnej Górze na półkach, zamiast literatury medycznej leŜą
ksiązki od informatyki? :)) albo pięknych chłopców i ich pięknych dziewczynek, których nastroje wyraŜają kolory
sukienek, zamiast gry aktorskiej. Poziom artystyczny takiego "dzieła" jest
zwykle porównywany z czarnogórskim

filmem szkoleniowym BHP.
Przykro się robi, kiedy sobie uświadamiam, Ŝe dla moich rówieśniczek wytchnieniem jest prymitywne szczęśćcie
w telewizorze. Bo co wtedy w Ŝyciu?
Zwykle prymitywne nieszczęście lub
pustka.
A zamiast to zmieniać dziewczynki zadowalają się kiczem w telenowelach.

Test IQ

18. Statek miał 150 łokci długości. Ile
łokci ma kapitan statku?
19. Jaki znak naleŜy postawić między
cyframi 3 i ,,,,,,,,, , aby powstała liczba 3
i mniejsza niŜ 4?
20. Co znajduje się pośrodku Wisły?
21. Jak miał na imię Napoleon?
22. Lecisz nad oceanem. Wyrzucasz
przez okno 5-kilogramowy kamień i 5
kilo pierza. Co jako pierwsze spadnie na
ziemię?
23. Ilu dorosłych męŜczyzn urodziło się
w 1910 roku w Oslo?
24. Jaka choroba nie panowała jeszcze
na Ŝadnym lądzie?
25. Ono naleŜy do mnie pomimo, ze
przez wszystkich jest uŜywane. Co to
jest?
26. Auto skręca w lewo. Które koło jest
najmniej obciąŜone?
27. Które zęby dostaje się na końcu?
28. Gdzie rzeki nie mają wody?
29. W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci na świecie?
30. Co to za rzeka, która czytana od tyłu
daję nazwę ryby?

13.ten, kto miał największą głowę
14.zacznie czwarty rok Ŝycia
15.nigdzie, rozbitkowie to przecieŜ osoby, które przeŜyły
16.wody
17.poczekać aŜ ptak sam odleci, następnie zerwać gałązkę
18.2 łokcie
19.przecinek: 3,4
20.litera s
21.Napoleon
22.nic, bo lecisz nad oceanem
23.0, dorośli męŜczyźni się nie rodzą
24.morska
25.imię
26.koło zapasowe
27.sztuczne zęby
28.na mapach i globusach
29.w dziewiąty
30.Nil (rybą będzie Lin)

Inteligencja. KtóŜ by nie chciał jej mieć
duŜo. A mierzy się ją tzw. Ilorazem inteligencji, który oznacza się skrótem IQ
(Intelligence Quotient). Iloraz inteligencji badany jest za pomocą specjalnie
opracowanych testów, na przykład takich jak ten poniŜej. Zbadaj swoją zdolność do nieszablonowego myślenia. 30
pytań, 30 odpowiedzi. Nie ma określonego czasu, ale postaraj się nie rozwiązywać go cały dzień. Około 30 minut na
cały test powinno wystarczyć. Zaczynamy, pamiętaj – bądź wobec siebie uczciwy! Notuj swoje odpowiedzi na kartce a
dopiero potem sprawdź wyniki.
1.Gdzie się szybciej miele mąkę – w
młynie elektrycznym czy w wiatraku?
2. Ile złotówek jest w tuzinie?
3. Ile 50 – groszówek jest w tuzinie?
4. Czy męŜczyzna w Indiach moŜe mieć
za Ŝonę siostrę swojej Ŝony wdowy?
5. Jesteś rolnikiem. W którym miesiącu
będziesz kosił siano?
6. Czy samotny stróŜ nocny moŜe dostać
rentę, jeśli umrze za dnia?
7. Parys miał 3 jabłka w koszu, które
rozdał 3 boginiom tak, Ŝe jedno jabłko
pozostało w koszu. Jak on to zrobił?
8. Po stole chodziło 10 much, zabiłeś 3.
Ile zostało?
9. Przez las idzie mały i duŜy człowiek.
Mały człowiek jest synem duŜego, duŜego duŜy człowiek nie jest ojcem małego.
Jak to jest?
10. Gdzie był MojŜesz, gdy mu zgasła
świeczka?
11. Pół śledzia kosztuje, 50 gr. Ile kosztuje 7 śledzi?
12. Ile złotówek jest w parze?
13. Kto miał największy kapelusz za
czasów Kościuszki?
14. Co się stanie, gdy kura skończy 3
lata?
15. Samolot rozbił się na granicy USA i
Kanady. Gdzie pochowano rozbitków?
16. Czego nie da się zamoczyć?
17. Jak zerwać gałązkę, aby nie spłoszyć
siedzącego na niej ptaka?

L. Vis.

0-3 : Geniusz! Zapisz się do mensy!
4-9 : Inteligentny(a) : jesteś bystrzejszy
(a) niŜ większość ludzi.
10-15 : Normalny(a) : jesteś jak większość osób : ani mądry(a) ani głupi(a)
16-21 : Musisz więcej czytać, bo to rozwija umysł. Później popróbuj sił rozwiąKlucz
PoniewaŜ jest to test na inteligencję, to zując krzyŜówki dla dzieci.
za kaŜdą poprawną odpowiedź zapisz 22-30 : Przeproś swoich rodziców.
sobie 0 punktów, za błędną 1 punkt.
Teraz policz ile uzyskałeś(aś) punktów
(maksymalnie 30) i dowiesz się prawdy
o sobie:
1.mąki się nie miele
2.12
3.12
4.nie, przecieŜ on jest juŜ
nieboszykiem
5.siana się nie kosi
6.a po co mu renta, przecieŜ
on nie Ŝyje
7.jedno jabłko dał razem z
koszem
8.3 (te zabite), inne uciekły
9.duŜy człowiek jest matką
małego człowieka
10.w ciemnościach
11.7zł
12.dwie
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KozioroŜec (22.12-20.01) W najbliŜszym czasie stracisz panowanie nad swoim Ŝyciem. Będziesz mieć
poczucie, Ŝe stoisz na rozdroŜu i nie
wiesz, w którą stronę masz pójść. A
moŜe to najwyŜsza pora, aby uporządkować swoje Ŝycie? PrzecieŜ w takim rozgardiaszu nie moŜna dalej Ŝyć.
- Konsekwencja i wytrwałość górą!

Byk (21.04-21.05) Zapowiada się doskonale zorganizowany miesiąc. Co prawda potrzeba Ci będzie wiele czasu na naukę, poprawianie
ocen i sprawy domowe, ale wszystko da
się doskonale pogodzić ze sobą. Niejedna osoba będzie zachwycona Twoją
operatywnością.
- Pozbądź się z Ŝycia zazdrości.

Wodnik (21.01-19.02) JuŜ zaczynasz tęsknić za wakacjami i za
odpoczynkiem od szkoły. Ale planu na
wystrzałowo spędzone dni raczej nie
ma. Nie oszukuj się. PrzecieŜ szczęśliwe
dni moŜna spędzić wszędzie, nawet tuŜ
za domem. Nie trzeba od razu wyjeŜdŜać.
- Więcej realizmu.

Bliźnięta (22.05-21.06) Niczego tak w Ŝyciu nie zapragniesz jak
jakichkolwiek zmian. Ostatnio masz
poczucie, Ŝe kaŜdy Twój dzień jest taki
sam jak poprzedni. Szary, przeciętny,
nijaki. A przecieŜ to od Ciebie zaleŜy
jak przeŜywasz swoje Ŝycie.. Ty za nie
odpowiadasz.
- Więcej kreatywności.

Ryby (20.02-20.03) Twoje samotne Ŝycie moŜe się juŜ
wkrótce skończyć. Niebawem spotkasz
kogoś, z kim spędzisz wiele radosnych
chwil. Nie będzie to moŜe fizyczne ucieleśnienie Twojego ideału. Za to serce
Dla Ciebie ta osoba będzie miała rzeczywiście olbrzymie i otwarte.
- Dziel się z innymi swoim szczęściem.

Rak (22.06-22.07) KaŜda poznaną osobę traktujesz z sympatia. Dajesz jej kredyt zaufania i nie
stwarzasz miedzy Wami nadmiernego
dystansu. Jednak niektórzy mogą chcieć
wykorzystać Twoją zbytnią łatwowierność. Pamiętaj, Ŝe w skórze owcy moŜe
być zły wilk.
- Nie daj się zwieść oszustom.

Baran (21.03-20.04) Dzięki znajomej osobie masz szansę w
tym miesiącu na załatwienie dla Ciebie
waŜnej sprawy. Pamiętaj, aby po
wszystkim podziękować tej osobie za
pomoc. Ta uprzejmość moŜe zdziałać
więcej niŜ Ci się wydaje. A moŜe odwdzięczysz się małym prezentem?
- Zadbaj o wygląd.

Lew (23.07.-22.08) Choć wiosenne słońce za oknem i
wszystko z radością budzi się do Ŝycia,
to w Tobie nie będzie zbyt wiele optymizmu. łagodny wietrzyk okaŜe się bardzo zdradliwy i "zaowocuje" katarem i
przeziębieniem. Na szczęście będzie ono
krótkotrwałe.
- Podpisz "pakt zgody" z otoczeniem.

Panna (23.08-22.09) Maj minie Ci pod znakiem zakupów.
OkaŜe się, Ŝe nie masz w co się ubrać,
czym wyperfumować, ani czego w wolnej chwili poczytać. Jeśli nie wprowadzisz jakiejś selekcji w to zakupowe
szaleństwo, to Twoi rodzice "pójdą z
torbami."
- Więcej rozsądku.

Waga (23.09-22.10) W maju wraz z swoja sympatią przeŜyjesz odrodzenie Waszego związku. Cieszyć się będziecie wzajemną bliskością i
zrozumieniem. Będzie bosko! Pod koniem miesiąca niewykluczona niespodzianka związana z nadchodzącymi wakacjami.
- Nie przejmuj się kompleksami.

Skorpion (23.10-21.11) Nie przekładaj w tym miesiącu Ŝadnych
spotkań towarzyskich. MoŜesz na nich
spotkać swoją starą miłość, która podobno nie rdzewieje lub teŜ poznać kogoś o
kim juŜ od dawna marzysz. Świat stanie
przed Tobą otworem. Nie zmarnuj tej
szansy.
- Miej oczy i serce otwarte.

Strzelec (22.12-21.12) - Jeśli zdarzy Ci
się sytuacja, w której ktoś powierza Ci
swoje największe sekrety to nie rozpowiadaj ich chwilę później wszem i wobec. Uszanuj wolę osoby, która Ci zaufała. Inaczej okaŜesz się człowiekiem
bez honoru. A tego chyba nie chcesz?!
- Unikaj jakichkolwiek intryg.
paullie(p.m)
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