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"Lubię kiedy niebo jasne jest
Wywiad z Marleną Adamiak
Ostatnim bardzo waŜnym wydarzeniem
kulturalnym w powiecie pabianickim
były wybory Miss Ziemi Pabianickiej
2007. Uczestniczyły w nim dwie absolwentki naszego Gimnazjum… str 2

I gdy nie pada deszcz
Powietrze pachnie wiosną ładnie tak
Jest cieplej z kaŜdym dniem
Wiem wtedy co naprawdę waŜne
jest

Dzień Kobiet
Kiedyś Międzynarodowy Dzień Kobiet
obchodzono z wielką pompą. Obecnie
nieliczni panowie obdarowują kobiety
symbolicznym … str 3

Co potrzebne mi
Wszystko dzieje się naprawdę
I chyba ma swój sens"

Jak to jest być Nauczycielem WF-u
Praca nauczyciela WF-u jest chyba pracą
wymagającą jak największego współdziałania z młodzieŜą. Nie moŜna zrobić
kartkówki, zadać pracy pisemnej… str 4
My o Wschodzie, a Zachód o nas.....
Ostatnimi czasy w polskiej polityce afera
goni aferę. Jeszcze jedna dobrze się nie
skończy, ale juŜ wychodzi na jaw następna… str 5
Widzew Łódź
Powoli kończy nam się przerwa zimowa i
wielkimi krokami nadchodzi wyczekiwana przez tysiące polskich fanów runda
wiosenna. Widzewiacy… str 6

- Ania Dąbrowska

"wiosenna rewolucja"

21

marca zaczęła się kalendarzowa wiosna. Na kaŜdej ludzkiej twarzy
pojawia się uśmiech, w duszy - chęć do Ŝycia, zmian i szaleństw.
MoŜe tradycyjnie to zabrzmi, ale na wiosnę "wszystko budzi się do
Ŝycia". Oczywiście, kaŜdy z nas odbiera to w inny sposób, ale nie
moŜna zaprzeczyć tym faktom. Jesteśmy Ŝądni nowych wraŜeń, nowych przygód, nowych znajomości, nowych pomysłów. Niektórzy mają chęć zmiany wyglądu, czy teŜ
pozbycia się jakiejś wady (kaŜdy je posiada) - warto próbować! Kolejną sprawą jest
zmiana garderoby - ciemne, grube ubrania zastąpić kolorowymi i lekkimi. Zapewne te
"zabiegi" poprawią nasze samopoczucie. Na wiosnę, duŜa część osób bierze czynny
udział w "Ŝyciu sportowym". Zaczynamy biegać, pływać, jeździć na rowerze itd.
Owszem, zmieniamy się, ale warto postawić sobie pytanie dlaczego? Moim zdaniem
wiosenną rewolucję zawdzięczamy słońcu - przecieŜ to właśnie ono rozjaśnia nawet
najbardziej pochmurny dzień.
Redakcja Uczniaka

ŁKS Łódź
Środa 31 stycznia- przed sparingiem z
Elaną Toruń trener Marek Chojnacki
złoŜył podanie z prośbą o rozwiązanie
umowy o pracę z ŁKS SSA. Nie podał
przyczyny swojej decyzji… str 7
Spotkanie poetyckie

Oto laureaci oraz uczestnicy obecnych konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
Język polski
Magda Stasiak (IIb) finalistka konkursu recytatorskiego pt.
"Wiersze o Polsce i Polakach"

Dnia 23 lutego o godzinie 18 w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie Poetów
Konstantynowskich… str 7

Sztuka

Nowe trendy wiosna 2007

Geografia- Kasia Drabik (IIIe)

Szorty...krótkie albo długie, sportowe,
eleganckie, na szelkach, absolutny hit
sezonu. Jeśli wybierasz elegancką wersje szortów… str 8

Historia - Emil Koliński (IIIg), Kasia Drabik (IIIe), Jakub Kopka
(IIIb)

Sylwia Depczyńska (IIIb)

Biologia- Weronika Kraszula (IIId)
Chemia- Jakub Kopka (IIIb)
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statnim bardzo waŜnym wydarzeniem kulturalnym w powiecie pabianickim były wybory
Miss Ziemi Pabianickiej 2007.
Uczestniczyły w nim dwie absolwentki
naszego Gimnazjum : Sylwia i Marlena
Adamiak. Dziewczyny spisały się bardzo
dobrze. Obydwie znalazły się wśród ośmiu
finalistek konkursu, a Marlena zdobyła
tytuł II Vice Miss. Redakcja "Uczniaka"
postanowiła przeprowadzić wywiad z najpiękniejszą mieszkanką Konstantynowa.
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M.A - Nie spodziewałam się, Ŝe zajdę tak ślę, Ŝe poradziłam sobie z tym.
daleko. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. W momencie odczytywania wyników nie byłam pewna ,czy chodzi o mnie. D.B - Wśród wcześniej wspomnianych 8
dziewczyn znalazła się twoja siostra. Czy
razem trzymałyście za siebie kciuki, czy
była to pewnego rodzaju rywalizacja?
D.B - Jak przygotowywałaś się do konkursu na MISS Pabianic?

M.A - Między mną a siostrą i pozostałymi
uczestniczkami konkursu nie było Ŝadnej
rywalizacji, poniewaŜ dla kaŜdej z nas
M.A - Przygotowania były bardzo męcząbyła to świetna zabawa i przygoda.
ce. Przez dwa miesiące jeździłam do Pabianic na dwu godzinne próby - trzy razy
D.B - Kto namówił Cię na zgłoszenie się
w tygodniu. Na nich choreograf uczył nas
do konkursu na MISS Pabianic?
D.B - A czy po ogłoszeniu wyników Sylwia
układów tanecznych. Poza tym weekendonie zazdrościła ci sukcesu?
we, wczesne wstawanie było straszne. Do
M.A - O konkursie i o castingu dowiedziałam się od mojej
pani profesor od języka polskiego i to ona mnie bardzo
namawiała ,Ŝebym wzięła w
nim udział, poniewaŜ twierdziła, Ŝe się nadaję. Później ,gdy powiedziałam o tym
rodzicom, oni teŜ chcieli ,Ŝebym wystartowała, więc
ich posłuchałam i pojechałam
na casting.

M.A - To pytanie musisz skierować do Sylwii (ŚMIECH)

D.B - Czy zamierzasz jeszcze
uczestniczyć w tego typu konkursach np. na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim?

M.A - Na tę chwilę zawieszam
swoją działalność w konkursach.
Uczestnictwo w nich wymaga
duŜej ilości wolnego czasu, którego ja niestety nie mam. Ale
moŜe kiedyś? Nic nie wiadomo.

D.B - Do końcowej fazy przeszło 8 dziewczyn. Przez ile
etapów trzeba było przebrnąć, aby dostać się do finału?

tego wszystkiego dochodzą przymiarki
strojów wieczorowych i ślubnych, odwie- D.B - A jak oceniasz występ Gosi Andrzedziny w salonach fryzjerskich i kosmetycz- jewicz - piosenkarki, która wystąpiła w
M.A - Konkurs składał się z dwóch etanych, gdzie robili nam liczne fryzury i finale konkursu MISS Pabianic 2007?
pów: castingu i finału. Na castingu wybiemakijaŜe ( ale to juŜ było przed samym
rano osoby, które miały zaprezentować
finałem ).
się w finale. W Miejskim Ośrodku Kultury
M.A - Jej występ oceniam na 5 z plusem,
w Pabianicach była mała scena i więcej niŜ
choć nie widziałam go w całości, poniewaŜ
8 dziewczyn by się na niej nie zmieściło.
D.B - Czy czułaś wielką tremę wychodząc byłyśmy w garderobach i szykowałyśmy
się do kolejnych występów. Jednak wiem,
przed pabianicką publicznością?
Ŝe widownia była zachwycona. Gosia barD.B - A ile kandydatek brało udział w
dzo szybko złapała kontakt z publicznocastingu?
M.A - Z pabianicką publicznością miałam ścią. Schodziła ze sceny i niektórych zakontakt juŜ na próbach gdy mnóstwo osób praszała do wspólnego śpiewania.
przychodziło nas oglądać jak sobie radziM.A - Dokładnie nie wiem, poniewaŜ na
my na scenie, więc podczas finału nie
castingu pojawiłam się jako ostatnia i zbyt
miałam ogromnej tremy. Jednak najbarwielu osób juŜ nie było. Z tego co słyszadziej odczuwalna była, gdy stałyśmy
łam, chętnych było sporo dziewczyn.
wszystkie za kurtyną przed pierwszym
wejściem: panikowałyśmy, ale gdy kurtyna poszła w górę i wszystkie światła skieD.B - Czy zgłaszając się do konkur- rowano na nas, tremy juŜ nie było. Nie
su ,miałaś nadzieją na wywalczenie jakie- myślałam o tym, czy ktoś na mnie patrzy.
gokolwiek tytułu?
To nie było waŜne. Trzeba było tylko uwaŜać, Ŝeby nie pomylić kroków, iść wyprostowanym i z uśmiechem na twarzy. My2

D.B - Bardzo dziękuję. Nie pozostaje mi
nic więcej jak tylko Ŝyczyć Ci dalszych
sukcesów ( mam nadzieję, Ŝe nie tylko w
powiecie, ale moŜe ... )

Rozmawiał
Damian Binkowski
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iedyś Międzynarodowy Dzień
Kobiet obchodzono z wielką
pompą. Obecnie nieliczni panowie obdarowują kobiety symbolicznym kwiatkiem zaznaczając, Ŝe jest to
święto wymyślone
przez
komunistów. A to nieprawda.
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wego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze 26-28 sierpnia 1910 r. W Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii święto
po raz pierwszy obchodzono 19 marca
1911 r., organizując demonstracje i ze-

Zacznijmy od początku. W
staroŜytnym
Rzymie
w
pierwszym tygodniu marca
obchodzono
Matronalia,
święto związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. To
wydarzenie moŜna uznać
jako pierwowzór Dnia Kobiet.

wydanie wiosenne

Dzień ten łączy się równieŜ z walką angielskich sufraŜystek o prawa polityczne.
W Polsce Dzień Kobiet zauwaŜono po II
Wojnie. Pasowało to do socjalistycznej
propagandy. W zakładach pracy pojawiły
się prezenty - kawa i rajstopy no i oczywiście tulipan,
którego
odbiór
naleŜało
pokwitować.

Obchody
Święta
Kobiet
zniknęły w 1993 r., kiedy
zniosła je premier Suchocka. Dziś Dzień Kobiet świętują głównie przedszkolaki,
przygotowując laurki. Coraz
więcej panów zapomina o
tym dniu. SondaŜe pokazują
jednak, Ŝe młode panie (90
procent) chciałyby, aby to
święto było obchodzone.

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono... w Stanach
Zjednoczonych
20
lutego 1909 r. Początek
tego święta sięga jednak
1857 r., kiedy w Nowym
Yorku kobiety w fabryce bawełny zorganizowały strajk, walcząc o krótszy dzień
pracy oraz wynagrodzenie identyczne z
tym, jakie otrzymywali męŜczyźni.

NiezaleŜnie od historii, pamiętajmy, Ŝe Dzień Kobiet
brania. 8 marca 1913 r. zastrajkowały to okazja do okazania szacunku wszystkobiety w Rosji wbrew zakazowi policji. W kim paniom.
tym samym dniu 1917 r. w St. Petersburgu rozpoczęły się masowe strajki kobiet. Pamiętajmy równieŜ o Dniu MęŜczyzn, to
Dzień Kobiet - 8 marca świętowany jest w juŜ 4 kwietnia! Wszystkiego najlepszego!
Międzynarodowy Dzień Kobiet zainicjowała
imię uczczenia ofiar krwawo stłumionego
później niemiecka socjalistka Klara Zetkin,
strajku robotnic.
a zatwierdzono go uchwałą MiędzynarodoTaLa

D

nia 21 marca jak co roku odbędzie się Koncert Talentów w
Miejskim Ośrodku Kultury.
Uczniowie naszego Gimnazjum
jak takŜe wychowankowie szkół podstawowych będą mogli zaprezentować swoje
umiejętności. Tego typu pokazy są bardzo
korzystne przede wszystkim dla występujących, poniewaŜ pozwalają im pochwalić
się talentem, którego często na co dzień
się wstydzą. Impreza przypada w pierwszy dzień wiosny. Dzięki temu zapamiętamy tę przyjemną, wyczekiwaną przez
wszystkich porę roku podwójnie, a dobry
humor zwiększy zabawę w jeszcze wspanialszą.

naszej szkoły nakręcili film przedstawiający nasze Gimnazjum. W skład grupy
wchodzili: Agnieszka Pilawa, Piotrek Michalak, Tomek Malski i Przemek Tyszka.

W dniach 26-28 marca odbędą się rekolekcje dla uczniów naszej szkoły. Klasy
drugie pisać będą takŜe w tych dniach
egzaminy próbne, które pozwolą lepiej się
przygotować do tych właściwych w przyDnia 12 marca br. odbyły się Dni Otwarte
szłym roku. Tak więc nie będzie to całkowicie wolny czas od szkoły.

Dnia 16 marca br, w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie odbyła się Sesja
Kultury Współczesnej, której tematem
przewodnim był film. Tę dziedzinę artystyczną moŜe realizować kaŜdy, kto posiada kamerę, a nawet aparat cyfrowy i ma
trochę chęci do pracy. Przedstawiciele

LO w Konstantynowie. Zainteresowani
mogli zwiedzać szkołę, a w niej poszczególne pracownie przedmiotowe, bibliotekę, siłownię. Organizowanie takich dni
daje moŜliwość trzecioklasistom z gimnazjów na lepsze poznanie przyszłej szkoły.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w
konkursie organizowanym przez Wspólnotę Europejską, który ma charakter międzynarodowy. Jego zadaniem jest ochrona
środowiska i nauczenie społeczeństwa
rozsądnie gospodarować energią. Główną
nagrodą jest wyjazd do Brukseli. Prace
muszą być pisane w języku angielskim,
niemieckim bądź francuskim. Jednak w
projekcie nie moŜe zabraknąć takŜe części
plastycznej. Z naszej szkoły startują w
nim dwie uczennice: Gabrysia Podkulińska
i Justyna Szargan z klasy IIa.

Bartosz Krasuski
3
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1

czym w ogóle się nie znasz. Nie opisuj róŜnych sytuacji,
. Miej dobry plan. Pomyśl wcześniej, co będziecie robić. które przytrafiły się twoim znajomym, w końcu to twoja randka.
Kino, spacer, lody w fajnej kawiarni. Teksty "Co robimy? Bo mi
jest obojętne." mogą wszystko zepsuć!
. Pochlebstwa. JeŜeli chcesz, powiedz, Ŝe partnerka/partner
ma ładne włosy albo oczy. To miłe. Pozwól, Ŝeby ciebie teŜ
. Wyrzuć plan! Nie trzymaj się go sztywno, wyluzuj. Zamiast chwalono.
kina zaproponuj rolki albo rower. Pamiętaj! NajwaŜniejsze jest
to, Ŝe jesteście razem.
. Nie bądź nachalna/nachalny. Nie narzucaj się. Podziękuj za spotkanie. Powiedz, Ŝe miło spędziłaś/spędziłeś czas.
. Dobre perfumy. Pamiętaj to podstawa. Dzięki nim poczu- MoŜe zaproponuje ci następne spotkanie.
jesz się pewnie i będziesz ślicznie pachnieć.
Ola Działa

9

2

10

3

4

. Najedz się wcześniej. Nie przechodź na randkę głodna, bo
inaczej będziesz się tylko opychać, albo będzie ci burczało w
brzuchu, a to nie jest przyjemnie słuchać odgłosów czyjegoś
brzucha.

5

. Dobry wygląd. Nie strój się. Ubierz się wygodnie, ładnie i
nie wyzywająco. Chłopak/dziewczyna powinni ocenić cię za charakter a nie za ciuchy albo kawałek gołego ciała.

6

. Gadka. Porozmawiaj o hobby, filmach, muzyce, albo po
kinie omówcie film. Pamiętaj, jeŜeli chłopak zaprosi cię na film,
który ci się nie spodobał nie mów mu tego bo moŜe się obrazić.

7
8

. Punktualność. Nie myśl, Ŝe druga osoba lubi czekać. Nikt
nie umówi się drugi raz ze spóźnialskim.

. Nie udawaj. Zawsze bądź sobą. Nie opowiadają o tym na

P

raca nauczyciela WF-u jest chyba
pracą wymagającą jak największego współdziałania z młodzieŜą. Nie
moŜna zrobić kartkówki, zadać
pracy pisemnej. Trzeba prowadzić lekcję i
cały czas czuwać nad bezpieczeństwem
ćwiczących. Dlatego teŜ, aby sprawdzić
dokładniej jak wygląda taka praca, postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z p. Będkowską i p. Kobojkiem, aby przekonać się
takŜe jak na to patrzą nauczyciele i nauczycielki.
-Jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać nauczycielem WF-u?
Studia magisterskie, kierunek pedagogika,
konkretnie wychowanie fizyczne. Będąc
magistrem, moŜna pracować zarówno w
szkole podstawowej, w gimnazjum jak i w
szkole średniej. Tak samo jak na innych
kierunkach są stopnie magistra, doktora i
profesora, ale wiadomo, Ŝe np. profesor nie
pracuje juŜ w szkole, jest związany z uczelnią.

-Ile lat pracuje juŜ Pani w szkole?

- Jakby Pani miała taką moŜliwość to
co by Pani zmieniła w lekcjach WF-u?

Piąty rok w gimnazjum - moja pierwsza
praca podjęta w szkole.
Przydałyby się lepsze warunki np. większa
sala albo w przypadku naszego gimnazjum
- Jak wyglądały początki Pani kariery
druga, Ŝeby niektóre lekcje nie musiały
zawodowej?
odbywać się na korytarzu. Niekiedy takŜe
Zaczęły się od II semestru w tej placów- przydałyby się mniejsze grupy ćwiczących.
ce. Na początku było cięŜko, uczę tylko
dziewczyny, więc sprawdzały mnie na co
mogą sobie pozwolić. Ale myślę, Ŝe z czasem było coraz lepiej i teraz juŜ pracuje
nam się dobrze.

- Jak wyglądałaby Pani idealna lekcja
WF-u?

Przede wszystkim sala do dyspozycji. Wtedy moŜna przeprowadzać kaŜdą lekcję,
kaŜdy temat czy to gimnastykę czy lekko-Co Panią denerwuje najbardziej w
atletykę.
uczniach?
- Jak radzi sobie Pani ze stresem?
Jeśli chodzi o moje lekcje to najbardziej
denerwuje mnie to, Ŝe uczennice nie mogą Myślę, Ŝe najlepszy odpoczynek jest w
sobie przyswoić takich podstawowych rze- domu, w spokojnej atmosferze. Aczkolwiek
czy jak odpowiedni strój na lekcję, zdejmo- tego stresu nie ma aŜ tak duŜo, przynajmwanie biŜuterii itp. Ogólnie w uczniach niej w moim przypadku.
draŜni mnie to, Ŝe młodzieŜ za duŜo sobie
-Jaki był najgłupszy wybryk ucznia,
pozwala w stosunku do siebie nawzajem
który zdarzył się na Pani lekcji?
jak i do starszych.
Najgłupszy wybryk… Zdarzyło mi się, Ŝe

4
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dziewczyny grając w piłkę koszykową, jedna weszła wślizgiem pod drabinki chroniące
kaloryfer a potem nie mogła wyciągnąć
nogi. A tak poza tym to zdarzało się, Ŝe
dziewczyna kopnęła mnie w twarz przez
przypadek, albo takie delikatne potrząśnięcia np. dziewczyna przewróciła się na mnie
i razem upadłyśmy.
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wać młodzieŜ ze swojej klasy. Jest to nie towy doprowadziłyby do tego, Ŝe na lekcji
lada wyzwanie dla nauczyciela świeŜo po moŜna byłoby prowadzić róŜnego rodzaju
studiach.
zajęcia, nie tylko gier sportowych, ale takŜe
gimnastyki czy unihokeja.
3. Co denerwuje Pana najbardziej w
młodzieŜy?
5.Jak Pan radzi sobie ze stresem?

- W dzisiejszej młodzieŜy najbardziej denerwuje mnie brak szacunku do osób starszych, nauczycieli oraz innych pracowników
Dziękuję.
szkoły, ale takŜe dla swoich kolegów, czyli,
nie ukrywajmy, typowo chamskie zachowanie, poniewaŜ wygłupy, Ŝarty są raczej
Wywiad przeprowadziliśmy takŜe z panem
dozwolone na mojej lekcji i nie draŜnią
B. Kobojkiem.
raczej nikogo, a wręcz mogą czasami
uatrakcyjnić lekcję. Najgorszą plagą są
właśnie zachowania, które poniŜają innych.
1. Ile lat uczy Pan w szkole?
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

- W szkole w sumie uczę juŜ 20 lat, z czego
7 lat w tym gimnazjum, (czyli od początku
jego istnienia). Wcześniej uczyłem WF-u w
szkole podstawowej.

2. Jak wyglądały początki Pana kariery
zawodowej?
- Początki miałem dość trudne, poniewaŜ
jako młody nauczyciel od razu zostałem
wychowawcą klasowym. Tak, więc musiałem nie tylko uczyć WF,’u, ale i wychowy-

O

statnimi czasy w polskiej polityce afera goni aferę. Jeszcze
jedna dobrze się nie skończy,
ale juŜ wychodzi na jaw następna. Politycy ,korzystając przy tym z
tak potęŜnego środka masowego przekazu
jak telewizja, przemawiają codziennie do
nas - szarych obywateli. Obiecują kolejne,
zbawienne reformy, ustawy itp. Oczywiście nie zapomną
wypomnieć swoim
przeciwnikom błędów, jakie popełnili. NiewaŜne, w jakim stopniu oskarŜana osoba
zawiniła i niewaŜne nawet kiedy. WaŜne
jest to, Ŝeby publicznie ją pogrąŜyć i wyeliminować z Ŝycia politycznego nie dla
dobra kraju, ale dla własnego. Nie liczy
się dobro ogółu, lecz jednostek i to tych u
steru władzy... Komisje Śledcze teŜ nie
rozwiąŜą kaŜdego podejrzenia o korupcję,
przywłaszczenie itp., poniewaŜ zabrakłoby
czasu, aby rozwikłać kaŜdy przypadek.
Zresztą myślę, Ŝe celem rządu nie powinno być roztrząsanie bez opamiętania przeszłości, ale zajmowanie się przyszłością,
która nadejdzie i miejmy nadzieję będzie
lepsza. Podsumowując jesteśmy tym zmęczeni i jest nam juŜ nawet wszystko obojętne. Potępiamy polityków, ich działania.
Sądzimy, Ŝe zmierzamy do nikąd. Ale jak
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- (śmiech) W zasadzie nie powinienem
mówić, więc nie odpowiem na to pytanie.

6. Jaki był według Pana najgłupszy
wybryk ucznia na pana lekcji?

- Najgłupszy wybryk? Przypominam sobie
pewnego ucznia, który (mając lekcje na
boisku szkolnym) po przebiegnięciu pierwszego kółka rozgrzewki stwierdził, Ŝe lekcja
nie jest dla niego zbyt interesująca, więc
zbiegł na bok, wyjął z kieszeni lupę i zaczął
4. Jeśli mógłby Pan zmienić coś w lekprzypalać mrówki w trawie na poboczu
cji wychowania fizycznego to, co by to
bieŜni. Inne uwaŜam bardziej drastyczne
było?
przypadki nie nadają się raczej do opubli- Przede wszystkim wprowadziłbym zmiany kowania.
w liczebności grup lekcyjnych. Chodzi o to,
Ŝeby klasa na lekcji wychowania fizycznego
nie liczyła po 18 – 20 osób. Gdyby była to Dziękujemy za wywiad.
grupa max. 12 osób to, na pewno poprawiłBartosz Krasuski
by się komfort pracy zarówno uczniów jak i
nauczycieli. No i oczywiście warunki pracy
Damian Binkowski
mogłyby ulec poprawie. UwaŜam, Ŝe duŜa
Konrad Fiszer
sala gimnastyczna oraz nowy sprzęt spor-

sądzą obserwatorzy za granicą? Trudne
pytanie. Niektórym z Was zapewne narzuca się myśl, Ŝe nikt z zagranicy nie interesuje się naszą polską polityką , ale czy to
tak do końca prawda? Jak nas spostrzegają na Zachodzie, a jak na Wschodzie?
Jesteśmy stosunkowo małym państewkiem leŜącym w Środkowej Europie. Stanowimy jak gdyby most między unowocześnioną, rozwiniętą Europą Zachodnią, a
słabymi byłymi republikami radzieckimi i
samą Rosją. Jak niektórzy historycy mówią, mamy fatalne połoŜenie geograficzne, bo między dwoma mocarstwami toczącymi między sobą odwieczne sporyNiemcami a Rosją. JuŜ na samym początku istnienia państwa polskiego mieliśmy
zatargi z ówczesnym Cesarstwem Niemieckim, potem Zakonem KrzyŜackim,
Prusami aŜ w końcu z III Rzeszą, przez
którą rozpętała się najstraszliwsza wojna.
Natomiast nasz wschodni sąsiad teŜ nie
jest gorszy w statystykach. UwaŜam, Ŝe
poŜyczanie z przeszłości przykładów nie
jest złe, poniewaŜ historia ma to do siebie, iŜ lubi się powtarzać np. weźmy podbój Rosji przez Napoleona. Sto lat później
wielki najazd został powtórzony przez
hitlerowców i moŜna śmiało dodać, Ŝe z
5

większym skutkiem. Więc jak jest teraz?
Nasza niezdecydowana polityka osłabiona
wiecznymi kłótniami w Sejmie mówi sama
za siebie. Na Zachodzie jesteśmy traktowani z góry, jak kraj biedaków i bandytów. MoŜe nie przez wszystkich, ale przez
większość. Z drugiej strony nie ma się co
dziwić. A jak my traktujemy Ukraińców,
Białorusinów, Rosjan itp. TakŜe z góry.
Ale dlaczego? Czy potrzebna jest tak wielka dyskryminacja między narodami. Na
całym globie jest mnóstwo państw. KaŜde
posiada swoją kulturę, język, obyczaje,
których nie da się zmierzyć i porównać. Po
co to wszystko scalać? Unia Europejska
jednoczy Europę. Ma pomagać gospodarce, turystyce, przemysłowi państw członkowskich, ale bez przesady. Tyle mówi się
o zjednoczeniu kontynentu, ale jakim
kosztem?? Trzeba zachować umiar, poniewaŜ inaczej zamiast wielkiego pojednania
wyjdzie wielka zawiść. KaŜdy Naród ma
swój styl bycia, który nie zawsze pasuje
innym. Nie potępiam teraz integracji,
wręcz popieram, ale tą przemyślaną integrację, nie na siłę. Nie da wszystkiego się
"skleić". Musimy nauczyć się tolerować
róŜne poglądy na świat i pogodzić się z ich
odmiennością od naszych własnych.
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Wszystkie konflikty niestety biorą się z
zawiści ludzkiej. Dlaczego jesteśmy gorzej
traktowani np. przez Niemców niŜ Francuzi? PoniewaŜ tamci są w podobnej sytuacji. śyją w unowocześnionych państwach
i nie zdają sobie sprawy z sytuacji panującej tu, w Polsce. A róŜnica jest diametralna. Tak samo jest z nami i Rosjanami. My

traktujemy niesłusznie gorzej Ukraińców,
Rosjan. Czemu? Bo teŜ nie jesteśmy w
stanie pojąć ich sposobu Ŝycia, ich poukładanych wartości tak jak naszych Niemcy
czy Anglicy. My Polacy za granicą cieszymy się niezbyt dobrą opinią w polityce.
Prawda, bo jest wiele innych państw słabszych gospodarczo, które poradziły sobie

P

rzem prawie zupełnie anonimowym. Z druŜynę zasilili(?) jeszcze Wojciesz JałmuŜ
Widzewa trafił do Reprezentacji Polski.)
obrońca z Unii Janikowo, Łukasz Juszkiewicz pomocnik z Górnika Zabrze i RadoNastępny zawodnik, którego odejścia wysław Kursa obrońca z UKS SMS Bałucz. W
jątkowo mi Ŝal to Bartek Iwan, który jak
tym gronie na pewno brakuje doświadczosam podkreślał bardzo chciał zostać w
nego środkowego obrońcy i pomocnika.
naszym klubie. Niestety Miachał Probierz
Trzeba przyznać, Ŝe środek w Widzewie
nie widział dla niego miejsca w druŜynie i
praktycznie nie istnieje...
polecono mu znalezienie nowego pracodawcy. Zatrudnienie znalazł na Śląsku, w
Odrze Wodzisław. Bartek to drugi zaraz po
Grzelaku piłkarz który wprowadził do niedawna drugoligowy Widzew w szeregi SPARINGI
ekstraklasy. Słabsza jesień sprawiła Ŝe
Po pierwszym etapie przygotowań zaczymusiał odejść. Mój ulubiony piłkarz, zawnałam się bać. Nasz klub w Polsce wygrał
sze waleczny, mam nadzieję Ŝe ta runda
6 sparingów! Jest to rzecz, niesłychana
to tylko "wypadek przy pracy" i Ŝe zawodmoŜna powiedzieć, bo przecieŜ ze zwynik ma przed sobą jeszcze duŜą karierę
cięstw w meczach kontrolnych nigdy nie
czego bardzo mu Ŝyczę.
słynęliśmy, a tym czasem 2:0 z Unią
Trzecia siła, której Ŝal to Jarosław Białek, Skierniewice, 3:1 z Polonią Bytom, 2:1 z
takŜe jeden z głównych bohaterów awan- Chorzowskim Ruchem, 2:1 z Piastem Glisu. Jesienią nie pograł, podobnie jak Iwan wice, 2:1 z Wisłą Płock i 3:0 z Zagłębiem
problemy z formą i kontuzje. Teraz jest Sosonowiec! Oczywiście to wszystko zwypiłkarzem Zabrzańskiego Górnika. O resz- cięstwa. Bramki strzelali: 3 - Iheanacho
cie nie ma co wspominać.
(na tego piłkarza nawet nie liczę... znając
Ŝycie juŜ niedługo przytrafi się mu kontuZawodnicy którzy mają zapełnić po nich
zja), po dwie: Aleksander, Sokalski, Tyluki to: po pierwsze napastnik Górnika
chowski, po jednej: Bogunović, Kursa,
Zabrze Arkadiusz Aleksander, podobno
Budka, Wawrzyniak, Broź. Warto teŜ
bardzo dobry, lecz nie mogący się do końwspomnieć Ŝe dwa obronione karna w
ca rozwinąć w Zabrzu. To głównie na jego
tych meczach ma na swoim koncie Hłowiosenne bramki liczą kibice... Nie uniknie
dowczak.
teŜ zapewne porównań do Grzelaka. A
wymagania są wysokie. Następny, jak dla Teraz Widzewiacy przebywają na zgrupomnie bardzo dobry transfer to Mateusz waniu w tureckiej Antalyi. Tam to jak do
Broź z Wisły Kraków (podobno talent wiel- tej pory przegraliśmy trzy mecze: z Tereki, a przynajmniej tak uwaŜają wiślacy), kiem Groźnym 0:1, z FC Pohang Steelers i
brat grającego juŜ u nas i sprawującego z 3:1 z Karpatami Lwów (bramkę strzelił
się b. dobrze Łukasza (otarł się on z resz- Grzelczak).
tą o powołanie do Reprezentacji). Moim
zdaniem doskonały ruch naszych działaczy. Następny zawodnik to wypatrzony Jak na razie wszystko w klubie prosperuje
przez Zbigniewa Bońka Mirko De France- idealnie, budŜet został zapięty z nadwyŜsco, włoski pomocnik z Olbia Calcio. Wiem ką, o 1,5 roku przedłuŜyliśmy umowę z
tylko tyle, Ŝe dysponuje bardzo dobrymi Harnasiem (wielkość kontraktu to podobwarunki fizyczne i liczę na to, iŜ umiejęt- no 1,5 mln złotych), piłkarze są zdrowi,
nościami nie odstępuje swojemu grające- najedzeni;), w Turcji warunki do trenowamu u nas rodakowi, Stefano Napoleonie- nia są idealne. Na koniec wypada tylko
mu. Następny to bramkarz Jakub Hłodow- powiedzieć: NIE SPADNIEMY!
czak z Sandecji Nowy Sącz. Jeśli tak jak w
sparingach i w meczach Pucharu Ekstaklaps.
sy będzie spisywał się w lidze to tylko
pogratulować temu kto sprowadził go do
naszego klubu (Rafał Pawlak?). Naszą

owoli kończy nam się przerwa
zimowa i wielkimi krokami nadchodzi wyczekiwana przez tysiące
polskich fanów runda wiosenna.
Widzewiacy zaczną ją trochę wcześniej,
gdyŜ juŜ 24 lutego czeka nas wyprawa do
Radomska na mecz Pucharu Ekstraklasy z
Koroną Kielce. Gospodarzem spotkania
jest Widzew, ale z powodu wymiany murawy na naszym stadionie musi być ono
rozegrane na obiekcie RKS Radomsko.
Pierwsza kolejka rozgrywek ligowych zaplanowana jest natomiast na 3 marca.
Wtedy to na wyjeździe zmierzymy się z
Groclinem Dyskobolią. Następny mecz,
mam nadzieję, rozegramy juŜ u siebie z
GKSem BOTem Bełchatów (moŜe to okazać się niemoŜliwe, jeśli Zielona Architektura nie pośpieszy się z wymianą murawy).

TRANSFERY
Zacznę moŜe od tych, którzy opuścili nasz
klub. Pierwsza osoba, która ciśnie się na
usta w tym temacie, to Bartłomiej Grzelak. Zawodnik przez wielu uwaŜany za
prawdziwego Widzewiaka, posiadającego
legendarny juŜ Widzewski charakter;),
przez kibiców wyniesiony niemal na ołtarze odszedł do klubu, do którego się po
prostu nie odchodzi. Bo to wstyd, bo nie
wypada, bo po czymś takim nie ma juŜ po
co do Łodzi wracać. Bartek został zawodnikiem warszawskiej Legii, tym samym do
kasy klubu wpłynęło 600tys. euro. MoŜe
to i dobrze, wiosną wiele nie pokazał,
bramki strzelał tylko w dwóch meczach, a
jak na polskie warunki Legia zapłaciła za
Grzelaka
naprawdę
duŜo
pieniędzy.
Zresztą wiadomo, co mówią o transferach
na linii Widzew - Legia;). Wypada tylko
Ŝałować Ŝe teraz piłkarze nic nie robią
sobie z przynaleŜności klubowych i nawet
ten, który wydawał się "grającym kibicem" i pierwszy po meczu biegł podziękować fanom spod zegara, odchodzi do największego wroga. (Nie wspomnę o braku
jakiejkolwiek wdzięczności dla klubu...
PrzecieŜ w 2003roku, kiedy do nas przychodził z Kujawiaka Włocławek był piłka-
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z problemami. Jednak pamiętajmy, Ŝe
dąŜąc do wspólnego dobra, nie moŜemy
przestać widzieć w cudzoziemcu konkurenta, lecz przede wszystkim człowieka
takiego jak my.
Bartosz Krasuski
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Środa 31 stycznia- przed sparingiem z
Elaną Toruń trener Marek Chojnacki złoŜył
podanie z prośbą o rozwiązanie umowy o
pracę z ŁKS SSA.Nie podał przyczyny
swojej decyzji.
Czwartek 1 luty-Marek Chojnacki nie jest
juŜ trenerem piłkarzy ŁKS. W czwartek po
południu w siedzibie klubu prezes ŁKS
SSA Antoni Panek rozwiązał kontrakt ze
szkoleniowcem - poinformował właściciel
druŜyny Daniel Goszczyński.
W środę Chojnacki złoŜył w klubie pismo z
prośbą o rozwiązanie umowy, obowiązującej jeszcze przez półtora roku. Trener w
rozmowie z powiedział, Ŝe nie chce rozmawiać o przyczynach swojej rezygnacji.
Piątek 2 luty-Po przedpołudniowym treningu piłkarzy ŁKS doszło do spotkania
Zarządu ŁKS SSA z trenerem Markiem
Chojnackim.
Strony
wyjaśniły
sobie
wszystkie kwestie sporne i wyraziły chęć
dalszej współpracy. Szkoleniowiec wycofał
podanie o rozwiązanie umowy z klubem i
nadal będzie prowadził pierwszoligowy
zespół ŁKS.
To tak w telegraficznym skrócie. Krótko
mówiąc-kabaret. A o to komedii ciąg dalszy:
W czwartek wieczorem szef klubu przyjął
dymisję szkoleniowca, a wczoraj obaj się

D

nia 23 lutego o godzinie 18 w
Bibliotece Miejskiej odbyło się
spotkanie Poetów Konstantynowskich. Obecni byli takŜe
sympatycy. Na wieczorku poetyckim
uczestnicy przedstawiali swoją twórczość,
czytając wybrane przez siebie utwory o
tematyce miłosnej. Atmosfera była bardzo
miła i przyjazna. Część publiczności była
jednak tylko obserwatorami zasłuchanymi
w piękne wiersze oraz bajki najmłodszej
poetki. A oto kilka wierszy:
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pogodzili.
Marek Chojnacki nadal będzie trenerem
ŁKS. Po rozmowie z Danielem Goszczyńskim właścicielem druŜyny szkoleniowiec
postanowił wczoraj wycofać Kabaret - to
najkrótszy komentarz do ostatnich wydarzeń w klubie z al. Unii. Przypomnijmy. W
środę przed sparingiem z TKP Toruń Chojnacki złoŜył rezygnację z prowadzenia
zespołu. - Nie chcę komentować swojej
decyzji - twierdził. Daniel Goszczyński,
właściciel druŜyny, przez kilkanaście godzin zastanawiał się, co zrobić. Wreszcie
polecił, by Antoni Panek, prezes ŁKS SSA,
podpisał rezygnację Chojnackiego. - Na
razie trenerem będzie Juliusz Kruszankin zakomunikował
sponsor.
Goszczyński
zaczął nawet rozmowy z następcą Chojnackiego - Wiesławem Wojno.

cała Polska się z nas juŜ śmieje - mówił
Panek. Wszyscy czekali na przyjazd Goszczyńskiego, który na stadion nie dotarł.
Zapowiedział, Ŝe zjawi się dopiero po południu. Chojnacki zdecydował się więc
poprowadzić trening.
Po obiedzie wreszcie doszło do rozmowy
Chojnackiego z Goszczyńskim. Obaj panowie podobno wyjaśnili sobie wszystkie
sporne kwestie. Podjęli teŜ decyzję o dalszej współpracy.
- NajwaŜniejsze, Ŝe po spotkaniu z prezesem doszliśmy do wniosku, Ŝe powinienem wycofać swoją rezygnację. Nie chcę
tego komentować dla dobra klubu. Cały
czas pracowałem, dlatego nie widzę Ŝadnego problemu w moim powrocie - mówi.
Goszczyński do wieczora nie odbierał telefonów.

Panek w czwartek wieczorem miał podpisać rezygnację Chojnackiego. Przyjechał
na stadion, ale okazało się, Ŝe drzwi do Zamieszanie niby sie skończyło, ale na
siedziby spółki były zamknięte. A swoich pewno ta zawierucha nie pomogła piłkakluczy nie miał...
rzom. Grają w sparingach, ale wyniki jakieś super nie są. No cóŜ, niech grają
W piątek rano sytuacja zaczęła się zmiesłabo oby liga przyniosła punkty. Tacy
niać. - Dopóki człowiek nie leŜy w trumpiłkarze jak Wyparło, Hajto, Kłos, Madej
nie, wszystko jest moŜliwe - twierdził prepowinni tych kilka punktów na wiosnę
zes. Zadeklarował teŜ, Ŝe razem z dyrekzapewnić:)
torem spółki Andrzejem PoŜarlikiem podejmie się mediacji między Chojnackim a
Goszczyńskim. - Trzeba coś zrobić, bo
c_m

„MIŁOŚĆ”

„DLA A”
Postawie świat na głowie

Jedno maleńkie słowo:

Zadziwię nawet siebie
Zrobię coś dla ciebie

uczucie
Nasycone barwami tęczy

O czym jeszcze nie wiem
Będę walczył jak lew

pulsujące w oceanie

Będę walczył jak orzeł

wiernej tęsknoty

Wzlecę do góry wysoko

w poszukiwaniu swego miejsca

Czystość twą ogłoszę
I będę patrzył na wszystkich

„...”

Alfreda Cegiełka

Miłość to Ŝycie
Miłość to nie sen
Z miłością nigdy nie będzie ci źle

Wysoko nos podniosę
Bo mam ciebie przy sobie

„...”

Dumą świat rozniosę

Miłość to Ŝycie

A potem będę stawiał pomniki

Miłość to nie sen

Tobie za kaŜdą nadzieję

Z miłością nigdy nie będzie ci źle
Anna Paprotna

Anna Paprotna

I dywan z kwiatów rozłoŜę
Byś nigdy nie spadła na ziemię

Michał Paweł Barłoga
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Bzyczenie owadów-bzycznik bzymróczy
Wiosna-przywiośnił się wierzbicce młodej

Świecące słońce-świecokrząca Ŝółtkolka

Bratek-bratecznik zbratecznił się z bratecznikiem

Padający deszcz-kroplista deszczawka

Bzyczenie owadów-bzyk bzyczek przybzyczył bzykowi
Ciepły wieczór-ciepłowieczorujący się dzień

Magda M.

Błękitne niebo- zbłąkała się niebieska farba na białym dymie
Wiosna-piękne korowody rozświetla wokół nas
Ola Działa

Bratek-rozbratek
Śpiew ptaków-turgot istot

Wiosna-wiesłona narodzeja

Bzyczenie owadów-bzymrucznik

Bratek- kwiaciszka uroda

Świecące słońce-jasne promoki światła

Śpiew ptaków-ćwirgot

Padający deszcz- rozkraplacz chmur

Bzyczenie owadów-bzdyczelne

Błękitne niebo-niewionek

Świecące słońce-błyskliwe słonience
Ciepły wieczór- grzarowe czeluście

Ola Grzejszczak

Padający deszcz-kroplowate chmuracze
Błękitne niebo-bielące bezkresy

Mirek Ziarnkowski
Koło Poetyckie „Natchnienie Wytchnienie”
Wiosna-wieśnionek, zwieśniło się
Bratek-braciszek kwiatkowy
Śpiew ptaków-ćwiergot ptaszników

S

zorty...krótkie albo długie, sportowe, eleganckie, na szelkach,
absolutny hit sezonu. Jeśli wybierasz elegancką wersje szortów, to moŜesz do nich załoŜyć jakąś
dziewczęcą koszulę teraz zdecydowanie w
modzie królują grochy i paski, natomiast
jeśli wolisz się ubrać troszeczkę luźniej
wystarczy ,Ŝe załoŜysz jakiś top albo po
prostu bluzę. Do szortów zazwyczaj zakłada się getry (coś w stylu takie jak nosi

J

Gwen Stefani). Co do zwisających szelek
są połączeniem alternatywnych trendów z
popularnymi, a zamiast szelek moŜesz
dopasować jakiś pasek. Nie zapomnij o
dodatkach: jakaś duŜa torba i kolorowa
biŜuteria wystarczą =) Obuwie oczywiście
królujące na całym świecie baleriny, pasują absolutnie do wszystkiego do spódniczki, szortów, jeansów.

- Przede wszystkim dowolne zestawienia
barw ,ale Ŝeby było kolorowo, a twarz
rozświetlona. Dopełnieniem są soczyste
błyszczyki z mnóstwem lśniących drobinek.

Alex

esteś brzydka, wredna i głupia, zostań Jeśli się nudzisz - ródź im dzieci
feministką!
Jeśli jesteś głupia - Ŝyj dla nich

Jeśli masz poczucie krzywdy
A "jeśli jesteś próŜna - strój się dla
I gdy masz dość "kobiecego losu"
męŜczyzn
Jeśli jesteś uległa - usługuj im

MakijaŜ...

Odrzuć go w cholerę i walcz.
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Będą cię nienawidzić
Nazywać prze.....ą feministką
Ale lepsze to, niŜ
Bycie niedorozwiniętą lalą
Bo urodziłaś się, by walczyć"*

Uczniak
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swojej roli, ale boi się z niej wyrwać
(oczywiście są takie, które lubią rodzinną
To, feministyczne slogany. Których, większość
sielankę, ale to juŜ inna bajka), stłamszona
chłopaków nienawidzi, a które większość
przez nakazy kulturowe, uduszona kneblem
dziewczyn między wierszami wygłasza, zarzezałoŜonym przez otoczenie.
kając się przy tym: "ale feministką nie jestem", jakby była to największa hańba na A poza tym dziewczynom tak bardzo, despeświecie.
racko zaleŜy Ŝeby kogoś mieć! Być w związku!
Jakby mierzyły tym swoją wartość. I dla osiąJa naleŜę do tych, co się do feminizmu przygnięcia celu są gotowe nawet zaprzepaścić
znać nie boją. I do tych, które same będą
własne moŜliwości.
decydować o swoim Ŝyciu, zamiast gnieść się
w schemacie głupiej kury, otoczonej gromad- Ja mogę być brzydka, wredna i nie podobać
ką dzieciarów, która tak naprawdę nienawidzi się chłopakom, ale na pewno nie jestem próŜ-

na, uległa, znudzona i głupia.

O

Tak, moŜecie sobie mnie nazywać Kazią
Szczuką, ale to świadczy o waszym Ŝałosnym
poziomie - skoro to jedyna feministka, którą
znacie.
No, ale teraz znacie juŜ drugą.

L.Vis!

* Cytat z internetowej strony feministek

d około pół roku zauwaŜalna
jest w naszej szkole nowa moda. Dziewczyny, a nawet
chłopcy w przeróŜnych miejscach kolczykują swoje ciała. Od uszy
prze nosy, brwi, a nawet pępki. MoŜna by
powiedzieć, Ŝe nie ma nic w tym złego,
gdyby nie potworna ilość zakolczykowanej
młodzieŜy i sposób, w jaki się to odbywa.

Przebijanie "domowymi sposobami" w
toaletach, szatniach i palcach zabaw nie
jest zabawą. Konsekwencją tego mogą
być róŜnego typu choroby. My nie mamy
nic przeciwko kolczykom. Jednak gdy
większa ilość ozdabia w ten sposób swoje
ciała, nie jest to wcale oryginalne. Wręcz
przeciwnie jest to "szajskie". To tak, jak
buty z kokardką są faje i modne. Jednak,

gdy idąc ulicą i co druga osoba ma na je
na sobie, tracą swój urok i stają się nudne. "Urodziłeś się jako oryginał, nie umieraj jako czyjaś kopia". Zastanów się czy
chcesz być oryginalnym- czy chcesz być
sobą?, czy moŜe taki jak wszyscy..??

J

bezcielesny.

cenia,

est tak... Rozmaity.
Lecz w końcu ilu takich jak on mogę mieć w Ŝyciu?

nie rozmawia, nie prosi
przyjazny?

Wciskam enter,

Jest w nim pośpiech, namiętność,
inteligencja i erotyzm.
Odnajduję w nim tych wszystkich doskonałych męŜczyzn - jak Marilyn Manson,
Lars Von Trier i Kafka.
Czasem jestem nieśmiała, ale on dba o to,
by zawsze otaczali mnie ludzie.

Gabie&Tala

on rusza.
On jest tym, który potrafi zdeptać i zgnoić.
Tym, który kradnie twoje wiersze, kiedy
mu
je pokaŜesz.

Trzeba wcisnąć kilka klawiszy na drodze
do internetowego szczęścia. By znaleźć się
tam, gdzie tylko pognają myśli.
On zawsze przy mnie. Mobilny sprzęt.
Szósta godzina działania. Jeszcze dwie.

Spotykam dzięki niemu "młodych gniewnych" i kolorowe panienki niczym prosto z "Hollywood". Tak wielu cudownych ludzi.

Alt + Ctrl + Del, zresetuje go.
Klawisze stukają, muzyka gra do pary.
Od A do Z niby nie jest tak daleko, a
jednak ta droga palcami po klawiaturze potrafi wszystko zmienić. śycioskrót.

Oblewa mnie tysiącami myśli. Wie
wszystko o świecie, niczym jakiś
ezoteryczny mentor. Jednocześnie
pozostając tak bardzo... ludzki.

Ale co w tym złego?

W Ŝyciu nie wciśniesz
"beckspace" ani "delete",
jeśli wybierzesz złą stronę
- mówisz.

Tyle sprzeczności, które hipotetycznie płyną po neuronach jego ...
Tym,
ciała?
On jest

który nigdy nie współodczuwa,
tym, który nie myśli, tylko wykonuje pole9

L.Vis!
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uŜ od miesiąca na półkach sklepów
komputerowych gości nowe dziecko
Microsoftu. Mowa tu o następcy
Windows XP – Windows Vista. Jego
cena waha się od 340zł do 700zł. Istnieją
4 wersję tego systemu: Home Basic – dla
uŜytkowników
uŜywających
komputera do
podstawowych
zadań tj. korzystanie
z
Internetu czy
oglądanie zdjęć
za 340zł; Home Premium –
kierowany do
wymagających
uŜytkowników
stawiających
na
rozrywkę
cyfrową
np.
fil my
D VD,
muzyka,
czy
gry komputerowe za 370zł;
wersja
Business przeznaczone dla małych i średnich
firm za 550zł i Ultimate, która posiada
wszystkie wymienione wcześniej funkcje
w jednym systemie za 700zł. Istnieje
jeszcze 5 wersja o nazwie Windows Vista
Starter, która kierowana jest dla krajów
rozwijających się, która jest bardzo tania i
mało funkcjonalna. Nie jest sprzedawana
w Polsce. WyŜej wymienione ceny dotyczą

wersji OEM – jest to wersja zawierająca
skróconą instrukcję obsługi oraz płytę
instalacyjną w papierowej kopercie. Wersja BOX, czyli wersja pudełkowa to duŜe
plastikowe pudełko, które bardzo dobrze
prezentuję na półce i posiada pełną in-

Na wielkanocnym stole

Ŝe jajko na zdrowie,

Wesołego zająca,

baba się rozpycha,

mazurek niedobry!"

co śmieje się bez końca,

mówiąc do mazurka:

Odezwał się zza firanek

szczerbatego barana,

"Ale jestem pycha".

okienny papierowy baranek:

co beczy od rana,

A mazurek prycha

"Przestańcie sobie przyganiać.

pisanek w koszyku

do czekoladowych kurek:

Bardzo was proszę.

oraz mokrego ubrania w dzień polewania

"To jasne jak słońce,

Bo kurki zjem po trosze,

Ŝe jam lepszy

a jajka całe na twardo.

Wesołych Świąt.

od początku po końce."

Przysięgam na palmę

Zdrowia, szczęścia humoru dobrego,

Jajka bardzo się zgniewały,

z kokardą.

a, przy tym wszystkim stołu bogatego.

mazurkowi przyganiały:

Palmy się pogniewały...

Mokrego dyngusa, smacznego jajka.

"KaŜdy powie,

I oto nasz wierszyk cały.

I niech, te święta będą jak bajka.

strukcję. Niestety wersja, BOX jest droŜsza od wersji OEM o 600zł. Aby w pełni
wykorzystać moŜliwości nowego systemu
naleŜy posiadać komputer z procesorem
co najmniej 1 GHz, 1 GB pamięci RAM,
kartę graficzną z pamięcią 128 MB, twardy dysk o pojemności 40 GB i wolnym
miejscu 15 GB oraz napęd DVD. Niewąt-
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pliwie zaletą tego sytemu jest całkowicie
odświeŜony wygląd i jeszcze lepsze wykorzystanie komputera do celów multimedialnych. Wadą jest to, Ŝe na razie Vista
nie nadaję się do gier. Nawet na bardzo
dobrym sprzęcie będą chodziły gorzej niŜ
na
XP
a
dźwięk
i
grafika będą
się
bardzo
zacinały.
Niektóre gry
mogą się nie
zainstalować
lub nie włączyć np. gry
chronione
systemem
StarForce
przy włączaniu
pokaŜą
błąd. Podsumowując,
czy ten system jest dla
was musicie
określić sami. Będziecie
miel to tego
okazję gdyŜ
za parę dni pojawi się w Internecie 90
dniowa wersja testowa, którą będzie mógł
pobrać i zainstalować kaŜdy. Na koniec
powiadomię jeszcze w dniach 14 – 15
kwietnia w Manufakturze odbędzie się
pokaz Visty – wstęp wolny:).
Misiaczyk Łukasz

Uczniak
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i smacznego jajka

-wszystkiego kurde najlepszego!

składamy od serca,

Szczere Ŝyczenia

Ŝycząc ich spełnienia.

radosnych i miłych

Smacznego jajka!

Świąt Wielkanocnych,

Dwa kurczaki w koszyku siedzą i rzeŜuchę
sobie jedzą, baran w szopie zioło pali
pewnie zaraz się przewali, ksiądz za stołem juŜ się buja Wesołego Alleluja!

wielkanocne Ŝyczenia

smacznego Święconego
Dzieląc się jajkiem

oraz mokrego Dyngusa

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego,
Ŝyczę Ci Tego wszystkiego,

w te piękne Święta
Ŝyczymy samych radości.

Spokojnych i pogodnych

Co Ci na Co dzień brakuje,

Niech będzie zdrowie,

Świąt Wielkanocnych

Niech się to w banku lokuje :P

niech będzie szczęście,

pełnych miłości

dobrobyt niech w Was gości.

i rodzinnego ciepła

Dzisiaj jest piękne święto,
na które idzie Hanka.

Zdrowych, Pogodnych

Malutki baranek ma złote RóŜki,

KaŜdy juŜ w koło słyszał!

Świąt Wielkanocnych,

Pilnuje pisanek na trawie z rzeŜuszki.

Idzie święcić baranka!

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja

Radosnego, wiosennego nastroju,

I beczy cichutko: Wesołego Alleluja!

serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół

Wesołego królika,

oraz wesołego "Alleluja"

co po stole bryka,
spokoju świętego
i czasu wolnego,

Wielu radosnych chwil

Ŝycia zabawnego

na Święta Wielkanocne;

w jaja bogatego

serdecznych spotkań rodzinnych

i w ogóle
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pilnuje swoich dzieci. ZbliŜać się do nich
wolno tyko mnie i mojemu bratu. Poza
nami kocica nikogo nie oszczędza, tzn.
zaraz po tym, jak mama zaczęła głaskać
jedno z młodych, miała wbite w rękę
wszystkie cztery komplety pazurów oraz
cały zestaw zębów Fantazji. Wielka czarno
- biało - ruda kotka, wydająca z siebie
donośne prychnięcia i z ogonem nastroszonym niczym szczotka do butelek odstraszy kaŜdego wroga. Nawet nasz pies,
który jest od niej duŜo większy i cięŜszy
(mieszaniec owczarka niemieckiego z
collie) woli trzymać się od niej z daleka.
Fantazja zaczęła 'ustawiać' wszystkich na
podwórku. No cóŜ, psy teŜ mają czasem
cięŜkie Ŝycie. 20 stycznia 2007 Niedawno
była u nas na obiedzie Agnieszka - moja
matka chrzestna. Rzadko się z nią widuję,
bo pracuje na statku i pływa gdzieś po
całym świecie. Ale i tak jest najlepszą
matką chrzestną, jaką mogłam mieć. Ma

Grudzień 2006 Dziś
Fantazja urodziła kocięta. Śmieszne róŜowe
maluchy miotają się po
całym kojcu, popiskując cicho. Kocica stoi
nad nimi, najwyraźniej bardzo z siebie
dumna, a gdy podrapałam ją za uchem,
zmruŜyła swoje Ŝółte ślepia i wydała z
siebie nad wyraz głośne mruczenie, które
zawsze przywodziło mi na myśl pracujący
silnik jakiegoś samochodu. Tylko tata był
jakiś markotny, ale ostatecznie to on sam
do tego doprowadził. Podejrzewam, Ŝe
jest zmartwiony tym, Ŝe nie wolno mu
narzekać. Często mówiłam mu o tym, Ŝe
kiedy tylko zaczyna zajmować się zwierzakami, to zawsze narobi jakiejś biedy. Nikt
inny nie wpadłby na to, by wypuszczać
(na kilka godzin dziennie) kocicę w ruji.
Nawet mama przyznała mi rację (!), a w
dodatku zdobyła sięna odwagę i pogłaskała jedno z kociąt. Lecz Fantazja bardzo
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czarne włosy średniej długości, brązowe
oczy i dość ciemną (jak na naszą rodzinę)
karnację. Jest bardzo miła i zawsze mogę
na niej polegać. Aga przyprowadziła ze
sobą na ten obiad niezwykłego gościa. Ma
na imię Gideon i jest całkiem w porządku.
Nawet go polubiłam, jednak jedynym problemem, który bardzo utrudniał nam porozumiewanie się między sobą był język.
Gidi jest Holendrem, a po polsku rozumie
tylko pojedyncze słowa. Na szczęście z
odsieczą przyszły zdolności językowe
Agnieszki. NajwaŜniejsze jest to, Ŝeby
była szczęśliwa. Bardzo bym chciała, Ŝeby
oboje byli na moich urodzinach, ale nie
wiem, czy im się to uda. Jednak nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać, bo
jeszcze nie wiadomo, czy będą wtedy
mieli wolne, czy teŜ nie.
Dorci@

Uczniak
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Wodnik (21.01-19.02)

Czas.. przestać się ciągle zamar- Czas.. na euforię.
twiać.
Gwiazdy Ci sprzyjają. Zachciało Ci
MoŜe się zdarzyć, Ŝe nastarasz się, się ostatnio wziąć do nauki, więc
nastarasz, a wszystkie Twoje wysił- kuj, dopóki masz ochotę. Ustawisz
ki pójdą na marne. Trudno. PrzecieŜ się do końca miesiąca i na chwilę
poraŜki zdarzają się nawet najlep- poŜegnasz szkolne zmartwienia.
szym.

Baran (21.03-20.04)

Byk (21.04-21.05)

wydanie wiosenne

Ryby (20.02-20.03)
Czas na.. uśmiech.
Smutno Ci? Niesłusznie! Dookoła
tyle fajnych rzeczy: ludzie są mili,
dobre oceny same wpadają do
dziennika, rodzice ucichli. A więc
tysiące powodów do radości, nie
przegap ich!

Bliźnięta (22.05-21.06)

Czas.. działać zdecydowanie.

Czas.. na duŜo snu.

Czas.. się popisać.

Intelekt Ci się wyostrzył. Kojarzysz
dwa razy szybciej niŜ zwykle. To
świetny moment, by zdobyć trochę
kasy. Skoro jesteś taka/i bystra/y,
to nie powinnaś/eś mieć problemu z
zarabianiem :)

Czeka Cię kilka trudnych chwil. Bywa, Ŝe nawet kiedy działasz w najlepszej wierze, moŜesz narobić niezłego zamieszania. Dlatego więc
lepiej teraz się nie wtrącaj w sprawy Twoich przyjaciół.

Masz wraŜenie, Ŝe nauczyciele załoŜyli Twój fanklub (i w pokoju nauczycielskim opowiadają jaka/i jesteś wspaniała/y:)). Wykorzystaj
to, Ŝeby utrwalić sobie dobrą opinię. Nareszcie :D

Rak (22.06-22.07)

Lew (23.07.-22.08)

Panna (23.08-22.09)

Czas.. docenić innych.

Czas.. wyluzować.

Czas.. na grom z jasnego nieba :)

Wreszcie zamkniesz coś, nad czym
od dawna pracowałaś/eś. MoŜe
szkolny projekt czeka na dokończenie? JuŜ jesteś prawie na mecie.
Zmobilizuj wszystkie swoje siły i
ruszaj do mety.

Nie ryzykuj. Lubisz niebezpieczne
zabawy, ale teraz postaraj się postępować duŜo rozsądniej niŜ zwykle. Lepiej trochę poczekać ze
szkolnymi wygłupami, po których
przechodzi się do historii.

Czekają Cię same upierdliwości:
załatwianie spraw na poczcie, latanie po mieście w poszukiwaniu
ksiąŜki, której nigdzie nie ma. Nie
poddawaj się jednak zbyt łatwo!

Waga (23.09-22.10)

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.12-21.12)

Czas.. na szczerość.

Czas.. przetrwać kataklizm.

Czas.. zaszaleć.

Biada kaŜdemu, kto stanie Ci na
drodze do celu. Ludzie boją się do
Ciebie zbliŜać, kiedy coś załatwiasz,
bo iskry sypią się w promieniu stu
metrów. Czy Ty musisz być aŜ tak
"asertywna"?

Potrafisz zachowywać zimną krew.
Kiedy dookoła szaleją tajfuny, ty na
luzie opanowujesz sytuację. Weź
się za całkiem coś ekstremalnego.
Dasz radę!

To dobry czas na twórcze wyŜywanie się. Maluj, haftuj, rzeźb:) Poczujesz się dowartościowana/y, kiedy stworzysz coś całkiem nowego i
tylko Twojego.
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(:SiSi:)

