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Ferie tuŜ, tuŜ…
Nareszcie!!! Zaczynamy odliczać! Czas na wytchnienie. JuŜ od 16
stycznia czeka na nas zasłuŜony odpoczynek. Ferie moŜemy spędzić na wiele sposobów: w górach, na zimowiskach, w domu…
Gdziekolwiek by to było, najwaŜniejszy jest fakt, Ŝe ferie to dwutygodniowy odpoczynek od zajęć w szkole.

Wygrali eliminacje
szkolne!
Gratulacje!!!
Wszyscy dobrze wiemy jak szybko upłynął I
semestr nauki. Razem z nim konkursy z poszczególnych przedmiotów. Wśród uczniów
naszej szkoły było wielu chętnych do startowania w tego typu olimpiadach, poniewaŜ takie
wyzwania mobilizują do dalszej pracy oraz pełnią rolę samosprawdzenia. Z wszystkich uczestników tylko nielicznym udało się reprezentować nasze gimnazjum na zewnątrz, a są to:
1. J. POLSKI - Agata Lotka (IIIg); Magdalena
Kaczorowska (IIIg); Katarzyna Krawczyk
(IIIc); Marta Lichwa (IIIb).
2. J. ANGIELSKI - Aneta Jaworowska (IIIb).
3. BIOLOGIA - Gabriela Podkulińska (Ia); Dalila Dańda (Ia); Dorota Jakubiak (Ia); Sylwia
Depczyńska (IIb).
4. GEOGRAFIA - Katarzyna Krawczyk (IIIc);
Katarzyna Drobik (IIe); Emil Koliński (IIg);
Jarosław Zakrzewski (IIb); Kuba Kopka (IId);
Jarosław Andczak (IIIg).
5. CHEMIA - Agnieszka Kobojek (IIIg).
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Siedzisz juŜ trzecią godzinę nad ksiąŜką i nadal czujesz, Ŝe nic Ci
nie wchodzi, a przecieŜ wiesz, Ŝe jutro nauczyciel Cię zapyta.
Wpadasz w panikę, - namawiasz rodziców na to, Ŝebyś jutro nie
musiał iść do szkoły, udajesz, Ŝe masz gorączkę... ale wszystko
na nic. Rodzice pocieszają Cię, Ŝe jakoś to będzie, przecieŜ nauczyciel to teŜ człowiek... A ty w myślach mówisz; - wcale nie !
Nauczyciel to bezwzględna bestia, która czeka tylko na to Ŝeby
wstawić Ci jedynkę z uśmiechem, mówiącym uczniom kto tu rządzi! Niestety musiałeś pójść do szkoły, gdzie czyha na Ciebie
twoja wyrocznia. Mówisz mu jak bardzo się starałeś, jak długo
siedziałeś nad ksiąŜkami... a on... -" No trudno, waŜne, Ŝe próboWyŜej wymienionym serdecznie gratuluje Grono Pedagogiczne wraz z redakcją. śyczymy wałeś, dziś Cię nie zapytam", i przekonujesz się, Ŝe nauczyciel to
jednak tez człowiek...
takŜe dalszych sukcesów! Powodzenia!!!
GaBrySiA PodKuLiŃsKa

Starzy górale
„Hymm... Co by tu robić w ferie i nie
umrzeć z nudów???” – to pytanie zadaje
sobie większość z nas. Teraz Ŝałujemy,
Ŝe nie pomyśleliśmy o tym przed świętami, kiedy były jeszcze wolne pokoje
w hotelach w Zakopanem. No, ale cóŜ.
Było, minęło. Za błędy w jakikolwiek
sposób, ale trzeba zapłacić. Jednak nie
załamujmy się. MoŜe nareszcie w te
ferie uda nam się odnaleźć zalety pozostania w Canzasie? Zawsze przecieŜ
moŜemy odwiedzić przyjaciół, których
spotkał taki sam los jak nas (ja tam nawet wolę łaŜenie po sklepach niŜ przewracanie się podczas jazdy na nartach i
leŜenie pół godziny na śniegu zanim
ktoś się zjawi i pomoŜe mi wstać :).
Starzy górale (ci, co wyjeŜdŜają w góry,

Dzień Babci i Dziadka

gdy tylko nadarzy się okazja) na pewno
nie wierzą, Ŝe moŜna robić coś innego
w czasie tego „strasznie długiego weekendu”. Wierzcie mi – jazda na nartach
nie jest jedynym zajęciem na mroźne
zimowe dni. Jazdę na deskach kaŜdego
rodzaju moŜna zastąpić np. jazdą na
łyŜwach. Wokół nas jest kilka super
lodowisk (nasze ulubione jest na Retkini koło takiego nowego kościoła – zawsze jeździmy tam z dziewczynami :).
Jeśli nie chce Wam się jechać do Łodzi
(autobusem pod Central zaledwie 15
minut) moŜecie skorzystać z zamarzniętego stawu koło cmentarza – tam teŜ
jest fajnie, ale nie zawsze bezpiecznie.
Zawsze moŜemy uczęszczać na zimowiska w szkole. W tym roku w czasie
ferii organizowany będzie np. SKS siatkówki. Jeśli jednak naleŜysz do „
starych górali” zawsze moŜesz jeszcze

poszukać wolnych pokoi w Zakopanem
i okolicach (prędzej znajdziesz w okolicach, bo Zakopanem trzeba rezerwować
w wakacje). Pamiętajcie! Zawsze zostaje przytulny domek babci, ciepłe kapcie
i herbatka oraz „Nie wychodź z domu,
bo się przeziębisz (...)” :)
Justyna Szargan

zawsze widzi cię wesołą.
***
Zawsze dziadziuś o wnuki się troszczy, pamięta...
ToŜ mu szczęścia i zdrowia dziś Ŝyczą wnuczęta...
***
Poetą nie jestem,
wierszy nie układam,
Lecz tobie dziadku
najszczersze Ŝyczenia składam.
***
Niech nam dziadzio z babunią tak długo
Ŝyją,
póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
niech się Dziadzio z Babunią naŜyją do woli.
***
Ile gwiazd w wieczornym mroku,
ponad naszym krajem lśni,
tyle przynieś drogim dziadkom
jasnych i szczęśliwych dni.
***

wytłumaczy, Ŝe nie ma się czym martwić.
Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy coś
porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w
małą rączkę to, co najsmaczniejsze. Ona
potrafi najlepiej wysłuchać cierpliwie zwierzeń i marzeń rodzących się w małych główkach. To Babcia najskuteczniej ukoi łzy.

Jak wszyscy wiemy 21 i 22 stycznia będziemy obchodzić bardzo waŜne święta - Dzień
Babci i Dziadka. Naszym dziadkom zawsze
Ŝyczymy jak najlepiej, gdyŜ są oni dla nas
jak drudzy rodzice. Nie kaŜdy potrafi sam
ułoŜyć piękne Ŝyczenia, często nie wiemy,
co powiedzieć. Oto kilka wierszyków na tą
okazje:
Moja droga babunia,
kocha swego wnuczusia,
wnuczek babcię miłuje,
zdrowia, szczęścia winszuje…
***
Na Dzień Babci chcę ci złoŜyć serdeczne
Ŝyczenia,
byś mogła doŜyć lat setnych, nie wiedząc, co
to zmartwienia.
***
Czas jak koło, szybko krąŜy,
rok za rokiem szybko mija.
Z Ŝyczeniami wnuczek dąŜy,
niech nam tylko szczęście sprzyja.
***
Babciu nasza kochana!
Nie bywaj nigdy zatroskana.
Babcia to ukochana osoba, która potrafi nas
zrozumieć, przytuli, jeśli mamy kłopoty i
Niechaj wdzięcznych wnucząt koło

Spotkanie ze sztuką
7 stycznia 2006r o godz 16:00 przy ul.
Łódzkiej 10 odbyło się spotkanie klubu literackiego „CONSTANS”. Nie
zabrakło na nim ekipy „Uczniaka”.
Mieliśmy okazję zobaczyć między
innymi wystawę prac pani Iwony Paprotnej, która jest autorką zdjęć do
kalendarza „Mój rok”, czy teŜ uczestniczyć w Wolnej Trybunie, gdzie
wspólnie odczytywaliśmy swoje wiersze. Na spotkaniu nie zabrakło miłej
atmosfery i poczucia humoru. Wszystkich twórców poezji serdecznie zapraszamy na te wyjątkowe popołudnia.
Aby w nich uczestniczyć naleŜy zgłosić się do p. Marszałek.

Wszystkim Babciom i
Dziadkom redakcja „
Uczniaka” Ŝyczy duŜo zdrowia pogody ducha, powodów do radości oraz cierpliwości do wnucząt.

Dziadek takŜe daje nam swoją miłość. Jesteśmy zasłuchani, kiedy zaczyna snuć opowieści o dawnych latach. Cieszymy się, gdy
uczy nas, jak postępować w Ŝyciu. Zawsze
cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, gdy
coś nam się nie udaje.
Paulina Szczerkowska

Skład redakcji „Uczniaka”
Red. nacz. Binkowski Damian
Opr. graf. Misiaczyk Łukasz
Korektor Malowana Paulina
Dziennikarze:
Czołczyńska Kamila
Dadan Emila
Dudkiewicz Natasza
Fiszer Konrad
Kowalczyk Paulina
Krasuski Bartosz
Malski Tomasz
Nawarycz Dorota
Olejniczak Piotr
Podkujińska Gabrysia
Spancerska Ola
Stanisławski Piotr
Szargan Justyna
Szczerkowska Paulina

czynaj i nie uŜywaj siły, a jeśli -Skłamałbym, gdybym stwierdojdzie do walki staraj się wy- dził, Ŝe nie, ale co sprawia
Jak wiemy Judo jest w dzi- korzystać siłę przeciwnika.
większą satysfakcję niŜ młody
siejszych czasach jednym z
człowiek, który posiadł pewien
najpopularniejszych sportów Czym powinien kierować się zakres wiedzy i moŜe go przewalki, mającym swe korzenie dobry Judoka?
kazać innym, reprezentujący
w staroŜytnej Japonii. Judo
sobą pewne wartości i postęputo nie tylko sposób do na -Głównymi zasadami, na któ- jący według nich.
obronę przed potencjalnym rych opiera się system tej walki
napastnikiem, ale równieŜ jest honor, Uczciwość, odpo- Jakie kryteria powinien spełwartości tak waŜne dla mło- wiedzialność za siebie i innych nić uczeń, aby wystartować w
dych ludzi, takie jak: honor, ludzi w swoim otoczeniu, a pierwszych w swojej kariesprawiedliwość, odwaga, któ- takŜe sprawiedliwość i umie- rze, zawodach?
re kształtują charaktery i po- jętność opanowania swoich
stawy młodzieŜy. Aby bliŜej nerwów w sytuacjach poten- -Pierwszy krok to umiejętność
poznać ten tajemniczy, cjalnie niebezpiecznych.
pokonania własnych słabości i
wschodni styl walki postanosprawdzenia swojej siły, kolejwiłem porozmawiać z jed- Dlaczego zdecydował się pan ny to zgłębienie tajników walnym z trenerów Judo Maria- nauczać właśnie młodzieŜ?
ki, poznanie podstawowych
nem Kaczorowskim prowapadów. NajwaŜniejsze jest
dzącym treningi w Konstan- -Z kilku powodów. Miałem do- swoje podejście do Judo i dłutynowie Łódzkim.
brych trenerów w klubie spor- gie godziny spędzone nad zdotowym, którzy przekazali mi bywaniem sprawności i wiedzy
Od jak dawna uczy Pan tego cenną wiedzę i byli mi bardzo z zakresu Judo.
sportu walki?
bliscy. Właśnie na bazie tych
doświadczeń odczuwam po- Czy dziewczyny równie chęt-Jak dobrze pamiętam mój trzebę przekazywania tej wie- nie biorą udział w treningach
pierwszy samodzielnie popro- dzy nowym pokoleniom, któ- jak chłopcy?
wadzony trening odbył się 17 rzy są naszą podstawą i z nimi
lat temu i trenuje młodzieŜ, właśnie wiąŜemy wszelkie -Dziewczyny mają w sobie
dzieci do tej pory. W pewnym przyszłościowe nadzieje. Po- więcej siły i motywacji niŜ mosensie to moja pasja i hobby. trzebna jest im motywacja i rę- głoby się zdawać. Potrafią wyMam nadzieje, Ŝe zdrowie po- ka, która pokieruje ich w odpo- kazać się większą sprawnozwoli mi na kontynuowanie wiednim kierunku. Właśnie ta- ścią i przebiegłością niŜ niemojej pasji jeszcze wiele lat.
kie moŜliwości daje Judo.
jeden chłopak. Chętnie startują w olimpiadach judo i zajSkąd wzięła się i co oznacza Ile lat solidnej pracy potrze- mują miejsca na podium.
nazwa „Judo"?
ba do zdobycia czarnego pasa- jednego z najwyŜszych Dziękuje bardzo za poświęco-Nazwa wywodzi się z Japonii stopni w hierarchii Judo?
ny mi czas i przekazaną nam
i w tłumaczeniu na język polwiedzę.
ski oznacza „łagodna droga.
-Tak dokładnie nie da się tego
określić, to zaleŜy od wielu -Ja równieŜ dziękuje i mam naCzym dla pana jest Judo i na czynników na przykład szyb- dzieje, Ŝe te informacje przyjakich wartościach się opie- kości nabywania wiedzy z za- niosą nowych miłośników tej
ra?
kresu Judo, ogólnej sprawnosztuki walści... Teoretycznie jest to okres
-NajwaŜniejszą z zasad, jaką 10 lat.
powinien się kierować i w
pewnym sensie ma obowiązek Czy praca z młodzieŜą spraprawdziwy zawodnik Judo to: wia Panu jakieś trudności?
Karol
Ustąp a zwycięŜysz - nie zaKoralewski

Judo to moja pasja

5.Czy po przebudzeniu czujesz się:
a) Zmęczony i zdenerwowany.
b) Wypoczęty i radosny.
c) Codziennie czuję się tak samo.
6.Czy marzenie senne jest dla ciebie:
a) Przyjemnością.
b) Ucieczką od rzeczywistości.

Jaka cera, taki podkład
Dobry podkład to podstawa
dobrego makijaŜu. Właściwie dobrany upiększa skórę,
pielęgnuje ją, a takŜe zabezpiecza ją przed kurzem i
szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Przy wyborze kieruj się przede
wszystkim rodzajem cery.
Pamiętaj teŜ, Ŝe kolor preparatu powinien odpowiadać twojej karnacji.
Cera normalna
Ta skóra jest najmniej wymagająca, nie sprawia kłopotów. Wystarczy jej cienka warstwa lekkiego
kosmetyku, jedynie dla wygładzenia i ujednolicenia koloru cery.
Polecam:
1. Lekki kremowy fluid z witaminą A i E. Paloma, ok 8 zł.
2. NawilŜający puder w kremie.
Eveline, ok. 10 zł.
3. Lekko matujący wygładzający
podkład, Pierre Arthes, ok. 14 zł.

Klucz

4.Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, ze twój sen sprawdził się
w rzeczywistości?
a) Tak, często.
b) MoŜe raz lub dwa.
c) Nie zdarzyło mi się to nigdy.

ROZWIĄZANIE:
40-27 punktów
Jesteś osobą, która przywiązuje ogromną wagę do wszelkich
wróŜb i przepowiedni, a w szczególności do przesłań, które
kryją w sobie marzenia senne.
26-15 punktów
Tak naprawdę to nie wiesz, czy naleŜy wierzyć w sny. Rozsądek podpowiada ci, Ŝe przesądy i wróŜby są dobre dla starszych pań, ale przyznaj, Ŝe coś jednak w tym musi być.
12-5 punktów
Śmieszą cię ludzie, którzy swoje działania uzaleŜniają od
przeczuć i proroctw zawartych w snach. Twierdzisz ,Ŝe czasy wróŜek i czarownic dawno juŜ minęły.

6.
a) 5 pkt
b) 3 pkt
c) 1 pkt

3.Czy zapamiętujesz treść swoich marzeń sennych?
a) Oczywiście.
b) Czasami.
c) Rzadko.

8. Najchętniej śniłbyś:
a) O egzotycznych wyprawach, plaŜy, ciepłym morzu.
b) O otrzymaniu spadku lub wielkiej wygranej.
c) Nie mam sprecyzowanych pragnień w tej kwestii.

7.
a) 3 pkt
b) 5 pkt
c) 1 pkt
8.
a) 3 pkt
b) 5 pkt
c) 1 pkt

2.Jak często miewasz marzenia senne?
a) Raz na jakiś czas.
b) Raz w ciągu nocy.
c) Kilka razy podczas jednej nocy.

7.W twoich snach dominującym motywem jest:
a) Woda.
b) Ogień.
c) Nie istnieje Ŝaden motyw dominujący.

a) 5 pkt
b) 3 pkt
c) 0 pkt
4.
a) 5 pkt
b) 3 pkt
c) 0 pkt
5.
a) 5 pkt
b) 3 pkt
c) 1 pkt

1.Co sądzisz o wróŜbach, przepowiedniach i snach?
a) Myślę, Ŝe są one nieodzowną częścią Ŝycia.
b) Przyjmuję ich istnienie, ale nie przywiązuję wagi do ich
istnienia.
c) nie wierzę w tego rodzaju rzeczy.

c) Zjawiskiem, na które nie masz wpływu.

1.
a)5 pkt
b)3 pkt
c)0 pkt
2.
a) 1 pkt
b) 3 pkt
c) 5 pkt
3.

Czy wierzysz w sny?

Kamila
Czołczyńska

Cera sucha i wraŜliwa
Najlepiej sprawdzą się podkłady
wzbogacone substancjami nawilŜającymi i kojącymi podraŜnienia. RóŜne napoje alkoholowe zawierają tę samą substancję chemiczną -alkohol etylowy rzyli etanol o wzorze CjH5OH.Wielu
Polecam:
rodziców nigdy nie zgodziłoby się, by ich dziecko wypiło kieli1. Fluid wzbogacony witaminą E, szek wódki, tolerują jednak wypicie butelki piwa, mimo Ŝe jest w
łagodzi podraŜnienia. dax Cosme- niej tyle samo alkoholu. To powaŜny błąd.
tics, ok. 13 zł.
2.Puder w kremie z ceramidami, Etanol jest substancją bardzo aktywną biochemicznie, w więkanatoliną oraz witaminą A E i C, szym stęŜeniu niszczy tkankę biologiczną, rozcieńczony wpływa
ok 7 zł.
na pracę mózgu, systemu nerwowego i hormonalnego. Zmienia
stan naszych uczuć, sposób myślenia. Powoduje ograniczenie
Cera tłusta i mieszana
zdolności do prawidłowej oceny sytuacji i zadań Ŝyciowych, upośledza koordynację ruchów oraz kontrolę zachowania. Osoby
Najodpowiedniejszy będzie kryją- nietrzeźwe robią rzeczy, których później Ŝałują, uszkadzają swoje
cy podkład bez tłuszczu lub z jego zdrowie i Ŝycie osobiste, sprawiają cierpienia swoim najbliŜszym.
minimalną ilością. Za to powinien
zawierać drobinki pudru pochła- Do obliczania ilości spoŜytego alkoholu uŜywa się jednostki
niające nadmiar sebum, nawilŜa- zwanej porcją standardową czyli 10 g etanolu.
jące wyciągi roślinne, a takŜe
środek antybakteryjny, który za- Wypity alkohol niemal natychmiast dostaje się do krwi. Poziom
pobiega powstawaniu wypry- (stęŜenie) alkoholu we krwi określa się w promilach. Im więcej
sków.
alkoholu tym wyŜsze stęŜenie. MęŜczyzna waŜący 70 kg, który
wypił w ciągu godziny 5 standardowych porcji (np. 2 półlitrowe
Polecam:
puszki piwa) ma we krwi 1 promil alkoholu (stan nietrzeźwości w
1. Podkład optycznie wygładzają- Polsce to 0,2 promila).
cy. Tuszuje rozszerzone pory, La
Roche-Posay. ok 72 zł.
StęŜenie alkoholu we krwi (czyli stopień nietrzeźwości) zaleŜy od
2. Lekki kryjący podkład o kon- ilości spoŜytego etanolu, wagi ciała, płci, stanu zdrowia, cech
synstencji kremu, Pierr Arthes, indywidualnych organizmu.
ok. 16 zł.
3. Antybakteryjny, Bielenda, ok. Organizm „spala" alkohol czyli metabolizuje go. Szybkość spala8 zł.
nia to , ok. 10 g etanolu na godzinę, czyli około jednej standardoAlex wej porcji. Podany w przykładzie męŜczyzna potrzebuje 5 godzin
na .spalenie alkoholu, który wypił.

Co warto wiedzieć o alkoholu?

MłodzieŜ tworzy
Original War
Rozdział II
Poruszali się w kierunku północno -wschodnim, tak ja kazał Powel, zachowując przy tym jak
największą ostroŜność. WciąŜ
nie odnaleźli trzeciego Ŝołnierza,
który powinien znajdować się
gdzieś w pobliŜu. Gdy dobrnęli
do rozwidlenia, gdzie dalej
ścieŜki biegły na wschód i północ, usłyszeli wywoływanie
przez radio: „ Skierujcie się teraz na północ. Wysyłamy ekipę
ratunkową.”.
-Świetnie – powiedział Boby i
juŜ chciał skręcić na północ, ale
John go zatrzymał.
-O co chodzi? – zapytał mechanik. Johnowi coś nie pasowało.
To nie był głos Powela. Miał

Niebezpieczne
Flaczki
Elvis wypoczywała w swoim
pokoju, gdy wpadł jej do głowy
fantastyczny pomysł, Ŝeby spotkać się ze swoimi koleŜankami
z czata.
Umówiła się z nimi niedaleko
rzeźni i ruszyła na spotkanie.
Kiedy doszła na miejsce, nie było tam nikogo, poza małym,
zmutowanym pieskiem, który
natychmiast wpił się w jej nogawkę
- To ja, Sylwia! Jestem kobietą
uwięzioną w ciele psa, zbieram
na operację zmiany gatunku. Zapomniałam ci o tym powiedzieć
na czacie!
Elvis nie zdąŜyła jej nawet odpowiedzieć, bo z naprzeciwka
nadeszły kolejne dwie osoby.
Jedna z nich była Brodatym kra-

rację. Usłyszał jednak zaraz znajomy głos Powela w drugim komunikacie : „ Nie słuchaj ich!
To pułapka! Idź dalej na północny – wschód.” John juŜ chciał
nawiązać kontakt i dowiedzieć
się, co to wszystko znaczy, ale
coś mu podpowiedziało, Ŝe to
nie byłoby zbyt mądre. Uznał
jednak Powela za bardziej wiarygodnego. Obrócił się w kierunku wschodnim i ujrzał wycelowany w siebie karabin. Po
krótkich wyjaśnieniach okazało
się, Ŝe znaleźli trzeciego Ŝołnierza, a raczej on znalazł ich.
- Jak się nazywasz? – zapytał
John. -Cyrus Parker sir – odrzekł.
Wszyscy trzej ruszyli ścieŜką na
wschód.
-Wpadłem w niezłe … Północ-

ny – wschód! Dobre sobie! Co
oni sobie myślą! śe niby mam
mapę?! – mamrotał Ŝołnierz.
-Porucznik ma kompas – powiedział Boby. – To jedyne czego
moŜemy się teraz trzymać –
przytaknął John. Nagle usłyszeli
kroki i jak na komendę padli na
ziemię. Z północy biegło dwóch
ludzi w rosyjskich mundurach.
Gdy wbiegli na polanę i zobaczyli wycelowaną w siebie broń,
od razu podnieśli ręce do góry.
Pięć minut później obaj byli
przywiązani do pobliskiego
drzewa, a John z dwoma kompanami ruszył dalej drogą prowadzącą na wschód.

snalem, a druga gadającym hamburgerem - Madzia i Paulinka.
Na końcu pojawił się Ŝółtooki
Murzyn w czerwonej bluzie,
który wyglądał na kosiarza umysłów - przedstawił się jako Mundek.
Po przywitaniu pojawił się pomysł, Ŝeby znaleźć sobie jakieś
uzbrojenie i iść na wycieczkę do
rzeźni. Wszyscy rozdzielili się
więc na czas trzydziestu minut i
wrócili w pełnym... no, prawie
pełnym - rynsztunku.
Sylwia znalazła starą kość, pewnie zwinęła jakiemuś innemu
psu. Wmawiała nam, Ŝe to święta kość, ale i tak nikt jej nie
uwierzył, Paulina znalazła deskę, a Magda słoik keczupu i
musztardy (sarepskiej oczywiście). Mundek miał granaty i ładunki, a Elvis znalazła kwiatka.
Kiedy weszli do budynku rzeźni,
spotkaliśmy tam oczywiście

rzeźnika i skaczące, Ŝywe flaczki. Sylwia walnęła w nie swoją
kością, a Elvis ogłuszyła go potęŜnym ciosem kwiatka. Niestety kość złamała się przy pierwszym uderzeniu i tyle było z „
Sylwiowej” świętej kości.
Nagle do pomieszczenia wkroczyło stado ekwadorskich lam
górskich i mimo Ŝe Mundek rzucił granat, a Paulina strzelała ze
swojej deski, te interesujące
zwierzęta futerkowe dalej parły
do przodu i ugryzły Elvis w...
udo.
Po tym dramatycznym zdarzeniu
wszyscy uciekli do swoich domów, a Elvis musiała przechodzić długą rehabilitację.
Morał z tej opowieści jest taki:
Pamiętaj, Ŝe ugryzienie lamy
moŜe być bolesne!
ELVIS

Konrad Fiszer

VIRGIN
VIRGIN w składzie:
Dorota Rabczewska - vocal
Tomek Lubert - gitary, instrumenty
klawiszowe, loopy
Doda, wybrana z ponad 100 kandydatek, dysponuje jednym z najmocniejszych głosów na rodzimej scenie muzycznej. Przedtem śpiewała w "Metrze"
w teatrze Buffo, ale od zawsze chciała
śpiewać w zespole rockowym. Zespół
istnieje od 2000 roku. Ich pierwszy album pt. "Virgin" sprzedał się w nakładzie ponad 11.000 egzemplarzy, jak na
debiutujący zespół to bardzo dobry wynik! Po wydaniu pierwszej płyty nominowanej do Fryderyka w kategorii Najlepszy Debiut 2002 roku, zespół intensywnie koncertował. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była wysoka frekwencja na koncertach. W tym samym
czasie cały zespół pracował nad materiałem na drugą płytę. Drugi album,

Walentynki
Dzień świętego Walentego, walentynki,
amorki... – jakkolwiek nie nazwiemy
tego dnia dobrze wiemy o co chodzi –
14 luty. – Dzień Zakochanych. To właśnie wtedy otrzymujemy i wysyłamy
walentynki . Wysyłając musimy jednak
pamiętać, Ŝeby nie było to coś w rodza-

Oczyma
wolontariusza!
Codzienna praca, mała pensja, brak
opieki nad dzieckiem - tak wygląda
współczesna przeciętna rodzina w naszym kraju. Ten czarny scenariusz powtarza się bardzo często, dlatego niektórzy ludzie postanowili urozmaicić
poszkodowanym maluchom dzieciństwo. Zakładają takie ośrodki jak Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 11 w Konstantynowie Łódzkim.
WaŜnymi pomocnikami w takim zakładzie są wolontariusze - młodzieŜ, która
czuje potrzebę pomagania innym. Ich
praca polega na drobnej pomocy w nauce, wspólnej zabawie i pracach porządkowych w placówce. Podczas
wspólnych spotkań podopieczni świetlicy uczą się odpowiedzialności i nawiązują kontakty interpersonalne. Dzieci
spędzają tam czas po szkole zamiast
samemu siedzieć w mieszkaniu lub biegać bez ograniczeń po podwórku. Kon-

zatytułowany "Bimbo", promowały
utwory "DŜaga", "Kolejny raz" i "Nie
zawiedź mnie".Virgin to jednak przede
wszystkim zespół koncertowy. ŚwieŜość i charyzma Dody w połączeniu z
doświadczeniem muzyków dają efekt,
którego mogą im pozazdrościć nawet
największe gwiazdy polskiej sceny rockowej. Przekonali się o tym wszyscy,
którzy juŜ widzieli Virgin na Ŝywo. 24
października 2005 zespół wydał swój
trzeci album "Ficca". W tej chwili trwa
jego promocja, której towarzyszy jak
zwykle trasa koncertowa. Pierwszym
singlem z tego albumu był "Znak pokoju", piosenka dzięki której zespół otrzymał nagrodę Słowika Publiczności podczas Sopot Festival 2005. Obecnie promuje płytę najnowszy singiel "2 bajki",
do którego powstaje właśnie teledysk.
Tekst piosenki pochodzącej z trzeciego
albumu pt. "dwie bajki"
"2 bajki"
I
Nigdy, nie pomyślałabym,
Ŝe mnie spotka miłość, którą kochać

chcę.
Tego, któremu zabroniona ja i on mi
teŜ.
Mój stróŜ widział to, inaczej
ułoŜył piękną bajkę, w której juŜ
księciu jestem przeznaczona,
ale Ty nie jesteś nim, to nie jesteś Ty.
Ref.
Snem było Ŝycie, dopóki Ty
nie pojawiłeś się wtedy w nim.
Obudzić chcę się wreszcie lecz
nie jestem pewna czy teŜ chcesz.
II
Wiem, Ŝe Ty teŜ masz królową.
Nigdy nie znałam bólu, jakim jest
myśl, Ŝe ja nią być nie mogę
nasze bajki róŜnią się, lecz serce jedno
jest
Ref.
Snem było Ŝycie, dopóki Ty
nie pojawiłeś się wtedy w nim.
Obudzić chcę się wreszcie lecz
nie jestem pewna czy teŜ chcesz.x3
Natasza:P

ju „Kocham Cię Zocha”, - powinno to w internecie. Pamiętajcie,- lepiej się
być coś bardziej oryginalnego. Inwen- trochę pomęczyć, niŜ wysyłać „
cja twórcza jest oczywiście sprawą in- psełdodzieło” i tym samym zniechęcać
dywidualną kaŜdego z nas. MoŜemy
na przykład samodzielnie napisać
wiersz, lecz to wymaga większego samozaparcia psychicznego i wertowania
słownika ortograficznego :] JeŜeli jednak nie jesteśmy pewni co do błyskotliwości naszego umysłu, zawsze moŜeGaBrySiA PodKuLiŃsKa
my szukać pomocy u siostry, brata lub
stantynowska placówka pręŜnie pracuje,
przyczyniając się do uszczęśliwienia
pociech, dla których kaŜdy dzień wiązał
się z trudem odrabiania prac domowych, samotnością i brakiem konkretnego zajęcia. W takim miejscu niektórzy mogą rozwijać swoje zdolności np.
plastyczne. Oczywiście jak w kaŜdej
jednostce publicznej brakuje pieniędzy,
co uniemoŜliwia przystosowanie wolontariatu do spełnienia kaŜdej potrzeby
wychowankom. Nie brakuje równieŜ od
czasu do czasu przedstawień kształcących w dzieciach predyspozycje aktorskie i recytatorskie. Są to zazwyczaj
widowiska okolicznościowe. Licznie
przeprowadzane prace w grupach uczą
współpracy, odpowiedzialności zbiorowej i planowania całego przedsięwzięcia. W środku panuje przyjazna atmosfera, która automatycznie uczy Ŝyczliwości i łagodzi wszelką agresję u dzieci. Świetlica spełnia bardzo waŜną rolę
w Ŝyciu młodzieŜy konstantynowskiej,
bowiem przygotowuje ją do dorosłego
Ŝycia, które wiąŜe się z odpowiedzial-

nością, ogranicza ich cierpienia, rozczarowania oraz uczy samodzielnego podejmowania trudnych a
zarazem waŜnych decyzji. Takie ośrodki mają przyszłość w Polsce, poniewaŜ
jeŜeli rodzice nie mają czasu wychować
dziecka lub z róŜnych powodów są niewydolni wychowawczo, to kto inny to
zrobi?! PrzecieŜ dzieci trzeba wychowywać, aby za kilkadziesiąt lat moŜna
było spotkać uczciwego i pracowitego
człowieka, który sam załoŜy prawdziwą
rodzinę. JeŜeli tak nie będzie, to nasze
społeczeństwo wraz z całą cywilizacją
runie w gruzach, a takie wartości jak
przyjaźń czy miłość do bliźniego zostaną pogrzebane. Pomagając innym, pomagamy sobie, bo wszyscy naleŜymy
do społeczeństwa. W przyszłości moŜe
nadejdą czasy, kiedy nie będą istniały
Ŝadne problemy społeczne, ale póki co,
wspierajmy jak tylko moŜemy nasze
konstantynowskie Centrum Pomocy
Rodzinie.
Damian Binkowski
Bartosz Krasuski

Taniec towarzyski hit wolnego czasu!
XIX-wieczne sale balowe wypełnione
parami tańczącymi walca angielskiego lub wiedeńskiego zapewne zachwycają wielu z nas. Dobrze dobrane pary pokazują całą grację tańca i
ruchów, które trzeba wykonać, aby
pokazać obserwatorom urok tego niezwykłego widowiska choreograficznego. Niestety we współczesności
zanikł dawny styl tańców towarzyskich - pełnych dopracowanych do
perfekcji ruchów i elegancji. Tytułową pałeczkę wśród młodych ludzi
przejęły takie tańce jak hip - hop; breackdance; techno; heavymetal itp. Te
wyŜej wymienione opierają się na
całkiem innych zasadach. Wpływają
one bowiem na cały styl naszego Ŝycia. Mamy inne poglądy i sposoby
ubioru. Tańce towarzyskie poszły do
odstawki. Na imprezach bardzo rzadko spotykamy stare rytmy. Czy to
znaczy, Ŝe niedługo walca czy poloneza będziemy mogli podziwiać,
oglądając filmy przedstawiające tam-

Z pamiętnika
młodego muzyka

te czasy? Jednak są ludzie, którym
zaleŜy na dawnych sposobach rozrywki. Najczęściej pracują jako instruktorzy w szkołach tańców towarzyskich. Jednymi z nich są Krzysztof
i Dorota Cisek - zawodowi tancerze
uczący chętnych, którzy chcą poznać
prawdziwą magię tańcowania. Na
lekcjach uczą następujących tańców:
walca angielskiego i wiedeńskiego;
samby; dŜajfa; kuik stepa; mamby.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają ok. dwóch godzin. Na
początku prowadzący przeprowadzają
ćwiczenia rozluźniające i poprawiające ogólną kondycję. Następnie po
kolei wszyscy słuchając nauczyciela z
wielkim poświęceniem przyswajają
kroki nowego tańca. Potem kilkanaście minut indywidualnego treningu z
wielkim zapałem. Po krótkim treningu kaŜdy dobiera się w pary i zaczyna
tańczyć w takt muzyki. Podczas
pierwszego pokazu poszczególne zespoły dostają uwagi dotyczące techniki. Na kaŜdej lekcji jest powtórzenie
tańców wcześniej poznanych. Raz do
roku w Łodzi są organizowane konkursy dla osób ćwiczących tańce to-

warzyskie. Jest to czas, w którym
moŜna dokonać samooceny. Zajęcia
tego typu nie tylko dają moŜliwość
opanowania kilku tańców, ale takŜe
rozwijają takie umiejętności i sprawności jak kondycja fizyczna, kształtują sylwetkę oraz wytrwałość w dąrzeniu do celu. Są polecane przez wielu
specjalistów jako skuteczne zapobieganie przeciw schorzeniom kręgosłupa. Na takie pozalekcyjne atrakcje
pozwalające poznać ducha czasu
przystoi zapisywać się tak samo
chłopcom jak i dziewczętom, dlatego
nie traćcie czasu i zapisujcie się od
razu! Zapraszamy!

zwykle tłumaczył się, Ŝe "tramwaj się
spóźnia" albo "tramwaj się popsuł".
Gdy w końcu przybył, był w wyśmienitym nastroju. Od razu zrobił nam
ćwiczenia, kaŜdego po kolei odpytał z
utworów i zwolnił nas nieco wcześniej, co było moim pierwszym powodem do radości w tym dniu. Później musiałam jechać do szkoły muzycznej przy ulicy Szpitalnej, poniewaŜ wraz z moją koleŜanką - Justyną
przygotowuję się do konkursu na temat Mozarta. Skończyło się tak, Ŝe
wróciłam do domu o 22.00. Ech, i
jeszcze lekcje były do odrobienia...

siejszy zaczął się tak samo, jak poprzedni, z tą jednak róŜncą, Ŝe dziś
były inne zajęcia (w obu szkołach).
Po południu wyruszyłam na zajęcia
nazywające się kształcenie słuchu
(tzn, Ŝe polegają one na wykonywaniu mnóstwa róŜnych ćwiczeń słuchowych, np. dyktand muzycznych).
Na szczęście, dziś było mniej zajęć,
toteŜ mogłam spokojnie wrócić do
domu. Kiedy ten tydzień się skończy?! Środa 14 grudnia 2005 Dziś w
szkole było duŜo zajęć, a potem (jak
zwykle) musiałam lecieć na lekcję
pianina, lecz w domu dowiedziałam
się, Ŝe pani zachorowała i lekcje są
odwołane. Nawet nie wiecie, jak w
takich wypadkach człowiekowi chce
się Ŝyć! Czwartek 15 grudnia wciąŜ
jeszcze tego samego roku Dzisiaj był
tylko dodatkowy angielski, a potem
juŜ mogłam dać sobie spokój ze
wszystkim (uff). Piątek 16 grudnia
2005 Ech, dlaczego piątek musi być
dla mnie zawsze najdłuŜszym i najbardziej dobijającym dniem?! Dziś
miałam teorię (teorię muzyki - zajęcia
teoretyczne dotyczące róŜnych dziwnych rzeczy) i kształcenie słuchu, i
jak co piątek liczyłam, Ŝe pan zachoruje albo zapomną mnie zawieźć, ale
były to "marzenia ściętej głowy" pan zawsze był obecny, a rodzice nig-

Poniedziałek 12 grudnia 2005 Budzik
jak zwykle zadzwonił o 6.30, a ja jak
zwykle nie mogłam się zwlec z łóŜka.
Zaczynał się kolejny tydzień cięŜkiej
pracy. W końcu, po krótkim zmaganiu sił, lenistwo wzięło nade mną górę i "pacnęłam" z powrotem na łóŜko.
Po pewnym czasie obudził mnie
krzyk mamy: - Wstawaj! Jest dwadzieścia po siódmej! Spóźnisz się do
szkoły! Podskoczyłam
jak oparzona - jeszcze
nigdy coś takiego mi się
nie zdarzyło. Umyłam
się szybko i pojechałam
do szkoły. O dziwo,
udało mi się zdąŜyć.
Gdy wróciłam po lekcjach do domu, to od
progu wszyscy juŜ wołali, Ŝebym się pospieszyła, bo jak nie, to się
spóźnię na chór. No tak,
zawsze to samo. I tak w
szokle muzycznej musiałyśmy z koleŜankami
czekać jeszcze 45 minut
na naszego nauczyciela, który jak
Wtorek 13 grudnia 2005 Dzień dzi-

Ola Działa
Bartosz Krasuski

To warto obejrzeć
W łódzkich kinach: Bałtyk Kapitol i Polonia moŜna obejrzeć kilka ciekawych filmów.
Oto recenzje niektórych z nich

Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa "
Głównymi bohaterami filmu są Peter, Susan, Edmund i Lucy, którzy przez przejście w magicznej szafie trafiają
do krainy mówiących zwierząt, karłów, smoków i innych tajemniczych stworzeń - Narnii. Panuje tutaj wieczna
zima, która jest dziełem złej Białej Czarownicy.
Jest to opowieść o czwórce dzieci, pozbawionych własnego świata z powodu II wojny światowej, które wkraczają do krainy, do której nie tylko mają prawo, ale przynoszą wręcz jedyne, konieczne rozwiązanie dla zakończenia toczącej się w niej wojny, l tylko poprzez zdradę oraz przebaczenie, a takŜe dzięki zachowaniu rodzinnej jedności udaje im się zwalczyć wszystkie przeszkody. Podstawą jest więc historia rodziny, którą następnie

„King Kong"
Jest rok 1933. Aktorka wodewilowa Ann Darrow znajduje się - tak jak zresztą wielu nowojorczyków w czasach Wielkiego Kryzysu - bez środków do Ŝycia. Kiedy bardzo głodna, usiłuje ukraść jabłko z ulicznego straganu, zostaje - takŜe w dosłownym znaczeniu - uratowana przez filmowca Carla Denhama. Carl, reŜyser i poszukiwacz przygód, wykradł właśnie sprzed nosa groŜącym obcięciem funduszy producentom, jedyną istniejącą kopię swojego nieukończonego filmu. ChociaŜ główna aktorka właśnie wycofała się z udziału w projekcie,

Tępić Leszków
Czy zauwaŜyliście, Ŝe z czasem
internet staje się coraz bardziej
nieuporządkowany? Wpisując w
wys zu ki war ce np. has ł o
"Michael Jackson", zostaniemy
uraczeni tysiącami odnośników,
z czego ok. dziesięć przenosi na
stronę o muzyku. Resztę stanowią linki do stron na kaŜdy inny
temat. Dlaczego tak jest? Wyobraźmy sobie Leszka. Leszek
stworzył właśnie swoją pierwszą
stronę. Ma na niej licznik odwiedzin i chce, Ŝeby jego
"dzieło" zobaczyło jak najwięcej
ludzi. Dopisuje ją więc do katalogu którejś z wyszukiwarek podając takie informacje jak: Tytuł, opis, słowa kluczowe i kategorie tematyczne. Leszek wpisze
tytuł, potem z całą pewnością
opis, który będzie długi jak to
tylko moŜliwe, a co drugim słowem będzie "super", "ekstra" i
"cool". Ok, spójrzmy dalej. Powiedzmy, Ŝe zrobił stronę o grze
komputerowej "Sims2". Kiedy
stanie przed wyborem kategorii

tematycznej, wrzuci stronę najpierw do "Gier komputerowych", a później jeszcze do
"Edukacji", "Finansów" i
"Sportu", tylko po to, Ŝeby mieć
więcej odwiedzin. PrzecieŜ to
tylko robienie śmietnika! Jeśli
ktoś nie chce to i tak nie wejdzie, albo wejdzie i zaraz wyjdzie. To pół biedy, bo pozostają
jeszcze słowa kluczowe, w któ-

rych Leszek zamiast wpisać:
"Sims2, Gra Komputerowa",
wpisze dodatkowo "zarabianie w
sieci", "podatki", "piłka noŜna" i
"hokej". I później dzięki wspaniałomyślności Leszka, gdy wpiszemy "piłka noŜna", wyświetli
się odnośnik do strony o grze

komputerowej. I właśnie przez
takich Leszków internet staje się
coraz trudniejszy w przeszukiwaniu, a przecieŜ jego pierwotnym załoŜeniem była ogromna
sieć, w której obowiązuje PORZĄDEK! Apeluję więc do
wszystkich nowicjuszy w sieci:
"Nie róbcie śmietnika! Nabijając
w ten sposób licznik oszukujecie
samych siebie, a jeśli strona jest
dobra, to i tak ludzie będą ją odwiedzą.

ELVIS

w której udział wzięli piłkarze, działacze, trenerzy, pracownicy klubu i jak
zwykle rzesze fanów. Było to wydarzenie niezwykłe - nie zabrakło na nim
kolęd i rodzinnej atmosfery. W czasie
uroczystości zostały wręczone teŜ pamiątkowe statuetki, dla ludzi szczególnie zasłuŜonym dla ruchu kibicowskiego na Widzewie.

WIDZEW

WIDZEWSKI OPASKI

IHEANACHO W WIDZEWIE
Piłkarzem RTS-u został napastnik, który występował ostatnio w Drwęcy Nowe Miast Lubawskie. Umowa została
podpisana na 2,5 roku. Iheanacho gra
juŜ w Polsce 7 lat. W tym czasie reprezentował barwy między innymi Wisły
Kraków, Orlenu Płock, czy teŜ Stomilu
Olsztyn. Czarnoskóry napastnik ma w
tej rundzie na swym koncie 7 bramek,
czyli jak łatwo się domyślić jest on drugim zawodnikiem w klasyfikacji najlepszych strzelców drugiej ligi, zaraz po
Bartku Grzelaku. Jak mówi miał wiele
ofert z klubów, nawet pierwszoligowych, jednak postanowił wybrać Widzew, gdyŜ zawsze marzył o tym, aby
grać w tym klubie. Zresztą wcale mu się
nie dziwię... ;)))
AMICA ZAINTERSESOWANA WIDZEWEM
Nie jest tajemnicą, Ŝe sponsorowaniem
Widzewa interesował się koncern Amica. Niestety producent sprzętu AGD nie
zdecydował się zainwestować w Łodzi.

Jesteśmy świadkami prawdziwej mody
na widzewskie opaski! Noszą je juŜ
setki osób, w tym min. Zbigniew Boniek. Pierwsza seria, z napisem
"Widzew live" rozeszła się w mgnieniu
oka i juŜ, w siedzibie klubu moŜemy
nabywać drugą serię opasek "RTS WIDZEW You'll never walk alone" Całkowity dochód ze sprzedaŜy gadŜetów
przeznaczony jest na cele kibicowskie.

STADION PRZEKAZANY NA 25LETNIĄ DZIERśAWĘ
Rada miasta podjęła decyzje o przekazaniu nieruchomości przy al. Piłsudskiego 138 na 25-letnią dzierŜawę Stowarzyszeniu Widzew Łódź. Tym samym zniknęła przeszkoda, która, według działaczy utrudniała rozmowy z
potencjalnymi sponsorami.

WIGILIA DLA POTRZEBUJĄCYCH
Fani RTS-u zorganizowali teŜ inną Wigilię, tym razem dla bezdomnych i potrzebujących. W kolacji wzięło udział
ok. 120 osób. Nie zabrakło Widzewskiego Mikołaja, który wręczył prezenty w postaci odzieŜy oraz paczek Ŝywnościowych.
UNIDRO SPONSOREM WIDZEWA
Łódzka firma budowlana "Unidro" została kolejnym sponsorem Widzewa. Na
razie umowa podpisana została na pół
roku, ale nie wykluczone Ŝe współpraca
będzie trwała dłuŜej. Unidro zajmuje się
budową i modernizacją arterii i węzłów
kanalizacyjnych w Łodzi i regionie
łódzkim.

MPK KOLEJNYM SPONSOREM WIDZEWA
Kolejną spółką, która zdecydowała się
zainwestować swoje pieniądze w sponsorowanie widzew jest MPK. Chce ono
wyjść poza granice Łodzi i świadczyć
usługi takŜe w innych miastach, a więc
reklama na stadionie takim jak obiekt
Widzewa będzie bardzo przydatna.
WIDZEW W LOTTO CUP
Widzew zagra w turnieju halowym
LOTTO CUP, który odbędzie się 20
stycznia w Poznańskiej Arenie. W turnieju oprócz łódzkiego klubu wezmą
udział trzy druŜyny, Arka Gdynia, Lech
Poznań i czwarty uczestnik, którego
poszukiwania jeszcze trwają. Wybór
klubów do turnieju nie jest przypadkowy, Lech, Arka i Widzew dąŜą się duŜą
sympatią.

MECZ CHARYTATYWNY DLA
SŁAWKA CHAŁASIEWICZA
Kibice Widzewa Łódź chcą pomóc Sławomirowi Chałaśkiewiczowi, byłemu
piłkarzowi naszego klubu, który cierpi
na raka skóry. Stowarzyszenie "Ludzie
Widzewa" rozpoczęło przygotowania
do rozegrania meczu charytatywnego, z
którego dochód w całości będzie przeznaczony na leczenie piłkarza.

KRAL W WIDZEWIE
Kolejna firma z branŜy budowlanej zdecydowała się pomóc Widzewowi w
walce o awans do Orange. Firmą to jest
KRAL Sp. z o.o. Umowa tak jak w
przypadku UNIDRO takŜe została podpisana na okres do zakończenia rundy
wiosennej, z moŜliwością przedłuŜenia
go na kolejne sezony.

WIGILIA KIBICÓW WIDZEWA
Tak jak co roku kibice Łódzkiego Widzewa zorganizowali klubową wigilię,

Paulina Szczerkowska

Mistrzowskie pojedynki
Mecze strefy pucharowej Ligi Mistrzów będą rozgrywane 21 i 22 lutego. Ale warto będzie
czekać na nie poniewaŜ losowanie przyniosło bardzo ciekawe rozstawienie par... Pojedynek
Chelsea i Barcelony, Milanu i Bayernu a takŜe Liverpoolu z Benficą Lizbona (być moŜe w
bramce tego klubu wkrótce zobaczymy Jerzego Dudka), dostarczą emocji niejednemu z kibiców... Zatem pozostaje nam tylko odliczać dni do tych bardzo ciekawych spotkań.

Nie lekcewaŜmy przeciwników
9 grudnia 2005r. w Lipsku odbyło się losowanie grup na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata
w piłce noŜnej, w Niemczech. Szczęście dopisało Polakom i o 1/8 finału będziemy walczyć
z reprezentacją Ekwadoru, Kostaryki i Niemcami którzy wydają się być najtrudniejszymi
przeciwnikami. ChociaŜ nie naleŜy lekcewaŜyć pozostałych rywali... Jak poradzą sobie biało- czerwoni? Odpowiedź na to pytanie poznamy 9 czerwca, kiedy to nasza reprezentacja zainauguruje rozgrywki meczem z Ekwadorem w Gelsenkirchen.
GRUPA B

GRUPA A

GRUPA C

GRUPA D

Niemcy
Kostaryka

Anglia
Paragwaj

Argentyna
Wyb. Kości Słon.

Meksyk
Iran

Polska

Trynidad i Tobago

Serbia i Czarnog.

Angola

Ekwador

Szwecja

Holandia

Portugalia

GRUPA E

GRUPA F

GRUPA G

GRUPA H

Włochy
Ghana

Brazylia
Chorwacja

Francja
Szwajcaria

Hiszpania
Ukraina

USA

Australia

Korea Płd.

Tunezja

Czechy

Japonia

Togo

Arabia Saud

Ostatnie przygotowania
Jest juŜ raczej pewne, Ŝe oprócz Łukasza Madeja i Sebastiana Kęski, skład Łódzkiego Klubu
Sportowego zasili Michał Rozkwitalski (Pelikan Łowicz). Władze ŁKS-u są zainteresowane
równieŜ pozyskaniem Roberta Górskiego (GKS BOT Bełchatów) i Michała Łabędzkiego
(Pogoń Szczecin). W rundzie wiosennej ŁKS-iacy grać będą w strojach firmy UMBRO. Angielski producent współpracuje między innymi z Chelsea Londyn, Olympique Lyon lub
Olympiakosem Pireus. Poza tym Łódzką druŜynę będzie wspierać finansowo NCC Roads
Polska , zajmująca się budownictwem drogowym... Wizja powrotu do pierwszej ligi wydaje
się być coraz bardziej realna. Oby tylko nie zawiedli nas piłkarze.
Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
Chelsea – Barcelona
Real – Arsenal
Bayern – AC Milan
Werder – Juventus
PSV Eindchoven – Olympique
Ajax – Inter
Benfica – Liverpool
Glasgow - Villareal

Paulina Kowalczyk

Kącik szkolnych poetów
„Na chłopa”
Serce sercu bliskie wtedy
Myślał
chłop o gospodzie
Gdy gdzie dusza nie ma biedy
Ale
nie
wiedział,
Ŝe cukier rozGdy bogato las obdarzy
puszcza
się
w
wodzie.
Tego co o sercu marzy

Być tak przeciętnym to znaczy być
Prawie wyjątkowym
śyć inaczej - być innym
Lepszym - niekoniecznie
Gorszym - niebezpiecznie
W obłędzie gubić zmysły
W rozterce tracić duszę
Poznać świat z zaświatami to
Prawie strugać kłuszę
Niewiedzeć czemu
Niewiedzieć jak
Wszystko niewaŜne bo
Najgorszy jest strach

„Człowiek”
Gdy czas przyjdzie na człowieka
Bliskiej osobie pustka w sercu
czeka
„Głowa”
Gdy boli Cię głowa
Dziwna jest Twa mowa
„Dom”
Gdy człowieka na bruku zostawiają
Czemu bogatszym ludziom ten
dom dają?
„Przyjaźń”
Głośno sobie narzekam
I na owoce przyjaźni czekam

„Szkoła”
śycie jest jak płatek kwiatu,
Twoja
szkoła
najpiękniejszy z wszystkich.
Potrzebuję
sokoła
śycie jest jak kolec róŜy, najostrzejszy z wszystkich.
„Młodość”
śycie daje nam radość, ale i
Gdy przyjdzie młodości czas
smutek.
Często zobaczysz pas
śycie jest nieobliczalne, ale i
schematyczne.
„Przyszłość”
śycie to coś pięknego, ale i
Gdy przyjdzie na Ciebie czas
I ty weźmiesz w rękę pas
równieŜ ohydnego.
śycie daję nam nutę strachu i
„Ludzie”
dźwięk niczego.
Myśli odpływają daleko, ser- Często ludzie na siebie narzekają
ce błądzi gdzieś…
Lecz o swoich wadach nie maNigdzie
wiają
śycie kończy się szybko, ale i
pięknie.
„Bogactwo”
PrzeŜyłam wiele, nie w Ŝyciu
Kiedyś minie bogactwa czar
lecz w nicości.
I zostanie Ci skarpetek kilka par
Nie mogę więc wam wiele
Tomasz Malski
opowiedzieć o tej wspaniałości.

Agata Lotka

„ Coś więcej "
Czując, Ŝe jesteś
Ogarnia mnie spokój.
Słysząc twój głos
Do myśli nakłania mnie coś,
Pełne tajemnic i natchnienia,
Które wypełnia me westchnienia.
Codziennie pragnąc czegoś więcej,
Zadając sobie pytanie,
Błądzę myślami ponad chmurami.
Chcąc widzieć głębszy sens,
Chowam w sercu większy
gniew.
Gdy cię kochałam,
Nie myślałam wcale,
śeby kochać mocniej,
śeby iść wciąŜ dalej.
W tej miłości całej,
Pragnąc dostrzec siebie,
Mówię stop i odchodzę.
śegnam znów ciebie.
Nie płacz, juŜ nie wrócę.
Nie pomogą łzy miłości.
A gdy w proch się znów obrócę,
Zostawię ciebie z resztkami
wierności.
Odchodząc mówię jedno słowo
czułe,
Które radością ogarnia cię.
Widząc twój uśmiech w myślach
się gubię,
Więc powiem tylko, Ŝe kocham
cię.
Magda Kaczorowska

Wodnik (21.01-19.02)
Te ferie zapamiętasz na długo. Z
pomysłów, które teraz przyjdą Ci
do głowy, moŜna by zrobić niezły
film przygodowy. Masz szansę zyskać nowych przyjaciół i poznać
kogoś, kto dla Ciebie zupełnie straci
głowę. Ta znajomość doda Ci
skrzydeł!
MIŁOŚĆ: Twój urok umoŜliwi Ci
to, o czym dotąd marzyłaś/es.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Waga (24.09-23.10)

W tym roku w ferie sporo czasu
spędzisz na... randkach. To nie Ŝarty-planety chcą, by Bliźnięta zakochiwały się i korzystały z Ŝycia. Nie
zabraknie ku temu okazji. Poczujesz, Ŝe Twoje Ŝycie się zmienia,
marzenia spełniają. Samotność Ci
nie grozi.
MIŁOŚĆ: W Twoim sercu juŜ wiosna. Zakochasz się!

Zawarte teraz znajomości raczej nie
przerodzą się w trwałe przyjaźnie
ani w wielką miłość. UwaŜaj na to,
co mówisz, i nie zdradzaj od razu
swoich sekretów innym. Nie wykręcaj się przed spędzaniem czasu z
rodziną. Dowiesz się kilku przydatnych rzeczy.
MIŁOŚĆ: Nie pomyl przelotnej
znajomości z prawdziwym uczuciem.

Ryby (20.02-20.03)
Rak (22.06-22.07)

Skorpion (24.10-22.11)

MoŜe Cię kusić, by wydać oszczędności na nową pasję.
Jednak zanim kupisz szpanerskie
łyŜwy czy narty, pomyśl, czy Twój
zapał do sportu nie jest chwilowy.
Słuchaj uwaŜnie rad przyjaciół. W
sprawach sercowych wiele zmian na lepsze!
MIŁOŚĆ: Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona.

Masz w głowie totalny mętlik. NajbliŜsze dnia upłyną na zastanawianiu się, czy to, co czujesz, jest miłością? Czy przypadkiem nie ranisz
nikogo? Uporządkuj swoje sprawy
przed feriami. Potem daj się wyciągnąć do kina i wyluzuj się!
MIŁOŚĆ: Będziesz jej szukać.

To czas na organizowanie imprez.
Zaproś znajomych, włącz muzę i
szalej! Twoimi pomysłami zaskoczysz nawet ... samego siebie! Osoba, na której Ci zaleŜy, napewno Ci
się nie oprze. Tylko nie zawiedź jej
zaufania i nie dawaj powodów do
zazdrości.
MIŁOŚĆ: Będziesz mieć powodzenia jak nigdy dotąd!

Baran (21.03-20.04)

Lew (23.07-23.08)

Strzelec (23.11-21.120)

Od pewnego czasu układ planet nie
jest korzystny dla Baranów. MoŜesz
wkurzać się na rzeczy, które w ogóle nie są warte uwagi. Zanim zrobisz scenę zazdrości zastanów się,
czy masz powód. Pamiętaj, Ŝe jeśli
pokłócisz się ze znajomymi ferie
spędzisz samotnie.
MIŁOŚĆ: Nerwy nie sprzyjają romantycznym uczuciom.

Sprawy, które spędzały Ci sen z
powiek, niespodziewanie same się
wyjaśnią-i to na Twoją korzyść. To
sprawi, Ŝe zechcesz zaangaŜować
się w coś nowego. Nie wahaj się!
To, co teraz zaczniesz robić, szybko
przyniesie efekty!
MIŁOŚĆ: Twoje starania zostaną w
końcu zauwaŜone.

Na początku ferii poczujesz, Ŝe zdarzy się coś niezwykłego. I nie pomylisz się. MoŜe okazać się, Ŝe jesteś milionowym klientem swojego
ulubionego sklepu i wygrasz kilogram ziemniaków. Zatem nie siedź
przed telewizorem tylko ruszaj na
podbój warzywniaków:)
MIŁOŚĆ: Marzenia się spełniają

Byk (22.06-22.07)

Panna (24.08-23.09)

KozioroŜec (22.12-20.01)

Ktoś zranił i nie chcesz teraz nikomu ufać? Świetny pomysł, jeśli
masz zamiar Ŝyć w samotności. Jeśli nie, to rozejrzyj się - jest obok
ciebie ktoś, kto zrobi wszystko, aby
byś z Tobą. Słuchaj uwaŜnie rad
przyjaciół i przestań zamykać się w
sobie.
MIŁOŚĆ: Szczęście Ci sprzyja.

Osoba, którą teraz poznasz, moŜe
zmienić całe Twoje Ŝycie. Przed
Tobą trudne decyzje: moŜe trzeba
będzie skończyć związek? MoŜe
zrezygnować z przyjaźni albo zmienić szkołę? Zanim cokolwiek zrobisz, zapytaj o zdanie bliską osobę.
MIŁOŚĆ: Lepiej nie szaleć, będąc

Pamiętaj o swoich noworocznych
postanowieniach. MoŜe Cię kusić,
Ŝeby sobie odpuścić, a potem będziesz Ŝałować. W ferie moŜesz
poczuć, Ŝe w Twoje Ŝycie wkrada
się nuda-od razu pomyśl jak je
uatrakcyjnić! I nie zwalaj winy na
innych za Twój niefart.
MIŁOŚĆ: Zacznij w końcu o nią
dbać!

paullie (p.m)

