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Śpiewać kaŜdy moŜe
Wywiad z Siostrą
Rafaelą
„Noc jakich wiele”

6 cudów dokonanych
za wstawiennictwem
Jana Pawła II
Walentynki
„My fair lady”

Adwentowy Dzień
Skupienia
Wspomnienia
ze 100dniówki
Zdj. Alicja Sienkiewicz

„Ooo yeah! Chcę Ci powiedzieć: I love you, I love you, I love you, I love you!” – wyobraźcie dziś sobie
proszę, jak razem z wokalistą grupy T. Love, taaaak, w duecie, śpiewamy specjalnie dla Was fragment tej
piosenki. Energetycznie i z werwą ślemy pozytywne wibracje, wibracje miłości, radości i wszelkiego
dobrego natchnienia na czas specjalny, czas przypadający na połowę lutego, czas Święta Zakochanych.
Fizycznie nie jest to możliwe, ani Muńka, ani mnie nie ma już w Waszej szkole, jednak duchem, poprzez
strony „Kajecika”, dźwięczymy głośno choćby słowem pisanym.
19.sty numer gazetki jawi się Wam przede wszystkim w walentynkowej aurze, ale nie tylko!
Sukcesy szkolnego koła teatralnego sprawiły, że i tej właśnie sprawie poświęciliśmy więcej uwagi. Polecam
więc spojrzeć na wywiad Hanny Sowińskiej z Siostrą Rafaelą. Część grona pedagogicznego i uczniowskiego
podzieliło się wrażeniami, jakie towarzyszą podczas odbioru sztuk zespołu „Carpe diem”. Miłe, że
w większości jest to pozytywny osąd. Warty poznania jest też tekst Mateusza Tomczyka „Śpiewać każdy
może”, w którym autor wystawia receptę, by naprawić gust odbiorców i sprowadzić Was na właściwe
ścieżki muzyczne. „Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł…” – to tekst ojca
Mariusza, który radzi nam nie patrzeć na ilość zawartych przyjaźni, a na jakości tych relacji. Dominika
Gadomska w „Pogotowiu dla zwierząt – ludzie z pasją” nawołuje do odpowiedniego traktowania
wszystkich stworzeń i odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Nie zabraknie też sprawozdawczych
materiałów z wielu uroczystości szkolnych, w tym także studniówki. Dzięki wywiadowi Natalii Woźniak
z uczniami klasy III LO macie okazję zapoznać się z kulisami przygotowań do balu, jak i emocjami, jakie
towarzyszyły im tego wieczora. Swoje krótkie opinie wyrazili również zaproszeni goście.
Cieszy mnie fakt, że tym razem i licealistów udało się przekonać do działań w „Kajeciku”. Wraz
z gimnazjalną grupą stworzyliście ciekawy obraz Waszej duszy i tego, co w niej gra. Oby tak dalej! Życzę jak
najwięcej chęci i satysfakcji twórczej, a tymczasem przyjemnej lektury.
Ewa Sokołowska

Śpiewać kaŜdy moŜe
W tym roku po próbie podszedłem do
pana Tomczaka, aby zapytać się
dlaczego nie pojawia się juŜ w czwartki.
Domyślałem się oczywiście jaka padnie
odpowiedź: Ministerstwo Edukacji
Narodowej ograniczyło (nie wiadomo,
który juŜ raz) liczbę lekcji muzyki
w programie nauczania…
Spróbujmy więc wystawić dietę dla ucha,
odnośnie gatunków muzyki …
Receptę wystawił:
Mateusz Tomczyk kl. I LO

Adwentowy Dzień
Skupienia
W środę 22 grudnia roku pańskiego 2010
zebraliśmy się w kaplicy klasztornej, aby wspólnie
przygotować się do świąt BoŜego Narodzenia.
Wszystko zaczęło się od Jutrzni, którą poprowadził
nasz szkolny oblat maryjny, ojciec Mariusz. Następnie
uczniowie klasy drugiej liceum przygotowali refleksję
adwentową, podczas której co chwilę jednemu
z uczniów gasła świeczka….
Ale i tak było nieźle w porównaniu z zeszłym
rokiem ☺.
Wiecznie marudzący Mikołaj Wiński z Drugiej Be
gimnazjum
Wszyscy
bardzo
dobrze
znamy
‘Marudę’
i niejednokrotnie wybaczamy mu jego uwagi wierząc,
Ŝe za jakiś czas nastąpi w nim refleksja i poprawa
zachowania. Wszyscy dojrzewamy, i ja dziś śmieję się
ze swoich licealnych artykułów, tymczasem my,
odbiorcy patrzmy łaskawszym i wyrozumialszym
okiem na tego Gagadka ;-).

Wspomnienia z Sylwestra
2010/2011
Jak co roku 31 grudnia obchodziliśmy
Sylwestra. W tym roku miał miejsce u mnie
w domu. Przyszły do nas ciocie z rodzinami.
Każda przyniosła pyszne przekąski na
sylwestrową zabawę, a my z kuzynami
ozdobiliśmy dom…
Bardzo podobała mi się ta impreza,
ciekawe, jak będzie za rok.
Matylda Jurewicz kl. I G

Wywiad z Siostrą Rafaelą,
opiekunką szkolnego koła
teatralnego
1. Dlaczego wybrała Siostra akurat
kółko teatralne?
Prawdę mówiąc, nie ode mnie wyszedł projekt
zaangażowania się
w kółko teatralne. Zostało mi to
zaproponowane, kiedy zaczęłam tutaj pracę.
Wynikało to zapewne z moich wcześniejszych
zainteresowań.
2. Czy miała Siostra już wcześniej
doświadczenie z teatrem?
W tej formie pierwszy raz.
3. A w innej?
…
Hanna Sowińska kl. III BG

Co o „Carpe Diem” myślą odbiorcy?
Bardzo lubię teatr. Za chwilę podniesie się
kurtyna i pojawią się bohaterowie. Jakimi okażą
się osobami? Czy wzbudzą moją sympatię czy
wrogość? Czy rozśmieszą swoją postawą, czy też
będę buntowała się przeciwko nim i chciała się
przeciwstawić? …
Alina Piwowarczyk

6 cudów dokonanych za
wstawiennictwem Jana Pawła II
Od śmierci Jana Pawła II minęło już
niemal 6 lat Tyle samo trwał czas oczekiwania
na jego beatyfikację. Pomimo tego, iż wielu
ludzi na pogrzebie papieża Polaka domagało
się natychmiastowego uznania Go za świętego,
kościół zdecydował się…
~Ells1682
(tekst opracowany na podstawie artykułów
internetowych)

FANKA FILMÓW I JOHNY’EGO
DEEPA
Mam wiele różnych zainteresowań, ale
najbardziej pasjonują mnie filmy i aktorzy.
Najbardziej lubię film pt. "Piraci z Karaibów",
który składa się z trzech części: "Klątwa
Czarnej Perły", "Skrzynia umarlaka" oraz
"Na krańcu świata". W maju 2011 roku do kin
wejdzie czwarta część "Na nieznanych
wodach"…
Matylda Jurewicz kl. IG

„My fair lady”
16 stycznia 2011 roku wraz z siostrą
Rafaelą, panią Ewą Sokołowską i kilkoma
koleŜankami ze szkoły udałam się na
zorganizowane przez siostrę wyjście do Teatru
Muzycznego w Poznaniu. Obejrzałyśmy
sztukę „My fair lady”, której reŜyserem jest
Daniel Kustosik…

Wierny przyjaciel
potęŜną obroną, kto go
znalazł, skarb znalazł…
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,
kiedy nasze skrzydła zapominają latać...

Na temat przyjaźni powstała juŜ
niezliczona ilość ksiąŜek, artykułów, wiele
filmów przedstawiało motyw przyjaźni między
ludźmi. Przyjaźń, ten szczególny rodzaj
miłości, jest pragnieniem kaŜdego ludzkiego
serca. Bo kto nie chce mieć przy sobie osoby
zaufanej, której moŜe wszystko powiedzieć, na
którą moŜe liczyć o kaŜdej porze dnia i nocy,
która nie oceni, nie wyśmieje, nie poniŜy, ale
zawsze wysłucha, pocieszy, podniesie na
duchu, a gdy będzie potrzeba, to i przytuli.
O tej jakŜe wyjątkowej więzi tak mówi Pismo
Święte: JeŜeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po
próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj! Wierny przyjaciel
potęŜną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł
(Syr 6,7.14)…
o. Mariusz Urbański OMI

Pogotowie dla Zwierząt
– ludzie z pasją
W pierwszej klasie gimnazjum mamy taki
przedmiot, jak retoryka. Pod koniec pierwszego
semestru kaŜdy uczeń musi wygłosić przemówienie
na wybrany przez siebie temat. Wybrałam
„Pogotowie dla Zwierząt - ludzie z pasją”…
Dominika Gadomska kl. IG

Krytyka
Krytyka to analiza i ocena wartości
czegoś z określonego punktu widzenia. Z tym
zjawiskiem spotykamy się na każdym etapie
swojego
życia,
w
każdym
miejscu
i społeczności w której jesteśmy. Każdy z nas
zupełnie inaczej to znosi…
Ewelina Kędzia kl. 1G

CZAS WOLNY
Jak spędzamy wolny czas?
Co wtedy robimy? Odpowiedzi na te
pytania są róŜne. W zaleŜności od
wieku, charakteru, zainteresowań
i płci. Większość ludzi młodych wolne
chwile
spędza
na
przykład
w galeriach handlowych, na świeŜym
powietrzu czy w domu czytając
ksiąŜkę lub oglądając telewizję.
Osoby dorosłe wybierają czytanie
gazet bądź oglądanie wiadomości.
Jeśli
chodzi
o
młodzieŜ,
przytoczę parę wypowiedzi uczniów
z naszej szkoły…
Izabela Gorwa kl. IIAG

Strony internetowe
warte polecenia !
Wielu z nas błądzi po
bezgranicznych zasobach
internetowych. Czasem tracąc po
prostu czas. Oto kilka
propozycji, gdzie warto zajrzeć…
…
Zajrzyj, warto. Gorąco polecam!
Jakub Sułkowski kl. I G

Więc
Wi c i ja polecam…
polecam…
Szukamy w internecie niemal wszystkiego:
tekstu zadanej lektury, adresu sklepu,
rozkładu jazdy pociągów, najświeższych
informacji o tym, co dzieje się w świecie
i w Kościele, a także pomocy w przygotowaniu
chociażby modlitwy porannej.
Gdzie szukać i jak w tym się nie pogubić?
Nie da się tutaj wymienić wszystkiego, co
wartościowe, ale kilka sprawdzonych
i wiarygodnych stron mogę wskazać…
m.m.

Próbna matura
W miesiącu styczniu zmagaliśmy się z serią
próbnych matur organizowanych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Każdy
uczeń zdawał język polski, matematykę, język
angielski oraz wybrany przez siebie przedmiot
dodatkowy. Wśród najczęściej wybieranych
znalazła się historia rozszerzona i biologia.
Nieliczni wybrali WOS…
- Maciej Sawicki kl. III LO -

100dniówka!
W sobotę 22 stycznia 2011 roku odbyła się
w naszej szkole studniówka. Zabawa
poprzedzona była Mszą Świętą, na której
maturzyści dostali porady od ojca Mariusza
jak dobrze wykorzystać sto dni dzielące ich od
matury…
Maturzystka

Wspomnienia ze 100dniówki
– wywiad Natalii Woźniak
z maturzystami
Natalia: Jak wyglądały przygotowania do
studniówki?
Kasia Smolińska: Do studniówki tak naprawdę
zaczęliśmy się przygotowywać od września...
Natalia: Jak wspominasz studniówkową noc?
Dominik Gajda: …
Natalia: Co powiesz o pomyśle zaproszenia
osób towarzyszących?
Maciej Sawicki: Uważam, że był to pewnego
rodzaju szkolny przełom. ..
Natalia: Czy podobało ci się show
przygotowane przez maturzystów?
Marta Jakobsze: Było bardzo interesujące...
Kasia Bendlewska: …
Andrzej Kłos: Życiowe scenki...
Natalia: Czy dobrze bawiłaś /eś się
…
Kasia S.: DJ-e niestety tylko częściowo
puszczali muzykę wybraną przez
maturzystów…
Michał Andrzejewski: Muzyka nie była
odpowiednia do zabawy studniówkowej…

Natalia Woźniak kl. III LO

Walentynki
Walentynki są bardzo starym
świętem, obchodzi się je w Europie aż od
średniowiecza. Pochodzą z cesarstwa
rzymskiego, gdzie 14 i 15 lutego odbywały się
Lupekalia- święta ku czci bogini Junonypatronki kobiet i małżeństwa.
Kim był święty Walenty?
Prawdopodobnie był to młody człowiek, który
gdy dowiedział się że zostanie zabity, wysłał
swojej ukochanej kartkę, gdzie podpisał się
„From Your Valentine”…
Inna historia mówi
o Walentym jako o lekarzu
i duchownym, który mimo zakazu cesarza
Klaudiusza II Gotyckiego, udzielał ślubów
młodym żołnierzom. Został wtrącony do
więzienia, a następnie zabity. Egzekucja
odbyła się właśnie 14 lutego…
– ruda Ewka ;-)
Co młodzież myśli o walentynkach?
…

Kocham cię w różnych językach
po albańsku - …
po angielsku - I love you
po arabsku - …
po bułgarsku - …
po chińsku - …
po czesku - …
po duńsku - …
w esperanto - …
po estońsku - …
po filipińsku - …
po fińsku - …
po francusku - …
po grecku - …
po hiszpańsku - …
po irlandzku - …
po japońsku - …
po łacinie - …
po niemiecku - Ich liebe dich
po portugalsku - …
po rosyjsku - …
po rumuńsku - …
po serbsku - …
w suahili - …
po szwedzku - …
po turecku - …
po węgiersku - …
po włosku - …

Jak zrobić komuś walentynkę?
...

Valentine
Here is the story of St.
Valentine: …
This was (allegedly) on
February 14, 269 A.D.
Nowadays, on the 14th of
February people send cards with
love poems – like these:
I love...
I love coffee,
I love tea,
I love you,
Do you love me?
A Valentine for You
Valentines, valentines,
Roses are red..

Kącik poetycki
„Tylko na obrazku”
uczciwie
bądź uczciwy
kochany i wieczny
z mrugnięciem oka…

„Malowane Garnki”
tej
spod ósemki
zegar stanął
po
między
pierwszą
a
trzy-nastą…
Antonina

Antonina

***
Gdy nagle na mnie Twój wzrok padł
Jak strzała amora miłosny blask
Tęczowo się rozlał, niby kaskada:
Miłość zamiast wody ze źródła spada…

„Gołębie”
„Przepaść”

Julia Krajecka kl. 2AG

Między Tobą a mną
Anioły z niepokoju drŜą…
Laurel

P

„Miłość”
Była na tym świecie… i zniknęła.
GdzieŜ jest Miłość? GdzieŜ jest Ona?
Tkliwa, czuła, nieskończona…

„ o w ie m t o p r z e z K a je c ik a ,
Ŝ e m a m n a je j p u n k c ie
b z z z z z z z z z z z ik a ”

Miłość Mickiewiczów i Słowackich,
Miłość dawna, romantyczna,
Wielka, święta i przeczysta…
Była na tym świecie…
Tomasz Kaczmarek kl. II LO

„Hałas w mojej głowie”
Chcesz wiedzieć co ja robię?
Nic innego, tylko myślę o Tobie…

Laurel

naszkajecik@o2.pl

