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Wszyscy jesteśmy…
Czerwiec mija szybko, nawet za szybko, z punktu widzenia nauczycieli oczywiście.
Uczniowie żyją już planami wakacyjnymi, a dorośli próbują się uporać
z przygotowaniami do wakacji. Jeszcze ostatnie prace klasowe, sprawdziany,
poprawy…, tematy konieczne do zrealizowania jeszcze tu i teraz. A emocje wielu
młodych kibiców piłki nożnej skupiają się raczej na popołudniowych i wieczornych
meczach o prestiż, meczach o wszystko, meczach ostatniej szansy, meczach
o „pietruszkę”. Istotne, by w tym wszystkim się nie pogubić, bo ten czerwiec nie
powtórzy się już nigdy więcej.
W szkolnej gazetce, tym razem zgodnie z życzeniem Czytelników, więcej zdjęć,
kolorów i tematów z życia wziętych.
Kilka haseł powtarza się w czasie tych mistrzostw Europy. Po pierwsze, wszyscy
jesteśmy gospodarzami. Kiedy podróżuję codziennie tramwajem, stwierdzam, że to
prawda. I to nie tylko dlatego, że wreszcie tramwaje wróciły na swoje normalne trasy,
ale dlatego, że wszędzie spotykam kibiców z całej Europy. Cieszy mnie to, że możemy
okazać sobie wzajemny szacunek, rywalizować, ale też wspólnie się bawić.
Z uśmiechem spoglądam na kibiców drużyny narodowej, czy wspólnie podróżujących
Chorwatów, Niemców, Irlandczyków. I warto o tym mówić, doceniać to, co udało nam
się zrobić, przygotowując te mistrzostwa, a nie wciąż narzekać. Myślę, że można to
przenieść na różne dziedziny życia – szkołę, pracę, dom. Przecież na co dzień „gramy
w różnych drużynach”. O tym, jak kibicować, pisze w swym artykule Krzysztof
Kacprzak. Jeżeli każdy w Polsce zrozumie, że ważny jest człowiek, to naprawdę
slogany promujące Euro 2012 zmienią się w samo życie.
A żeby się nie pogubić, zadajemy kilka ważnych i trudnych pytań. Nie z każdą
opinią trzeba się zgadzać. Zapraszamy do polemiki z twórcami felietonów, esejów,
reportaży. Gimnazjaliści piszą o książkach, filmach, muzyce popularnej, mediach.
Wypowiadają swe opinie na temat otaczającego świata. Gdy nauczyciel czyta te
teksty, cieszy się, że na swej drodze spotkał ludzi inteligentnych, wrażliwych
i nieobojętnych na to, co oferuje współczesna kultura, a kultura masowa
w szczególności. Ciekawe, czy podobne zdanie mają inni uczniowie?
Nieprzypadkowo w tym numerze „Kajecika” teksty publikują uczniowie klas
trzecich. Tak na pożegnanie, by zachować miłe wspomnienia i zostawić ślad po sobie.
O trzeciej A ciekawy tekst napisała Iza Gorwa, mam nadzieję, ze koledzy i koleżanki
docenią jej pomysł. O trzeciej Be i nie tylko opowiada Pani Pawłowska. To wyjątkowy
numer gazetki, bo nie było łatwo przekonać Panią Pawłowską do wypełnienia
gazetkowego kwestionariusza, który uniemożliwia pisanie tylko o szkole. A trzecią
liceum, która zajmuje stałe miejsce w naszej pamięci, prezentuje absolwent Tomasz
Kaczmarek.
Na zakończenie życzę miłym Czytelnikom „Kajecika” niezapomnianych chwil
związanych z emocjami sportowymi, sukcesów szkolnych i zasłużonych, pogodnych
wakacji. Nie zapomnijcie o tym, co w życiu ważne, wartościowe, co decyduje o tym,
jacy jesteśmy.
Monika Koc- opiekun redakcji
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Z życia szkoły
Fotograficzne kalendarium wydarzeń
24.05.2012 Dzień Niemiecki

17.05.2012 Zawody Lotnicze

16.05.2012
Anglojęzyczne
Warsztaty
Komputerowe

10.05.2012 Turniej Siatkówki
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27.04.2012 Pożegnanie
Maturzystów i Święto
Konstytucji 3 Maja

Marzec 2012
Konkurs Fotograficzny
„Światło, Kolor, Dźwięk”
Fotomontaż : Filip
Kaczmarek

Marzec 2012 Konkurs
„Znaki Wiary”

Autorka pracy: Zofia
Lipowicz
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POKAZ
TALENTÓW
28.03.2012

5

DRZWI OTWARTE NA NOWOŚĆ
Maria Okulicz-Kozaryn, klasa IIIB gimnazjum
9 marca 2012 roku, inaczej niż w inne soboty pojechałam rano
do szkoły. Nie był to zwykły dzień, ponieważ nasza szkoła urządzała
DRZWI OTWARTE.
Przestępując próg szkoły czułam się nieco dziwnie, gdyż
większość uczniów była w stroju galowym. Na szczęście nie był to
wynik tego, że zapomniałam, tylko po prostu miałam przyjść w
normalnym stroju, bo oprowadzaniem uczniów zajmowały się klasy
pierwsze i drugie.
Przyjechałam chwilę wcześniej, ale i tak na dole było już wiele
osób. Usiadłam z koleżanką na miejscach dla gości, czekając na
przemówienie Siostry Dyrektor. Pojawiło się tyle osób, że zwolniłyśmy
im miejsca. Następnie poszłam na górę do Sali nr 24, gdzie znajdowała
się wystawa naszych prac plastycznych.
Po jakimś czasie usłyszałyśmy dobiegające z dołu fragmenty
piosenek Michaela Jacksona, które wykonywał Mateusz Tomczyk z
klasy 2 LO. Z relacji koleżanek, które widziały występ wynika, że nasi
przyszli uczniowie byli wniebowzięci. Po występach przyszła kolej na
zwiedzanie. W tym roku pani Justyna Góra – nauczycielka plastyki,
przygotowała dla gości grę. W salach były
pozostawione karteczki, z których należało jak
najszybciej ułożyć cytat złożony ze słów patronki
szkoły – Matki Jadwigi Borzęckiej. Główną
nagrodę stanowiła koszulka z logo szkoły. Nie był to może
nadzwyczajny prezent, ale zwyciężczyni bardzo się ucieszyła. Siostra
Dyrektor powiedziała, że w tym roku pojawiło się więcej chętnych niż
ostatnio i ma nadzieję, że uda się utworzyć w gimnazjum aż 4 klasy
profilowane. Wprowadzony też zostanie nowy język – hiszpański.
Co prawda obecni uczniowie żałują, że oni tej możliwości nie mieli
wcześniej, ale cieszą się, że szkoła w końcu zamierza zrealizować tę
myśl.
– „Ta szkoła tak naprawdę wygląda bardziej jak dom i mam
nadzieję, że jeśli się tu dostanę, to będę czuła się jak w domu” –
powiedziała jedna z dziewczyn zainteresowanych naszą szkołą.
Podobne zdanie wypowiedziało też kilka innych osób i bardzo podobało
im się, że w budynku należy zmieniać obuwie.
– „Wydaje mi się, że urządzenie DRZWI OTWARTYCH dla
gimnazjum i liceum naraz to dobry pomysł, bo pojawiło się więcej ludzi
i organizacja okazała się lepsza, niż gdy działo się to osobno”.
Ja też uważam, że to szczęśliwe rozwiązanie i myślę, że te DRZWI
OTWARTE wypadły najlepiej z tych, w jakich uczestniczyłam.
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Tajemnica sali numer 6
Alicja Wilska, klasa III B gimnazjum
Dnia 2 stycznia 2012 roku, pierwszego dnia po powrocie z przerwy
świątecznej, zauważono pewna zmianę w Sali numer 6. W lewym kącie tuż za
drzwiami panowała pustka. To wszystko, co zostało po dwóch wysokich
automatach.
- „Pustka zapanowała nie tylko w sali, ale także w moim sercu” – mówi
przerażony gimnazjalista z pierwszej klasy. To zdarzenie wstrząsnęło nie tylko
uczniami. Nauczyciele nie kryli zdziwienia.
- „Nigdy bym się tego nie spodziewała” – mówi nam nauczycielka, która
wolała pozostać anonimowa. – „Dzieciaki uwielbiały tu przesiadywać, próbując
różnych batoników. Teraz mój dyżur na korytarzu koło Sali numer 6 na zawsze
stracił sens”.
Wysłaliśmy najlepszych reporterów, aby dokładnie zbadano sprawę. Po
wnikliwym obejrzeniu „szóstki” nasze dochodzenie dało następujące rezultaty:
po automatach żywieniowych pozostał jedynie kurz, pusty baniak na wodę
i kartka na ścianie informująca o regulaminie korzystania z automatu. Sala
nawet podczas najdłuższej, dwudziestominutowej przerwy świeci pustkami.
Słychać jedynie odgłos przesuwających się wskazówek w zegarze
i zniecierpliwione kroki nauczyciela dyżurującego.
Na pytanie czy automaty lub chociaż jeden z nich powrócą do szkoły, uczeń
klasy trzeciej gimnazjum odpowiada:
- Zdecydowanie nie. To znaczy, to nie moja decyzja, nic nie jest przesądzone,
ale podejrzewam, że to niemożliwe”.
Czy uczniowie dalej będą rozpaczać? A może zapomną o całym zdarzeniu?
Nic nie jest przesądzone, dlatego naszym zadaniem jest wciąż obserwować
sytuację. Co wydarzy się dalej? Aby poznać odpowiedź, radzimy uzbroić się w
cierpliwość i czekać na kolejny reportaż ze zdarzeń tylko w naszej gazetce!
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TAM BYLIŚMY!
Klasy trzecie gimnazjum
Wieleń Zaobrzański i okolice
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Klasy pierwsze i
druga gimnazjum
Pelplin-GniewMalbork
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WARTO ROZMAWIAĆ
Ważne i trudne pytania
Książka czy film?
Krystian Binczewski, klasa III A gimnazjum
Książka zazwyczaj podoba mi się bardziej niż film. Decyduje o tym wiele
czynników. Niekiedy trudno było wydać obiektywną ocenę, ale to książka
prawie zawsze wychodziła z pojedynku z filmem zwycięsko.
Pierwszym argumentem jest fakt, że książkę można bardziej rozlegle
interpretować. Przykład to Folwark zwierzęcy. Książka G. Orwella i film
J. Stephensona. W książce zakończenie jest niejednoznaczne, zmusza czytelnika
do zastanowienia się, czy do zwycięstwa zła nie wystarczy jedynie obojętność
dobra. Natomiast film pokazuje, że obojętnie co by się nie wydarzyło, wszystko
zawsze skończy się dobrze. Takie zakończenie jest lekceważeniem inteligencji
widza. Drażni mnie zbyt prosta i jednoznaczna ocena wielu innych wydarzeń
z książki.
Drugim argumentem jest fakt, że filmowe adaptacje pomijają wiele
szczegółów opisanych w książce. No bo jak tu przenieść na ekran kilkaset stron
powieści? Przykładem będzie tutaj Władca Pierścieni. Wiele rozmów, postaci,
opisów i wydarzeń pominięto w filmowej adaptacji P. Jacsona. Taką postacią
według mnie istotną jest Tom Bombadil, a wydarzeniem długie negocjacje
z wysłannikiem Saurona. Także wątek przyszłości Sarumana po utracie mocy
został praktycznie pominięty. Przykłady można mnożyć.
Po trzecie, filmy są pozbawione możliwości dotarcia w głąb umysłu
ludzkiego, co dobrej literaturze niekiedy się udaje. Poza tym czytając literaturę
dowiadujemy się, kim tak naprawdę jesteśmy, jakie zachowania pochwalamy,
a jakich nie.
Nie oznacza to, że filmy nie mają żadnych walorów. Powszechnie
uznawany za jeden z najlepszych filmów Skazani na Shawshank pokazuje, że
adaptacja może rywalizować z literackim oryginałem jak równy z równym.
Do tego niektórzy ludzie muszą coś zobaczyć, żeby sobie to zobrazować, co jest
niewątpliwie łatwiejsze przy oglądaniu filmu niż czytaniu książki.
Podsumowując podtrzymuję tezę, że filmowe adaptacje często nie
dorównują swym literackim pierwowzorom. Film nie posiada takich możliwości
jak książka. Nie należy jednak zupełnie lekceważyć adaptacji filmowych, ale
traktować je po prostu jak dodatek do oryginału.
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Nowy, ale czy
wspaniały świat?
Julia Krajecka, klasa IIIA gimnazjum
Nikt nie zwraca uwagi na buldożery sprzątające pozostałości pól bitewnych,
domów czy miast, do których klucza pilnie strzegły dzieci i ich wyobraźnia.
Zamiast patrzeć na smutny widok upadających baszt zamków czy znikających
na zawsze magicznych roślin, przedwcześnie dorosłe maluchy krążą miedzy
lodówką, komputerem i telewizorem. A tam w przerwach między wprost
ogłuszającymi blokami „bajek” i seriali „dla najmłodszych” wychwalany jest
nowo budowany na miejscu niepokonanej twierdzy placu zabaw hipermarket.
Godne Afrodyty kosmetyki, najpyszniejsze winogrona czy najlepsze w Polsce
proszki do prania – wszystko, co „naj” aż do mdłości.
Dzieciaki zastępują zwyczajnych przyjaciół nowymi – komputerem,
playstation, telewizorem. Po co przyjaciel w „Realu”, skoro można w
Internecie? Niemowlęta klikają myszką. Przedszkolaki na etapie rozwoju
kreatywności wchłaniają podany na tacy gotowy obraz zabaw pochodzących z
gier czy telewizji, zamiast tworzyć własny świat, zbudowany na relacjach z
rówieśnikami, czytanych książkach, bieganiu na podwórku, dzięki nabytym
doświadczeniom. Do czego zmierza świat?
Wspomnijmy nasze zabawy, albo te, o których opowiadają rodzice. One
nigdy już nie wrócą. Nasze dzieci i wnuki nie będą rozumiały, dlaczego
biegaliśmy z patykiem na podwórku, strzelając do niewidzialnego wroga i
broniąc swojego kraju w najlepiej strzeżonej fortecy na placu zabaw. To już
koniec ery szczęśliwego, oryginalnego dzieciństwa, a początek świata
sterowanego sprzętem RTV. Zostawiamy przeszłość, paląc za sobą wszelkie
mosty w imię nowego świata. Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że stamtąd
powrotu już nie będzie.
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Śpiewać każdy może?
Izabela Gorwa, klasa IIIA gimnazjum
Śpiewać każdy może… Owszem, ale czy warto? Jeśli utwór nie ma głębszej treści,
składa się z bezsensownie zestawionych ze sobą dźwięków, łączy się z piskliwym głosem
wykonawcy, lepiej dać sobie spokój.
W dzisiejszym świecie mamy aż nadto takich utworów. Być może ów świat, obecnie
tak łasy na wszelkie nowości w wydaniu wykreowanych przez sztab ludzi „gwiazd”, nie stara
się nawet przeanalizować tego, co znajduje się na półkach w dziale muzycznym. Przeciętny,
podatny na wpływy środowiska osobnik, słysząc: „dziś pojawi się nowy album …” (tu wstawić
pseudonim dowolnego idola popkultury) pędzi do sklepu i wydaje pieniądze. Dopiero po
jakimś czasie (niestety, nie zawsze) zdaje sobie sprawę z tego, iż właśnie wyrzucił 49,90 w
błoto.
Wielkie koncerny muzyczne są zafascynowane tym, w jak łatwy sposób za pomocą
reklamy w mediach można oddziaływać na ludzi i wykorzystują to na potęgę.
Media... nie bez powodu nazywane są czwartą władzą. Mogą kogoś zniszczyć, mogą
pomóc wspiąć się na szczyty kariery. Dziś są niemal wyrocznią, jak ta w Delfach. Dlatego
teraz koncern muzyczny nie poprzestaje tylko na piosenkach, czy dobrym głosie wykonawcy,
nie wierzy w umiejętności człowieka, liczy się zysk. Nasza „gwiazda” może i nawet nieźle
śpiewa, ale ważniejsze jest to czy zmieniła fryzurę, reklamuje nowe perfumy. Po prostu
błyszczy, to wystarcza, aby ćmy w postaci bezrozumnych konsumentów do niej lgnęły.
Oczywiście współczesna muzyka popularna posiada swoich godnych reprezentantów,
którzy, aby był popyt na ich dzieła, nie muszą podpierać się medialną otoczką, wideoklipami
za takie sumy, że nam się nawet nie śniło, skandalami obyczajowymi. Po prostu tworzą coś
ciekawego, świeżego, naturalnego. To właśnie ludzie posiadający prawdziwy talent nie
maskują swojego głosu za tonami elektronicznych ulepszeń. Taki człowiek może śpiewać, ba
nawet powinien, jednak nie jest to „każdy”. To wybraniec.
Muzyka popularna jest czymś w rodzaju sztuki użytkowej – to powszechne zjawisko,
znają je wszyscy, a jednak ma w sobie jakąś siłę przyciągania. Jest to współbrzmienie czegoś
pierwotnego, co ludzie posiadali od początku istnienia – czyli głosu, z elementami
dzisiejszych czasów – odrobiną elektronicznych brzmień. Z elektroniką nie należy jednak
przesadzać, aby nie zmienić piosenkarza w pop-robota.
Śpiewać może każdy ..., choć dla niektórych lepiej by było, gdyby śpiewali tylko pod
prysznicem.
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Oni mają talent!?
Maria Okulicz-Kozaryn, klasa IIIB gimnazjum
W dzisiejszych czasach niełatwo zrobić karierę opierając się tylko i
wyłącznie na własnej, ciężkiej pracy i talencie.
W show-biznesie o powodzeniu decydują czasem pieniądze albo długość
sukienki na rozdaniu nagród MTV. Kiedyś, żeby śpiewać trzeba było mieć talent,
a dziś wystarczy do tego sprzęt muzyczny, który potrafi zakryć wszystkie
defekty. Często ludzie naprawdę utalentowani zostają pokonani przez tych,
których głos jest całkowicie przetworzony na komputerze. Bardzo rzadko
pojawia się chociażby w tle, jakiś klasyczny instrument. Główną atrakcję
piosenki stanowią elektroniczne „dźwięki” i sztuczne rytmy z syntezatora.
Licznym gwiazdom brakuje także pomysłu na swój wygląd i kopiują od
siebie stroje, fryzury czy nawet sposób śpiewania. Często także zmieniają swój
image, farbując włosy czy nagle w zawrotnym tempie chudną lub tyją. Wszystko
z pragnienia rozgłosu. Bohaterki i bohaterowie kolorowych pisemek łatwo też
popadają w zapomnienie, czasem nawet zanim zaczną nagrywać debiutancką
płytę, której po prostu prawie - okazuje się - nikt nie chce kupić.
Gwiazdy próbują również innych sposobów zdobycia popularności i
uznania. Grupą ludzi najbardziej podatną na tego typu zabiegi jest młodzież.
Nastolatkowe szukają kogoś, kto może być dla nich wzorem do naśladowania. I
niestety ich wybór okazuje się zgubny. Niektórzy fani potrafią być tak wpatrzeni
w swoich idoli, że zachowują się, ubierają i czeszą tak samo. Fanom nie
przeszkadza także, że kapryśne gwiazdy koncertują tylko po to, żeby zarobić, a
termin wydania płyty przekładają z miesiąca na miesiąc. Wątpliwości budzi
lansowanie gwiazd przez różne programy, które są wtórne wobec
zagranicznych stacji i bez pomysłu. W jury zasiadają często kontrowersyjne
postaci show-biznesu, które znacznie zwiększają oglądalność. Dla jury
najważniejsze jest to, kogo później będzie łatwiej uczynić „gwiazdą”.
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Człowiek - wilk czy owca?
Marta Płaczkowska, klasa III B gimnazjum
Homo sapiens to doprawdy dziwne stworzenie. Anomalia natury, na
dodatek obdarzone duszą, rozumem i w pewnej części inteligencją. Dlaczego
więc gatunek, który ze zwierzęciem ma niewiele wspólnego tak często jest
do zwierza porównywany? Ludzie są istotami do cna przesiąkniętymi
paradoksem. Im bardziej starają się zachowywać jak na rozsądnego
człowieka przystało, tym bardziej zbliża się w swych pragnieniach
i zachowaniach do futrzastego stwora.
Owca jest stworzeniem wełniastym, miękkim łagodnym o tępym
spojrzeniu, monotematycznej mowie i dziwnym kołtunie z tyłu, który ponoć
jest ogonkiem. Z niej wytwarza się rzeczy takie jak mleko, sery, oscypki, czy
(o zgrozo!) mięso. O tępocie owiec pisał Orwell. W jego książce owce dało się
przekonać do wszystkiego za worek siana, a ich inteligencja graniczyła
z zerem. Z drugiej jednak strony mamy religijną postać owcy - baranka,
symbol poświęcenia, niezasłużonego cierpienia i niewinności. Czy takich ludzi
spotykamy wśród nas?
Wilk natomiast to stworzenie przebiegłe i złe. Twarda, gęsta sierść,
wielkie kły, groźne oczy – taki obraz wpajają nam podstawowe bajki –
Czerwony kapturek, Trzy świnki czy Wilk i siedem koźlątek. Jednak zupełnie
inny obraz wilka mamy w Księdze dżungli, gdzie wilki to dobre, opiekuńcze,
przywiązane do stada zwierzęta. Czy człowiek jest bardziej podobny do wilka
czy do owcy? A może jest połączeniem tych dwóch zwierząt? Jak mógłby
wyglądać owcowilk? Wełniasty stwór z pazurami i kłami? Z jednej strony
często dajemy się ganiać jak owce przez pastuchów, bo czym innym są
media? Ale są też owce, w których drzemie ukryta siła. A ludzie wilki? Wilki
często udają owce. Ukryty wilk podejdzie podstępem, by potem się ujawnić
swą wilczą naturę. Ponieważ jednak ludzie lubią łączyć, często spotykam
osobnika z głową owcy wyposażoną w zęby i pazury wilka lub wilczy łeb o
tępym, owczym spojrzeniu. Jednak porównanie do tych zwierząt może być
równie dobrze zastąpione niedźwiedziem i kurą. Zastanawiam się tylko, czy
w takim razie, jeśli pies to najlepszy przyjaciel człowieka, jest tak dlatego, że
pies ma tak bardzo ludzkie cechy, czy też człowiek tak bardzo upodobnił się
do psa?
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POLSKA! BIAŁOOO-CZERWONI !!!
Czyli o tym, jak kibicujemy
Krzysztof Kacprzak, klasa III A gimnazjum
Środowy wieczór, ostatni dzień lutego. Na tę chwilę każdy kibic w Polsce
czekał z utęsknieniem. Otwarcie Stadionu narodowego, miejsca łączącego
miłośników sportu w kraju. Każdy czuje, że to miejsce jest z nim związane.
Starsi wspominają zawody na zburzonym Stadionie Dziesięciolecia, dla mnie
jest to symbol rodzącej się potęgi. Oby z nowym stadionem przyszła nowa
jakość piłkarska i sportowa. Może pojawi się nowa lepsza forma kibicowania.
Chwila tak długo wyczekiwana – odśpiewanie hymnu. Wszyscy wstają,
wspierają, ile sil w gardle. Ponad 40 tysięcy ludzi. Każdy inny a łączy ich jednomiłość do piłki. Z każdą minutą emocje stają się większe. Pojawia się zachwyt za
każdym razem, gdy któryś z piłkarzy wyczaruje zagranie nie z tego świata. Przez
cały mecz nie cichnie doping na stadionie.
Prawdziwa klęska, która zepsuła widowisko przyszła w 76 minucie. Gwizdy
towarzyszące schodzeniu z murawy jednego z najlepszych piłkarzy globu nie
stawiają w dobrym świetle kibiców. Idol, sportowiec marzeń zostaje
wygwizdany na nowym stadionie, wraz z którym miała przyjść nowa jakość.
Niestety fantastyczne widowisko nie zostanie zapamiętane. W pamięci samego
piłkarza, trenera czy zagranicznych dziennikarzy Polska po tym meczu będzie
kojarzyła się z brakiem kultury.
Polscy kibice, którzy są postrzegani jako „kibole” mieli w ten wieczór
doskonałą okazję, by pokazać, jak potrafią się bawić. Niestety kolejny raz
zostaną zapamiętani przez pryzmat jednej chwili. Jak można wygwizdać
piłkarza, którego podziwia się w każdy weekend?
Oczywiście są ludzie, którzy potrafią przez 90 minut stworzyć
niezapomniane widowisko. Być całym sercem ze swoja drużyną, sportowcem.
Mecze reprezentacji to czas, w którym zarówno kibic Lecha Poznań, Legii
Warszawa czy Śląska Wrocław zostawią na boku zatargi, sprzeczki. Zakładają
wtedy szaliki w barwach narodowych, krzyczą te same przyśpiewki i razem
zagrzewają reprezentację narodową.
Piłka nożna przyciąga najwięcej sympatyków, sponsorów. Piłkarze to aktorzy
w widowisku, którego częścią stali się kibice. Niestety nam, Polakom, często
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przychodzi chodzić ze spuszczoną głową po awanturze „kibiców” po meczach
pucharowych polskich drużyn. Kończąc wątek piłkarski należy pamiętać, że
takie wybryki to tylko mała cząstka wspaniałego kibicowania z udziałem
Polaków.
Nasuwa się pytanie, dlaczego gdy skakał Małysz cały kraj ogarnęła
małyszomania, która nie prowadziła do walki? Małysz to swoisty fenomen,
dzięki niemu uczyliśmy się kulturalnego kibicowania. Każdy skoczek
(potencjalne zagrożenie Małysza) spotykał się w Zakopanem z jak najlepszym
przyjęciem. Trudno sobie wyobrazić takie zachowanie między przyjezdnymi a
gospodarzami.
Kończąc swoje rozważanie chciałbym zaznaczyć, że sam jestem kibicem.
I jako kibic, chcę chodzić na stadion bez obaw, chcę wyjść na ulicę w koszulce
ukochanej drużyny. Powinniśmy nawzajem się szanować i zachować choć
odrobinę kultury. Jak daleko dojdą kibice, tak daleko będzie mały symbol
polskości. I lepiej, żebyśmy byli prawdziwymi KIBICAMI.

Reklama(cje)
Czyli co mnie denerwuje
w TV
Mikołaj Wiński, klasa III B gimnazjum
„Kup teraz!”, „Ten proszek jest najlepszy!”,
„Musisz go mieć!” – to są podstawowe hasła
reklamowe, każdy kto oglądał cokolwiek w telewizji wie, że musi się liczyć
z reklamą.
Wielu z nas zdążyło się przyzwyczaić i ignorować piękne panie piorące
czyste ubrania czy pięknych panów golących się mimo faktu, że nie mają
zarostu.
Ostatnio jednak pojawiła się reklama, która przekroczyła wszelkie
granice. Nie będę podawał nazwy produktu, ale zapewne każdy się zorientuje,
o jaką reklamę chodzi.
Jeden młody człowiek wyciąga butelkę z lodówki i podrywa się do lotu,
nagle dołącza doń setka ludzi, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, chwytają go
za każdą możliwą część ciała i lecą z nim. Na koniec lądują na tym samym
dachu, skąd zaczęli swą pasjonującą podróż i zaczyna się impreza.
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Nie dość, że reklama jest kompletnie pozbawiona sensu i nie ma związku
z reklamowanym produktem to jeszcze jest, jak na reklamę, strasznie długa.
W dodatku ludzie, którzy obsługują stacje telewizyjne potrafią ją wyemitować
kilkakrotnie w małych odstępach czasu. Nie rozumiem związku reklamy
z produktem! Jeżeli podniosę butelkę owego napoju to też będę latał? Kolejne
pytania również wydają się bezsensowne.
Ostatnio pojawia się coraz więcej takich długich, dziwnych
i niezrozumiałych dla mnie reklam. Czasami zastanawiam się czy ludzie, którzy
biorą pieniądze za wymyślanie tych reklam nie mają wyobraźni, a może
skończyły się im pomysły? To samo tyczy się producentów, którzy zgadzają się,
aby udostępnić taką reklamę. Nie oglądają jej wcześniej? Bolesne jest to, że
społeczeństwo chyba akceptuje takie głupoty, bo sprzedaż wciąż rośnie.
Dlaczego tak jest? Zapewne nigdy się tego nie dowiem.

Karolina Chojnacka, klasa IIIA gimnazjum
Z ekranu wydziera się pewna słodka dziewczynka. Zmienia ona miny
z sekundy na sekundę, są one coraz bardziej wystudiowane, a jej głos staje się
coraz bardziej drażniący. Aż wreszcie zaczyna boleć mnie głowa. Zdecydowanie
najgorszy jest moment, gdy w 16 sekundzie tej cudownej reklamy już tylko
z pozoru słodka dziewczynka bierze oddech i… dosłownie wydziera się tak,
jakby chciała przemówić do każdego z osobna. Natężenie dźwięku jest podobne
do porannego budzika, po zbyt krótkiej nocy.
I właśnie, czy celem tej reklamy jest upośledzenie słuchu widza, czy też
zachęta do zakupu reklamowanego jogurtu? Przecież przez te wrzaski nie
można się nawet skupić na takich szczegółach jak np. truskawki, które nie
wpadają od razu do kubeczka tylko do miksera… A są ich miliony… Bo ja gdy
tylko słyszę zajawkę „patrzcie, co odkryłam…” to jak najszybciej zmieniam
kanał.
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NASI NAUCZYCIELE
NASZA KLASA
Zdjęcie: Karolina Chojnacka

I DLACZEGO TRZECIA BE?
Pani Pawłowska o sobie
1. Krótka autoprezentacja.
Do najmilszych nie należę, podobno zawsze
muszę mieć ostatnie słowo, a niektórzy mówią,
że uczniowie boją się wejść do biblioteki. Ale zapewniam, że to historie
wyssane z palca. Jestem miła i przyjazna, no chyba, że ktoś nie szanuje
regulaminu biblioteki.
2. Kim chciała Pani zostać, będąc dzieckiem?
Miałam różne pomysły, ale najbardziej chciałam zostać policjantem. Zresztą
do dziś uważam, że polska policja tylko by zyskała mając mnie w swoich
szeregach;)
3. Książka, film, piosenka lub wydarzenie, które na zawsze pozostanie w
pamięci.
Wiele książek wywarło na mnie ogromne wrażenie. Ale są trzy pozycje,
które ukształtowały moją wrażliwość literacką. „Sto lat samotności” Marqueza
i „Miasto ślepców” Saramago z literatury obcojęzycznej oraz „Chłopi”
Reymonta (oczywiście w całości) z kanonu lektur rodzimych. Jeżeli chodzi
o muzykę, to nie wpłynęła jakoś specjalnie na moje życie, ale są piosenki, do
których mam sentyment - „Prawda i serce” Lady Pank oraz „The winner takes it
all” Abby. Wydarzeniem, które na zawsze zmieniło moje życie jest niewątpliwie
podjęcie pracy w naszej szkole. Musiałam trochę zreorganizować swój świat, ale
nie mówię, że żałuję.
4.
Wszystkie drogi prowadzą do…
Do biblioteki, a gdzieżby indziej. Moja, jak widać również.
5. Blaski i cienie pracy w szkole.
Wakacje!!! A tak poważnie to największą zaletą pracy w szkole jest „bycie
na bieżąco”, żeby nadążyć za tymi młodymi mądralami. Nie można zostać
w tyle - i to mobilizuje. Wady? Oczywiście są, jak w każdej pracy.
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6. Lubię, nie lubię… O pasjach, zainteresowaniach i codziennych
wyborach…
Lubię czytać i spacerować. Niestety nie mogę tego łączyć. Wiem, za chwilę
dostanę dobrą radę, że mogę spacerować i słuchać, ale ja nie znoszę słuchać;)
Lubię ciepło, każdy wie, gdzie jest najcieplej w szkole. Tym samym nie
przepadam za zimą, jesienią i zimną wiosną. A z rzeczy materialnych to
uwielbiam truskawki i czereśnie oraz buty, zwłaszcza szpilki.
7. Cenię w ludziach...
Cierpliwość i poczucie humoru. To pierwsze, dlatego, że sama mam je
w deficycie, a to drugie bardzo ułatwia życie.
8. Którą klasę lubi Pani najbardziej? I dlaczego IIIb?
Lubię wszystkie klasy, ale kocham tylko III b!
9. Co, według Pani, jest w życiu ważne?
Cel. Człowiek musi mieć w życiu jakiś cel i dążyć do niego. Ważna też jest
przyjaźń, ale taka prawdziwa, na całe życie. Gdzie można się nie widzieć kilka
lat, spotkać się i rozmawiać jakby się wczoraj rozstało.
10.Życiowe motto…
„Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło.”
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Najmniejsza, ale wielka
Tekst: Izabela Gorwa
Zdjęcie: Filip Kaczmarek

Niedługo zaczną się wakacje.
No, może przesadziłam z tym
„niedługo”, ale to nie wakacje
będą tematem tego artykułu, a
klasa trzecia „A” gimnazjum,
która w tym roku definitywnie
opuszcza mury naszej szkoły, aby
spróbować
swoich
sił
w
wymarzonych liceach. Przypadł
mi zaszczyt zaprezentowania jej
na łamach szkolnej gazetki
„Kajecik”, którą właśnie czytacie.
Żeby nie przedłużać, przejdę już
do części prezentacyjnej.
Postanowiłam
przedstawić
każdego po kolei, według
dziennika. Jak pewnie za chwilę
się
zorientujecie,
jesteśmy
najmniejszą klasą w całej szkole.
Przez trzecią „A” przewinęło się
też parę osób, których już być
może nie pamiętacie, takich jak: Dominika Jeske, Ola Cieślak, Ania Ciesielska czy
Andrzej Porczyński, ale teraz skoncentruję się na tych, którzy zostali. Dobrze,
teraz już naprawdę zaczynam.
Numer pierwszy w dzienniku ma Tomek Bańczyk. Zapewne
większość z was go zna osobiście, bo to bardzo towarzyska osoba. Lubi również
sporty, na czele z piłką nożną i siatkówką. A propos, podczas pamiętnych
mistrzostw szkolnych w siatkówkę, był trenerem naszej reprezentacji, co z
pewnością przyczyniło się do zdobycia drugiego miejsca przez naszych
zawodników. Tomek wraz z innym chłopakami z naszej klasy regularnie grywa
w karty. „Makao”, czy „Wojna” pochłania większość ich wolnego czasu podczas
przerwy. Co do innych talentów, jest, jak to się mówi, „mocny w gębie”. Potrafi
odważnie wyrażać własne zdanie i go bronić, a jego przemówienia wywołują
salwy śmiechu i podziw wśród słuchaczy, co mieliście okazję zobaczyć podczas
prezentacji projektu chłopaków z naszej klasy. Myślę, że to by było na tyle, jeśli
chodzi o Tomka, idziemy dalej.
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Krystian Binczewski jest szczęśliwym posiadaczem numeru
drugiego w naszym klasowym dzienniku. Co można powiedzieć o Krystianie? Na
pewno to, że jest inteligentny, czasem mam wrażenie, że nawet trochę za
bardzo. Ma na swoim koncie niemałe osiągnięcia. On jako jedyny dostał się do
rejonowego etapu konkursu historycznego. A to coś! Wiem, bo sama
startowałam, ale troszkę mi brakowało do wyniku Krystiana. Poza tym brał
udział w „Kangurze”, na co ja za żadne skarby świata nie zgodziłabym się pójść
(druga sprawa, że moje osiągi w dziedzinie matematyki są dość marne). W
każdym razie miał dość dobry wynik. Krystian również, jak wszyscy chłopacy z
naszej klasy, jest zapalonym karciarzem, grywa także w piłkę nożną i z tego, co
udało mi się zaobserwować, jest dobrym bramkarzem. Dobrze, przechodzimy
do trójki.
Trzecia w dzienniku jest
Karolina
Chojnacka.
Pewnie ją kojarzycie z różnych
zeszłorocznych
uroczystości,
ponieważ razem ze mną była w
poczcie sztandarowym. Karolina
uwielbia robić zdjęcia, które
nawiasem mówiąc wychodzą jej
naprawdę świetnie. Można je
nieraz podziwiać w szkolnej
gazetce. Na przykład ten piękny
listek na fotografii obok Uwielbia
też wszelkiego rodzaju sporty takie
jak siatkówka, piłka ręczna czy koszykówka. Jest w tym naprawdę dobra. Wraz z
Marysią Majchrzak i Michałem Czajką reprezentowała naszą szkołę podczas
mistrzostw w siatkówkę, z tego, co słyszałam, wszyscy dali z siebie wszystko i
grali na najwyższym poziomie. Poza tym Karolina bardzo lubi jazdę konną i
pływanie. Jest pomysłowa i konsekwentnie dąży do swojego celu. Nie da sobie
w kaszę dmuchać, co jest bardzo potrzebną umiejętnością w dzisiejszych
czasach. Myślę, że o Karolinie powiedziałam już wszystko, co miałam… pora na
numer czwarty.
Michał Czajka. Ciekawa osobowość. Podobnie jak Krystian
inteligentny, choć bardziej od niego leniwy. Jednakże nie jeśli chodzi o sport…,
kiedy patrzę na jego grę, mam wrażenie, że naprawdę to uwielbia…, ale oprócz
piłki nożnej, świetnie gra w siatkówkę. Przy którymś opisie już o tym
wspominałam. No i oczywiście karty. Chyba jest najbardziej zapalonym graczem
w naszej klasie. Brał udział w Kangurze i tak jak Krystian, uzyskał dość wysoki
wynik. Oczywiście jak wszyscy chłopcy z trzeciej „A” na bieżąco ogląda mecze
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piłki nożnej i obstawia wyniki. Aha i jeszcze jedno, z tego, co widziałam na wf-ie
bardzo dobrze tańczy. No, to na tyle o Michale, pora napisać coś o numerze
piątym.
A numerem piątym jest Mateusz Dajczak. Nasz klasowy geograf.
Nie mogę się nadziwić, jak można znać mapę polityczną całej Afryki i Azji wraz
ze wszystkimi ciekawostkami na ich temat. Brał udział w szkolnym konkursie
geograficznym, który z resztą miałam przyjemność oglądać. Niestety zajął
drugie miejsce, ale sam fakt, że doszedł do finału, mówi sam za siebie. Poza tym
świetnie radzi sobie z językiem niemieckim. Przeszedł z klasy początkującej do
zaawansowanej zaledwie po roku nauki. Ostatnio podczas dni niemieckich
również zdobył nagrodę za poprawne napisanie dyktanda niemieckiego.
Oczywiście również gra w „makao”, „wojnę” i takie tam różne. Jego mocną
stroną jest także wiedza na tematy polityczne wielu państw. Geografia i wos są
jego bardzo mocną stroną. Tak już jesteśmy za połową, za chwilkę numer
szósty.
O numerze szóstym nie będę się zbytnio rozpisywać , ponieważ myślę, że to
moje koleżanki i koledzy powinni się wypowiedzieć, bo mowa tu o Izabeli
Gorwie czyli o mnie. Z rzeczy ogólnych to jeszcze tylko przez miesiąc będę
miała przyjemność być klasowym skarbnikiem, z czego troszkę się cieszę, bo to
niewdzięczna praca, w tym miejscu gratuluję wszystkim skarbnikom innych klas
podjęcia się tego zadania bo to niełatwa robota. Doceńcie to drodzy uczniowie!
Nieważne, w każdym razie lubię rysować, czytać, oglądać telewizję i to w sumie
tyle. Jakichś specjalnych osiągnięć na koncie nie mam, więc przejdę do
opisywania numeru siódmego.
Mówią, że siódemka to magiczna liczba, nie wiem jednak czy Krzysztof
Kacprzak, który posiada owy numer w dzienniku, może to potwierdzić. Co
o nim mogę powiedzieć? Na pewno to, że jest wręcz niepoprawnie wesoły,
chociaż to w sumie dobrze, bo bez niego w naszej klasie wiałoby nudą. Autor
wielu zabawnych konwersacji oraz komentarzy, choć czasem wydaje mi się ,że
jest pod tym względem troszkę… hmmm, zbyt odważny, ale jak już mówiłam
przynajmniej jest wesoło. Oczywiście nie jest to zaskoczeniem, że tak jak reszta
chłopaków gra w karty. Gra w piłkę nożną i świetnie mu to wychodzi. Poza tym
zna się na historii i szczerze zazdroszczę mu tego poziomu wiedzy. Tyle o
Krzysztofie, czas na Julię Krajecką.
Numer ósmy w dzienniku klasy trzeciej „A” posiada Julia Krajecka.
Bardzo lubi fizykę wszystkie związane z nią dziedziny. Pisze również poezję i
artykuły do „Kajecika”. Jeśli regularnie czytacie tę gazetkę, to na pewno
mieliście okazję czytać któryś z jej artykułów. Podobnie jak Mateusz, Julia
dobrze radzi sobie z językiem niemieckim. Z tego, co wiem, bierze teraz udział
w konkursie na jakieś wypracowanie po niemiecku. Poza tym dobrze gra w piłkę
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nożną i uczestniczy w szkolnym kółku teatralnym. Umie także wyrażać swoje
zdanie i go bronić. Lubi zwierzęta, w szczególności chomiki oraz króliki. Myślę,
że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Julię. A na horyzoncie widać już numer
dziewiąty.
Marysia Majchrzak jest owym numerem dziewiątym. Co mogę o
niej powiedzieć… jest świetna z biologii. Zaskakuje mnie tempo, w którym
opanowała wiadomości o chromosomach, genetyce i innych tego typu
zagadnieniach. Mi zajęło to znacznie więcej czasu. Co jeszcze? Jak nikt inny
Marysia zna się na koniach, jeździe konnej i wszelkiego rodzaju akcesoriach do
tego rodzaju sportu. Widać również, że kocha zwierzęta, lubi nawet pająki.
Oczywiście gra w siatkówkę ze świetnymi efektami, i co jak na dziewczynę
dziwne, jak nikt zna się na piłce nożnej, piłkarzach i reprezentacjach, choć sama
niezbyt chętnie uprawia ową dyscyplinę sportową. Marysia bardzo dobrze radzi
sobie z matematyką oraz chemią. Jest bardzo wesołą osobą, którą na pewno
będę miło wspominać. Powoli zbliżamy się do końca mojej prezentacji. Został
już tylko numer dziesiąty.
Ostatnim numerem w naszym dzienniku jest Aga Perz. Jest z nami od
drugiej klasy gimnazjum, przyszła do nas z Dębinki. To taki nasz klasowy
wesołek. Śmieje się cały czas, dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni
w tygodniu. Podchodzi do wszystkiego z dystansem i spokojem, nie
dramatyzuje, no i nie jest leniwa. Świetnie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi.
Ostatnio, podczas dni niemieckich wygrała w kategorii niemieckich wyrazów w
gwarze. Bezpośrednia, szczera i zawsze uśmiechnięta, to jej cechy
charakterystyczne. Jako jedyna z całej szkoły przeszła do etapu rejonowego
konkursu z języka angielskiego, niestety nie wygrała. Bardzo ceni sobie zdrowy
tryb życia, bardzo podziwiam jej samokontrolę i umiejętność powstrzymania się
przed zjedzeniem na przykład czekolady, ja bym tak nie umiała. Lubi biegi oraz
gimnastykę.
To by było na tyle jeśli chodzi o obecny skład naszej klasy. Oczywiście
przewinęło się przez nią wiele innych osób, ale pewnie większość z was już ich
nie pamięta (choć może nie dotyczy to Andrzeja Porczyńskiego, którego po
prostu nie da się nie pamiętać), więc nie będę się o nich rozpisywać. Właściwie
na tym chciałabym zakończyć prezentację klasy trzeciej „A”. Myślę, że każdy z
nas zachowa jakieś miłe wspomnienia dotyczące wydarzeń z życia szkoły i klasy.
Mam również nadzieję, że każdemu z nas uda się zrealizować swoje marzenia i
po prostu być szczęśliwym.
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NA KONIEC O TYCH,
KTÓRZY MAJĄ JUŻ WAKACJE!
TEGOROCZNI ABSOLWENCI LICEUM

Tomasz Kaczmarek
III liceum niewątpliwie była klasą bardzo specyficzną. Na tle pozostałych
jawiła się jako istna oaza spokoju. Praktycznie żadnych konfliktów. Cisza, która
panowała w tej klasie, paradoksalnie, zwracała się przeciwko, bezsilnie
usiłującym wydobyć choćby cień informacji zwrotnej, nauczycielom. Jednak jeśli
wziąć każdego ucznia III klasy z osobna, wyjdzie na jaw, jak specyficzną mozaiką
postaci jest grupa maturzystów.

Paweł
Ekscentryk i cichy geniusz. Jego zdolnościom matematycznym i zamiłowaniu
do fizyki nie dorówna nikt. Trzeba jednak obchodzić się z nim ostrożnie. Jak
przystało na tak wielką, choć niepozorną, personę potrafi być niezwykle
niebezpieczny. Ten istny wulkan wybuchnąć może zawsze. Jego specyficzność
dopełniają pozostałe zainteresowania: lotnictwo i… koty. Cała ludzkość po dziś
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dzień szuka punktu wspólnego tych dwóch dziedzin, na razie bezskutecznie. Jak
widać, geniusze rządzą się własnymi prawami.
Justyna
Prawdziwa klasowa oaza spokoju. Nikt nigdy nie został uraczony jej
gniewem, co więcej, prawie żaden śmiertelnik nie usłyszał dotąd jej głosu. Tylko
nielicznych wybrańców obdarza tą łaską. Pod tym względem nie ma litości
nawet dla nauczycieli.
Edyta
Niestrudzona bojowniczka o uczniowską wolność od sprawdzianów,
mistrzyni perswazji i gry na emocjach. Żaden nauczyciel nie potrafi oprzeć się jej
prośbom o odłożenie pracy kontrolnej, no może z wyjątkiem Żelaznego
Krzysztofa. Jej zainteresowania oscylują wokół Holokaustu, o którym mogłaby
mówić godzinami. Zawsze przejęta ludzkim cierpieniem i krzywdą innych. Być
może właśnie dlatego tak usilnie broni klasę przed pedagogiczną przemocą.
Krzysztof i Krzysztof
Niemal nierozłączna para towarzyszy, zawzięci kibice drużyny z Bułgarskiej
i zapaleni piłkarze, których od tego pięknego sportu nie odciągną nawet
kontuzje i zwolnienia lekarskie. Krzysztof Koralewski to niespełniony polityk
i sarkastyczny komentator polskich realiów, Kostrzewski zaś jest światowcem
z kulinarną żyłką i kontaktami, których pozazdrościłby mu niejeden.
Kornelia
Klasowa muza, która wydobywa z siebie iście niebiański śpiew (zazdrości go
usilnie p. Kuźma). Obiektem jej fascynacji jest muzyka i człowiek, którego
arkana pragnie zgłębiać. Jej miłość do muzyki jest tak wielka, że usycha
z tęsknoty do pianina, a nowe kompozycje zaprzątają jej głowę nawet na
lekcjach. Czyżby szkolnemu weteranowi panu Tomczakowi tworzyła się nowa
konkurencja?
Alicja
Klasowy master of guitar i Kapemeister; niestrudzenie swoją grą, śpiewem
i pomysłami prowadzi wszelkie klasowe manewry na muzycznym polu.
Mat- fiz., który odnajduje się jednak na praktycznie wszystkich polach nauki.
Związana z muzyką w równie wielkim stopniu, co Kornelia. Swoją miłość
skierowała jednak ku instrumentom perkusyjnym, w szkole objawioną pod
postacią gry na tajemniczym drewnianym pudle.
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Marta
Osoba o nieprzeciętnym charakterze i niezwykle ciepłolubnym organizmie.
Jej widok w szalu czy rękawiczkach nikogo już w klasie nie dziwi. Wieczna
zmarzlina zdaje się otaczać ją na każdym kroku, a stres i przedsprawdzianowa
chandra są jej nieodłącznymi towarzyszami. Na lekcje zawsze przychodzi
starannie przygotowana, o czym świadczą poranne zakupy, co by w szkole nie
głodować.
Agnieszka
Bardzo cicha, lecz czasem szalona. Kiedy złapie fazę trudno ją okiełznać,
a gdy zbiegnie się to z dobrym humorem Marty, to klękajcie narody. Nikt wtedy
nie jest w stanie powstrzymać tej pary od śmiechu. Ciekawym jest jednak fakt,
że często nie potrafiłyby odpowiedzieć na pytanie o przyczynę owego śmiechu.
Choć rzadko kiedy może to wyrazić (cóż, szkoła…), Aga zdaje się być
wewnętrznie zbuntowana, co jednak głęboko ukrywa w sobie. Także gra na
gitarze, lecz nieco się jej jeszcze boi czyżby jakaś gitarofobia?
Tomek
Z zamiłowania historyk i fanatyk starożytności. Z tego powodu jest ideowym
wrogiem Wielkiego Wyznawcy Średniowiecza (p. Teklik), z którym przy każdej
nadarzającej się okazji prowadzi spory o to, która epoka była piękniejsza.
Najbardziej znany jest jednak z ostatniej kampanii reklamowej szkoły- od tego
bowiem czasu jego twarz wątpliwie zdobi drogę do szkoły. Jednak przez to
może być pewien, że coś zostanie po nim w tej szkole.
Jagoda
Kolejna cicha woda. Jej dusza w pełni objawiła się podczas studniówki, kiedy
to szalała w tańcu do tego stopnia, że pokusie wskoczenia na parkiet z nią nie
oparli się nawet panowie Krawczyk i Teklik. Jak widać wyjście z ciałem
pedagogicznym poza szkolne mury może zmienić naprawdę wiele.
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KĄCIK MŁODEGO TWÓRCY
Zdjęcie: Karolina Chojnacka

Kolejna podróż Małego Księcia
Marta Wieczorek, klasa III B gimnazjum

Pewnego dnia, kiedy Mały Książę obudził się, nie wiedział,
gdzie jest. Znajdował się na wielkiej, szeroko rozciągającej się
plaży. W oddali słychać było skrzek mew i szum morza…

- Gdzie ja jestem?- zapytał ze zdziwieniem samego siebie. Rozejrzał się
dookoła. Jego uwagę przykuła kamienna wieżyczka majacząca wśród
drzew. Mały Książę ruszył w jej kierunku. Dotarł do lasu, gdzie musiał
przedzierać sie przez bujną roślinność.
Gdy był już na tyle blisko, aby móc ujrzeć wieżę w całej okazałości,
zauważył, że jest ona tylko częścią ogromnego pałacu. Podszedł bliżej,
jednak natrafił na bardzo wysoki mur. Nie był w stanie przez niego przejść.
Chłopiec długo szedł wzdłuż muru, aby odnaleźć przejście. Po upływie
około godziny zauważył, że roślinność jest coraz rzadsza. W końcu dotarł
do ogromnej bramy. Stanął przed nią i oniemiał. Zachwycił się wyglądem
zamku. Był on zbudowany z marmuru. Miał pięć wysokich wież
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porośniętych bluszczem i winoroślą oraz dwie mniejsze wieżyczki. Miały
one bardzo dużo okien, w których zobaczyć można było ręcznie malowane
witraże. Na dziedzińcu zamku znajdowała się fontanna w kształcie młodego
drzewka. Z gałązek kapała przejrzysta woda. Ścieżkę prowadzącą do
zamku tworzył szpaler kwiatów. Małego Księcia bardzo zaciekawił ów
zamek, więc postanowił do niego wejść.
Przy wejściu natknął się na młodą, brązowowłosą dziewczynę.
Po chwili zauważył na jej głowie koronę. Mały Książę ukłonił się królewnie,
która spostrzegłszy Małego Księcia, uśmiechnęła się i powiedziała:
- Witam serdecznie na naszym zamku Ker-Paravel. Kogo mam zaszczyt
powitać?
- Jestem Mały Książę, pochodzę z planety B 612 - powiedział. Po chwili
zapytał:
- Gdzie ja właściwie jestem?
- Jesteśmy, Wasza Wysokość, na zamku czterech władców Ker-Paravel
w Narnii - opowiedziała dziewczynka.
- Jak to czterech? - zdziwił się Książę.
- Jest nas czworo, ja jestem Łucja, jestem najmłodsza - uśmiechnęła się
królewna. - Poza mną jest jeszcze mój starszy brat Edmund, starsza siostra
Zuzanna i najstarszy z rodzeństwa Piotr.
- Miło mi cię poznać Łucjo. Czy mogłabyś oprowadzić mnie po waszym
zamku i zapoznać mnie z twoim rodzeństwem?
- Oczywiście! - odpowiedziała radośnie Łucja.
- Chodź ze mną.
Weszli głównymi drzwiami. Przeszli przez salę tronową, odwiedzili
jadalnię, kuchnię, salę balową. Doszli w końcu do biblioteki, gdzie spotkali
resztę rodzeństwa.
Cała trójka pogrążona była w jakiejś lekturze, tak, że nie zauważyli
gości. Zuzanna siedziała w wielkim fotelu przy kominku, w którym wesoło
tryskał ogień. Edmund przeszukiwał półkę w celu znalezieniu jakiejś
książki, a Piotr stał oparty o okno, czytał książkę, co jakiś czas podnosząc
głowę, zastanawiając się nad czytanym fragmentem.
Pierwszy gości zauważył Edmund, który zapytał:
-Łucja? Co ty tu robisz? Miałaś iść pomóc panu Tumnusowi.
-Kto to jest Tumnus? - zapytał cicho Mały Książę.
-Pan Tumnus jest faunem, naszym przyjacielem od czasów, zanim
zasiedliśmy na tronie - odpowiedział Piotr, słysząc pytanie Księcia.
-A ty młodzieńcze, kim jesteś? - zapytał po chwili.
-Jestem Mały Książę, pochodzę z planety B-612 Wasza Wysokość przedstawił się chłopiec. Zuzanna odłożyła książkę na stoliczek obok fotela
i wstała. Podeszła do Księcia. Dopiero teraz zauważył on podobieństwo
sióstr. Obie miały niebieskie oczy, długie brązowe włosy i zachwycający
uśmiech.
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-Jestem Zuzanna, to jest Edmund i Piotr - wskazała na braci - Łucję już
znasz.
Po chwili milczenia odezwał się Edmund.
-Co cię do nas sprowadza?
Mały Książę zamyślił się. Przecież on sam nawet tego nie wiedział,
a tym bardziej nie wiedział, jak się tu znalazł. Po chwili powiedział:
-Nie wiem, jak się tu znalazłem, nie wiem po co.
Cała czwórka pokiwała głowami ze zrozumieniem. Zapadło
krępujące milczenie, które przerwała Łucja.
-Książę, czy chciałbyś pomóc mi i panu Tumnusowi przy pracy w ogrodzie?
Książę ochoczo się zgodził i resztę popołudnia spędził na pomaganiu
królewnie i faunowi w sadzeniu kwiatów oraz krzewów ogrodowych. Kiedy
nastał wieczór, wszyscy spotkali się na wieczerzy, podczas której opowiadali
sobie najróżniejsze historie. Mały Książę opowiadał o swojej wędrówce po
sąsiednich planetach, o tym, jak szukał przyjaciela. Opowiedział też
o swojej ukochanej róży. Piotr natomiast opowiedział ich historię, o tym jak
trafili do Narnii, o wojnie z Białą Czarownicą, o wojnie z Telmarami,
o Aslanie. Wszyscy dobrze się bawili, jedli, śmiali się i rozmawiali. Po
upływie dwóch godzin pożegnali się i poszli do swoich komnat. Mały Książę
miał zamieszkać w komnacie, która mieściła się we wschodnim skrzydle
zamku, koło komnaty Edmunda.
Chłopiec zmęczony pracą fizyczną w ogrodzie i wrażeniami, jakich
doznał na zamku, bardzo szybko zasnął. Kiedy obudził się rano, nie
znajdował się już w królewskiej komnacie, w Ker-Paravel, w Narnii. Znów
był na swojej planecie, obok swojej najukochańszej róży. Dni mijały a Mały
Książę codziennie zastanawiał się czy jego kolejna podróż do Narnii, nie
była tylko snem.

Limeryk
Marta Płaczkowska, klasa III B gimnazjum

Słynny pisarz z okolic Florencji
Wciąż wyjść nie mógł z powieści konwencji
Chciał napisać kryminał
Czego taki był finał
Za kratkami udzielał audiencji
29

KRZYŻÓWKA DLA WYTRWAŁYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Pierwiastek o symbolu Mo.
2. Oświetlają morze statkom.
3. „Jeszcze Polska nie zginęła,/. . . my żyjemy.”
4. Pajęczak, który przenosi boreliozę.
5. Pisał utwory o swojej córce Urszulce.
6. Co oznacza „P” z wzoru P= ?
7. Grupowa wycieczka rowerowa.
8. Słone i z falami.
9. Nabywamy ją z wiekiem.
10. Chroni przed wiatrem i piaskiem na plaży.
11. Z pozdrowieniami z wakacji.
12. Niektórzy noszą je stale, inni latem.
13. Jakie zagrożenie występuje w lasach latem?
14. Zależy od naszego postępowania, jest wypisane na świadectwie.
15. Zespół śpiewający „Koko Euro Spoko”.
16. Impreza sportowa odbywająca się teraz w Polsce.

Kupon konkursowy
Hasło krzyżówki:……………………………………..
Imię i nazwisko: ……………………………………
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SPIS TREŚCI
Wszyscy jesteśmy… Monika Koc –

s.2

Z życia szkoły
Fotograficzne kalendarium wydarzeń –
Drzwi otwarte na nowość - Maria Okulicz-Kozaryn –
Tajemnica sali numer 6 - Alicja Wilska –

s. 3
s. 6
s. 7

TAM BYLIŚMY! Zdjęcia z wycieczek szkolnych –

s. 8

WARTO ROZMAWIAĆ
Książka czy film? Krystian Binczewski –
Nowy, ale czy wspaniały świat? Julia Krajecka –
Śpiewać każdy może? Izabela Gorwa –
Oni mają talent!? Maria Okulicz-Kozaryn –
Człowiek - wilk czy owca? Marta Płaczkowska –
Polska! Biało-czerwoni! Krzysztof Kacprzak –
Reklama(cje) Czyli co mnie denerwuje w TV –
Mikołaj Wiński, Karolina Chojnacka –

s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16

NASI NAUCZYCIELE, NASZA KLASA
I dlaczego Trzecia Be? Joanna Pawłowska –
Najmniejsza, ale wielka - Izabela Gorwa –
Absolwenci liceum – Tomasz Kaczmarek –

s. 18
s. 20
s. 24

KĄCIK MŁODEGO TWÓRCY
Kolejna podróż Małego Księcia – Marta Wieczorek –
Limeryk – Marta Płaczkowska –

s. 27
s. 29

Krzyżówka – Zuzanna Zakrzewska –

s. 30

Zespół redakcyjny: Uczniowie
Fotograficzne kalendarium wydarzeń: Filip Niedziela
Opiekun numeru: Monika Koc
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