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 Na początku toczyła się walka pomiędzy etosem- TAK!, a logosem- 
NIECH WAS RĘKA BOSKA BRONI!. Nie byliśmy pewni, czy zniesiemy 
konsekwencje naszego wyboru. Sława tak się daje we znaki, a my jesteśmy zbyt 
skromni, jak na tak wszechstronnie uzdolnionych ludzi… Jednak stwierdziliśmy, 
w filozoficznym podsumowaniu rozwaŜań, Ŝe damy radę! ToteŜ informujemy 
Was, iŜ rusza wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, choć na pierwszy rzut oka 
niepozorna, gazeta szkolna. 

 Przygotowywaliśmy ją przez dłuugi, dłuuuugi czas, ale juŜ dzisiaj moŜecie 
czytać: wywiady, reportaŜe, felietony, recenzje, ciekawostki o modzie i dobrze 
się bawić. Czyli jednym słowem- dla kaŜdego coś dobrego. 

 Jeśli jakiś temat szczególnie Was interesuje, mówcie głośno, tak, Ŝeby   
i do nas dotarło. JeŜeli w naszych informacjach będzie jakiś błąd- takŜe 
alarmujcie. Bierzcie udział w naszych konkursach, „podrzucajcie” własne 
materiały. 

Czytajcie naszą, ale przede wszystkim Waszą gazetę!!! 

                                                                        Do następnego przeczytania… 



\ 

Poznajmy się 
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Cześć! To my Sylwia i Monika. W gazecie szkolnej    
zajmujemy się działem mody. Macie swoje ulubione 
sklepy? Chcecie je zobaczyć  w następnym numerze?  
Czekamy na wasze pomysły… 

Elo ^.^  jestem gem ^.^ (Ania), mam kredki     
i nie zawaham się ich uŜyć! Do zobaczenia       
w moim rysunkowym świecie  ^.^ 

Hejo to my ziomaliny od recenzji :D Dora, Paula i Ilona ;)   
Czytamy, oglądamy i dzielimy się wraŜeniami. Chcesz dowiedzieć 
się czegoś o nowościach w kinie i księgarniach? Czytaj naszą 
gazetkę (przede wszystkim nasz dział. LooL ). 

Siema Ziomy!      
Jestem Marcin     
z I TG, ale     
moŜecie do mnie 
mówić DJ.         
W naszej   gazecie 
zajmuję się    
działem 
aktualności, jestem 
tzw.   „ 
łącznikiem” 
redakcji z 
dyrekcją. JeŜeli 
macie jakieś 
ciekawe informacje 

Jesteśmy szkolnymi sportowcami i kawalarzami. 
Reprezentujemy szkołę na zawodach sportowych i 
redagujemy gazetę szkolną. Sport i humor to nasza 
działka.   

Hej!!!Jesteśmy Dominika, Sandra, Asia i Paulina. Zajmujemy się 

pisaniem felietonów… jeŜeli macie jakiekolwiek pomysły lub 

piszecie własne felietony, zgłoście je w szkolnej bibliotece lub do 

nas. Najciekawsze opublikujemy 

Cześć!!! To My  
Edyta, Kasia          

i Michał. 

Redagujemy dział 
wywiadów,        
reportaŜy                  

i sprawozdań. 

Wtykamy nosy      
w nieswoje sprawy,  
jesteśmy wścibscy   
i wszędobylscy. 
Chcesz o czymś 

wiedzieć więcej??? 
Przyjdź do nas       

i załatwiamy to „raz 
dwa”.   

Ewelina, Paulina i Ilona- trzy wesołe dziewczyny             
z I b LO zachęcają  Was do twórczego wysiłku.         
KaŜdy, kto pisze wiersze, interesuje się poezją czy   
prozą,  ma teraz szansę pokazać swoje pisarskie 
umiejętności. JeŜeli zechcecie, zaprezentujemy Wasz  
talent na łamach naszej szkolnej gazety (podpisany  
imieniem    i  nazwiskiem lub pseudonimem). Na dzień 

dobry prezentujemy nasze wprawki poetyckie i nie zniechęcajcie się juŜ na 
samym  początku, to nic strasznego:)                                   

   Raz na wozie, raz pod wozem- 

Tak juŜ musi być. 

Uśmiechaj się jak najczęściej- 

Wtedy łatwiej Ŝyć! 



Moja mama nauczyła 
mnie wiele. Od wczesnej 
młodości sączyła we mnie 
wiedzę,  jaka się nie śniła 
filozofom... 
 
Nauczyła mnie doceniać  
dobrze wykonaną pracę 
"Jeśli zamierzacie się 
pozabijać, zróbcie to na 
zewnątrz - przed chwilą 
skończyłam sprzątać!" 
 
Nauczyła mnie religii 
"Lepiej się módl, Ŝeby na 
dywanie nie było śladu" 

 
Nauczyła mnie podróŜy      
w czasie 
"Jeśli się nie wyprostujesz, 
strzelę cię tak, Ŝe się       
znajdziesz w przyszłym     
tygodniu!" 
 
Nauczyła mnie logiki 
"Dlaczego? Bo ja tak       
powiedziałam!" 
 
Nauczyła mnie                
przewidywania 
"Tylko załóŜ czystą bieliznę, 
na wypadek gdybyś miał 
wypadek" 

 
Nauczyła 
mnie ironii 
"śmiej się, a zaraz ci dam 
powód do płaczu!" 
 
Nauczyła mnie tajemniczego 
zjawiska osmozy 
"Zamknij się i jedz kolację!" 
 
Nauczyła mnie wiele            
o wytrzymałości 
"Będziesz tu siedział, póki nie 
zjesz tego szpinaku" 
 
 

 

 

Kawały:                            (JASIO) 

Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu dlaczego płaczesz? 
- Bo śniło mi się Ŝe szkoła 
się paliła. 
- Nie płacz to tylko sen! 
- Właśnie dlatego płaczę... 

Na lekcji języka        
polskiego: 
- Jasiu, odmień przez 
osoby czasownik "iść". 
- Ja idę... ty... idziesz,  
on idzie…  
- Szybciej! 
- Ja biegnę, ty 
biegniesz, on biegnie...! 

Jasio pyta mamę 
- Mamo po co się 
malujesz? 
mama odpowiada 
- śeby ładniej wyglądać 
Jasio bez zastanowienia: 
- A kiedy to zadziała? 
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New Collection 

Nie ma to jak kamuflaŜ  

Rysunek komórki na 
biologii :D 

JanQ & Mayron 

 

Pozdrowienia: Dla czytelników: ‘’HAMER” , ‘’WĘGLU” , ‘’GRABEK’’ , ‘’WITEK’’ , ‘’ JANQ’’   

JeŜeli chcesz, aby twoje pozdrowienie znalazło się w naszym dziale,    
daj znać :D 



 

KRAKOWSKI KLIMAT W „NOVUM” 
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Czwartki literackie organizowane przez TMZZ na stałe wpisały się w Ŝycie kulturalne naszego miasta. Gościem 
wrześniowego spotkania była aktorka teatralna i filmowa Iwona Bielska  Aktualnie związana jest z Teatrem Starym 
w Krakowie prowadzonym przez męŜa Mikołaja Grabowskiego. Popularność przyniosły jej role zagrane w filmach: 
Znaki zodiaku, Adam i Ewa, Wesele oraz kreacje aktorskie w spektaklach: Moralność pani Dulskiej, Hamlet, 
Auto da Fe. 

W trakcie literackiego wieczoru nasz kolega Michał zadał aktorce kilka pytań . 

Michał Dobrzański: O zagraniu jakiej roli pani marzy? 

Iwona Bielska:  Zagrałam juŜ wszystko, co moŜna było zagrać. W tej chwili 
gram Lady Makbet u Andrzeja Wajdy z Krzysztofem Globiszem jako partnerem, 
gram  prostaczkę- kucharkę, więc właściwie wcielam się w cały wachlarz kobiet. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe jestem jako aktorka totalnie spełniona i nie mam juŜ      
marzeń... (oklaski). 

 Udało mi się w taki niespotykany wachlarz postaci wejść w ciągu ostatnich lat, 
toteŜ bardzo się z tego cieszę i chciałabym, Ŝeby to jak najdłuŜej trwało.             
W tej chwili pracuję takŜe u wybitnych osobowości. ZbliŜa się premiera w reŜyserii 
czeskiego reŜysera filmowego Zelenki, który napisał sztukę specjalnie dla aktorów 
naszego teatru. Dlatego myślę, Ŝe jestem w tej chwili jedną z nielicznych aktorek 
w kraju i na świecie, mających do czynienia z tymi, którzy w teatrze są 
najwybitniejsi. 

Michał Dobrzański: Co pani sądzi na temat młodego pokolenia aktorów? 

Iwona Bielska: To trudne pytanie, poniewaŜ mam do czynienia tylko z tymi, którzy kończą szkołę    
i przychodzą do naszego teatru. Są to jednak przypadki nieliczne, gdyŜ rocznie 
kończy szkołę ponad 100 osób, a do teatru angaŜuje się 1/5- optymistycznie 
zakładając. Aktualnie los młodych aktorów jest bardzo nieciekawy, gdyŜ po 
pierwsze cięŜko jest się zaangaŜować w teatrze- starzy aktorzy nie tak szybko 
umierają, jak się produkują młodzi (śmiech), a po drugie, młodzi prezentują zupełnie           
inną mentalność-  najchętniej zagraliby w jakimś serialu i „robili pieniądze   ‘.           
Zdarzają się równieŜ tacy, którzy chcą rozwijać się artystycznie, pracować           
w teatrze dla idei- bo zarobki są „Ŝadne”. Tak się składa, Ŝe młodzi, z którymi       
ja mam kontakt, są po prostu fajnymi ludźmi. 

 Aktorka z redakcyjnym 
kolegą M Dobrzańskim 

Nasza wysłanniczka             
z Iwoną Bielską 

10 października w naszej szkole odbyły się Otrzęsiny klas pierwszych. Nasze Kotki, które na co dzień 
skrępowania nie czują, w swoim dniu były strasznie speszone- aŜ niepodobne do siebie! 

Pojawiły się domysły, Ŝe nasze Pierwszaczki czuły się niepewnie   
w naszym towarzystwie. Trudno w to uwierzyć, kiedy się patrzy 
na Ich aktywność na przerwach, ale wracając do tematu…          
W tym roku Otrzęsiny zostały zorganizowane w klimacie         
staroŜytnej Grecji.          W nasze szkolne mury zawitały takie 
osobistości, jak: Ariadna, Afrodyta, Apollo, Parys, Syzyf,      
Augiasz, Dionizos, a nawet sam Syzyf. 

A Wy, Kociaczki nasze miłe, nie pokazaliście się z najlepszej 
strony. Sami bogowie olimpijscy zapraszali Was do zabawy,         
a Wy- „NIE!”. Oj, wstydźcie się!!! 

Trzeba jednak przyznać, Ŝe jak się juŜ któryś odwaŜny ujawnił, to zabawa była przednia. A 
konkurencji było wiele- nasi Goście z Olimpu przygotowali takie zabawy: nić Ariadny, prom przez 
rzekę Styks, jabłko Parysa, disco Apollo, stajnia Augiasza, syzyfowe prace. 

Zwycięzca kaŜdej konkurencji otrzymywał obola od samego Zeusa. Najwięcej drogocennych monet 
uzyskali znawcy tematyki mitologicznej, nasi humaniści-  klasa I b LO oraz hotelarze    z klasy I TH. 

Wygranym gratulujemy! Przegrani mają szansę odegrać się w kolejnych szkolnych konkursach.         
Do tych, którzy znaleźli się na końcu rankingu i musieli sprzątać salę, kierujemy słowa „ ostatni będą 
pierwszymi”. 

Podsumowując, mimo tremy, nasze Kotki zostały przyjęte do społeczności uczniowskiej. Nie pozostaje 
nam więc do powiedzenia nic innego, jak WITAJCIE!!!!!!!!!! 

         Asia i Paulina 

Jak walczyły kotki: 

W konkursie          na 
nazwę gazety   
szkolnej moŜe wziąć 
udział kaŜda klasa. 
Wystarczy, Ŝe     
wpiszecie swoją 
propozycję na 
specjalny kupon 
(otrzymacie go od 
n a s z y c h 
r e d a k c y j n y c h 
kolegów) i złoŜycie w 
bibliotece szkolnej 
do        20 grudnia. 

Nagrodą jest 
b o n 
uprawniający 
klasę do 
zwolnienia  
z odpowiedzi 
ustnej w 
w y b r a n y m 
dniu. 

Dzień luzu 
za dobry 
pomysł !!! 

Dobry 

red. 



Zdjęcie prezentuje najnowszą kolekcje 
sklepu Diverse. Męska bluza w pasy,    

najmodniejsza w tym sezonie. Połączenie 
bieli i szarości najpopularniejsze kolory 

na okres jesień/zima 2007/08 
Podkreślają muskularną sylwetkę 

męŜczyzny.    KaŜdy młody chłopak w tej 
bluzie poczuje się jak prawdziwy macho. 

W połączeniu    z czarnym T-shirtem 
tworzy efektowną       kompozycję, 

nadającą się na co dzień. 

Polecana jest dla młodzieŜy i osób       
charakteryzujących się wesołym 

Koszula bliska ciału, czyli co na siebie włoŜyć 

Zapraszamy do kina 

Zdjęcie prezentuje najnowszą kolekcje 
sklepu  Americanos. Naszą drugą 

propozycją na sezon jesień/zima 2007/08 
jest komplet z jeansu. Jean juŜ od kilku 

lat znajduje się w czołówkach rynków 
mody. Jest wygodny, uniwersalny i 
praktyczny. Kurtka bardzo ładnie 

podkreśla szczupłą talię nastolatki. 
Oryginalny krój spodni będzie bardzo 

dobrze komponował się       z kaŜdą bluzką 
lub sweterkiem           znajdującym się w 

twojej szafie.         Całość urozmaica 
ręcznie robiony szalik, idealny na 
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Pierwsze zdania ksiąŜki 
Alice Sebold Nostalgia 
anioła są tak tajemnicze 
i interesujące, Ŝe nie 
sposób nie zagłębić się 
w dalszą część ksiąŜki. 
Narratorka opowieści, 
Susie jest aniołem,  
który obserwuje jak 
radzą sobie po jej 
śmierci bliscy na Ziemi.  

Anioł, czyli Susie  Ŝałuje 
wszystkiego, czego nie 
udało mu się przeŜyć, 
czego nie zdąŜył 
zobaczyć, co „zabrał” 
mu    w tak brutalny 
sposób morderca. 
śałuje, Ŝe nie moŜe 
bardziej     namacalnie 
przekazać rodzinie, Ŝe 
jest tuŜ obok.  

Dzięki Susie dzień po 
dniu jesteśmy z jej   
rodziną i patrzymy w jak 
róŜny sposób ludzie 
próbują radzić sobie     
z cierpieniem. 

KsiąŜka jest właśnie     
o Ŝyciu „po” widzianym 
z perspektywy nieba. 
Bardzo intrygująca, 
wzruszająca, ale nie 
ckliwe. Przeczytasz 
ostatnie zdanie, 
zamkniesz ksiąŜkę, 
zamkniesz oczy i 
poczujesz ukojenie i 
nadzieję. I nostalgię, za 
kaŜdym przeczytanym 
słowem. Przeczytaj i 
przekonaj się. 

Z  

PERSPEKTYWY 
NIEBA 

Sylwia i Monika 

Dora, Paula i Ilona  

Czas trwania : 90 minut 
Produkcja : USA  

ReŜyseria : Frank Oz    
Obsada : Ewen Bremner   Peter Dinklage   Matthew 
MacFadyen   Rupert Graves   ...  

Ojciec Daniela umiera i cała rodzina spotyka się na 
pogrzebie. Daniel usiłuje ratować swoje chwiejące się 
małŜeństwo z Jane .Jest to tym trudniejsze, Ŝe         
z Nowego Jorku przybywa jego brat Robert, słynny     

pisarz .  Daniel teŜ jest pisarzem, tyle Ŝe od dawna nie moŜe ukończyć 
ksiąŜki. Z kolei kuzynka Daniela, Martha , przedstawia rodzinie nowego 
narzeczonego, prawnika Simona. Pragnie, by zrobił dobre wraŜenie na jej 
ojcu. Jednak Simon przypadkowo zaŜywa LSD, co nie wpływa najlepiej na 
jego zachowanie. W dodatku na pogrzebie pojawia się takŜe zagadkowy, 
nieproszony gość z Ameryki - Peter , który zna pewien pilnie strzeŜony 
rodzinny sekret... 

Dora, Paula i Ilona  

Zgon na pogrzebie 



 ŚWIĘTO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 
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Poeci, wierszokleci 
rymowacze…. 

Rozstrzygnięty został szkolny Konkurs Młodych Talentów. Oto lista laureatów: 

1 miejsce- Mariola Gruk z klasy III TG 

2 miejsce ex aequo- Aleksandra Glac z klasy I TH, Paweł Mirończuk z klasy I b LO 

WyróŜnienia- Jagoda Rutkowska z klasy I LP, Marzena Gajdziak z klasy II TH 

Prezentujemy wiersz jednego z laureatów. 

JEŚLI CHCECIE 

OTRZYMYWAĆ       
STYPENDIUM        

PREZESA RADY      

MINISTRÓW, TO PORA 

WZIĄĆ SIĘ                
DO NAUKI!!!           

STYPENDIUM 

PRZYZNAWANE JEST 

UCZNIOM Z 
NAJWYśSZĄ ŚREDNIĄ 

OCEN (4.75 I WIĘCEJ),   

KOŃCZĄCYM NAUKĘ 

EGZAMINEM 
DOJRZAŁOŚCI. ALE 

TO NIE JEDYNY 

WARUNEK. 

KANDYDAT POWINIEM 
SYSTEMATYCZNIE 

UCZĘSZCZAĆ NA    

ZAJĘCIA LEKCYJNE 

ORAZ CZYNNIE 

UCZESTNICZYĆ          

W śYCIU SZKOŁY. 

ZACHĘCAMY, BO 
WARTO- PRESTIś 

ORAZ 200 ZŁOTYCH 

TO NIE BYLE CO. 

PRZEDSTAWIAMY   

TEGOROCZNYCH  

STYPENDYSTÓW: 

OLGA GOSKA- KLSA 

2BLO 

MARCIN PUCEK- 

KLASA III TG 

 

Szczery uśmiech jest droŜszy od złota i platyny. Daje więcej ciepła            

i światła niŜ słońce, ognisko w lesie. Proste uniesienie kącików warg          

i błysk w oku, niby nic, a jednak takie trudne w dzisiejszych czasach.  

Takie to proste a daje tyle energii i siły do Ŝycia 

W rozmowie z nami Paweł powiedział: „Pierwszy wiersz 
napisałem  w 2006 roku. Siedząc w Katowicach na   
dworcu, patrzyłem na ludzi . W jednej chwili  
wyciągnąłem zeszyt i długopis, a słowa popłynęły juŜ 
same”.  Szkolny poeta pisze o otaczającym go świecie, o 
jego wadach i zaletach. Zdradził nam, Ŝe zgłosił wiersz         
do konkursu, stwierdzając „a co mi tam”.  Nieśmiałym, 
skromnym literatom radzi, aby ujawnili swój talent. 

W obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych uczestniczyły   
wszystkie klasy, które oddelegowały swoich przedstawicieli do rywalizacji           
w dwóch konkurencjach: konkursie plastycznym na plakat-zaproszenie do     
biblioteki oraz  w teście wiedzy bibliotecznej. 

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły mgr inŜ. Stanisław Lech,                                                                                              
wicedyrektor szkoły mgr Ewa Małgorzata Stencel,                                                                                                
bibliotekarz szkolny mgr Aldona Drabek- Cebula                                              
rozstrzygnęła konkurs i przyznała następujące miejsca: 

KONKURS PLASTYCZNY 

I MIEJSCE klasa II A LO, II MIEJSCE klasa I A LO, III MIEJSCE klasa I TH 

TEST WIEDZY BIBLIOTECZNEJ 

I MIEJSCE klasa III B LO, II TH, II MIEJSCE klasa IV TH, III TG,                                                           
III MIEJSCE klasa II A LO, III A LO 

Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali                                                                                                           
TALON UPRAWNIAJĄCY KLASĘ DO ZWOLNIENIA                                                              
Z ODPOWIEDZI USTNEJ W WYBRANYM DNIU.                                                                                                 
Pozostali laureaci otrzymali DYPLOMY.                                                                                                    
Wszystkie klasy uczestniczące w konkursach otrzymały                                                                                                                        
PAMIĄTKOWE DYPLOMY. 

 

 Plakat  zwycięskiej klasy II a LO 

Ewelina, Paulina i Ilona 

Adc 
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Wiadomości sportowe 

 Oto dotychczasowe osiągnięcia naszych szkolnych Sportowców           
w sezonie 07/08 : 

*2 miejsce w Zawodach Międzyszkolnych w Piłce Ręcznej dziewcząt             
*8 miejsce  W Zawodach Rejonowych Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej chłopców 
(wynik:803pkt)                                                                            

*5 miejsce w Zawodach Rejonowych Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej dziewcząt 
(wynik:864pkt)                                                                               

*6 miejsce W Zawodach Rejonowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
chłopców 

*6 miejsce W Zawodach Rejonowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
dziewcząt 

Tenis stołowy: 

 3 miejsce dziewcząt w składzie: 

Olga Goska 2 b LO 
Iwona Dylewska 3 b LO 
Ewa Skorupa 3 TG 

O kolejnych osiągnięciach poinformujemy was w kolejnym numerze!!! 

 

 

Andrzejki, to święto obchodzone na cześć św. Andrzeja( patrona Szkocji, Rosji   
i Grecji). W nocy z 29\30 listopada niezamęŜne panny ( i nie tylko) maltretują 
jabłka, świeczki i buty, aby zobaczyć, kto będzie ich przyszłym męŜem… no a 
chłopcy? Odpowiednikiem Andrzejek były Katarzynki obchodzone 24 listopada -    
„ W Święto Katarzyny są pod poduszką dziewczyny” .  Teraz Katarzynki poszły   
w zapomnienie. Dziewczyny jak i chłopcy wspólnie obchodzą Andrzejki, bawiąc się 
i wróŜąc.  

 

 

Proponujemy   

kilka 

przykładowych 

wróŜb: 

1. WróŜba      
z kartkami: 

Potrzebne : 

długopis, kartka,       

poduszka. 

W i e c z o r e m 

p i s z e m y  n a 

k a r t e c z k a c h 

imiona chłopców. 

Wkładamy je pod     

poduszkęęęę. Rano 

losujemy – takie 

imięęęę będzie nosiłłłł 

przyszłłłły mąŜ.  

2.WróŜba       
z wodą i 

orzechami: 
Potrzebne: łupiny 

orzecha 

włoskiego, małe 

świeczki, miska z 

wodą. 

2  ś w i e c z k i 

z a p a l a m y  i 

wstawiamy do 

połówek łupinek 

od orzechów 

w ł o s k i c h , 

puszczamy je na 

wodę, myśląc o 

sobie i swoim 

ukochanym. Jeśli 

łupiny podpłyną 

do siebie – 

o z n a c z a  t o 

dozgonną miłość, 

jeśli się oddalą – 

nic 



WRZESIEŃ 
• rozpoczęcie roku  
szkolnego 

• akcja Sprzątanie  
Świata 

• złoŜenie deklaracji 
przez maturzystów 

• utworzenie kół         
zainteresowań 

• uruchomienie Centrum 
Multimedialnego              
w bibliotece szkolnej 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym 
numerze: 

Str. 8 

Rok 2007, numer 1 

PAŹDZIERNIK 
• Otrzęsiny klas 
pierwszych 

• wycieczka do    
Krakowa 

• akcja honorowego 
krwiodawstwa 

• Dzień Edukacji   
Narodowej 

• Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów 

• MłodzieŜowe     
Wybory Parlamentarne 

• udział w projekcji 
filmu „Katyń” 

• wycieczka do 
Wrocławia 

• udział w spektaklu 
„Adam i Ewa” 

• wizyta gości z Włoch 

• Międzynarodowy 
Dzień Bibliotek Szkolnych 

• Konkurs Młodych  
Talentów 

LISTOPAD 
• Święto Niepodległości 

• warsztaty jazzowe 

• edukacja filmowa 

 

 

 

       

                  DJ 

Kolejny numer naszej gazety ukaŜe się po nowym roku, toteŜ 
korzystając z okazji, pragniemy złoŜyć wszystkim              

Ŝyczenia boŜonarodzeniowe 

Zespół redagujący: M.Dobrzański D.Dorobisz  M.Gieszczyk 
D.Golanko D.Janus  S.Kaczoch P.Korpyś M.Król P.Lesiak J.Mazur P.Mirończuk E.Musialska 
S.Pałka A.Pietruszka I.Sochacka I.Stańczyk K.Trepka P.Trepka E.Wnuk                                                                                                                                    

Cenzuruje i palcem wygraŜa: A.Drabek-Cebula 

1. Relacje z wycieczek 
szkolnych 

2. Wyniki 
międzyszkolnej 
„spartakiady” 

3. Relacje z imprez 
szkolnych 

4. Recenzje 

5. Nowinki ze świata 
mody 

6. Kolejna dawka 
świetnego humoru              
„ w... dropsie” 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Tradycyjnie jak co roku  
sypią się Ŝyczenia wokół.  
Większość Ŝyczy świąt obfitych  
i prezentów znakomitych.  
My Ŝyczymy, Nasi Mili,  
byście święta te spędzili  
tak jak kaŜdy sobie marzy,  
Ŝe mu kiedyś się przydarzy.  
MoŜe cicho bez hałasu,  
wyjeŜdŜając gdzieś do lasu,  
moŜe w gronie swoich bliskich,  
jedząc karpia z wspólnej miski.  
MoŜe gdzieś tam w ciepłym kraju,  
czując się jak Adam w raju,  
moŜe lepiąc gdzieś bałwana,  
jeśli śnieg popada z rana.  
MoŜe tak jak to lubicie, 
licząc dziury na suficie.  
Sami zresztą chyba wiecie,  
gdzie najlepiej się czujecie.  
Takie dla Was są Ŝyczenia  
w dniu BoŜego Narodzenia.                    Redakcja 


