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Drodzy Czytelnicy, z prawdziwą przyjemnością 
informujemy, Ŝe w konkursie na tytuł naszej 
szkolnej gazety zwycięŜyła klasa II B LO. 

Komisja konkursowa w składzie:                       
mgr inŜ. Stanisław Lech, mgr Małgorzata Ewa 
Stencel, 

mgr Piotr Beliczyński, mgr ElŜbieta 
Gawrońska, wyłoniła     laureatów 
w tajnym anonimowym głosowaniu. 

Gratulujemy „kreatywnej klasie”, 
mamy nadzieję, Ŝe „talon na      
niepytanie” zachęci Was do udziału 
w kolejnych konkursach. 

Sprostowanie 

W pierwszym numerze naszej gazety zamieściliśmy artykuł      
pt. „ Jak walczyły kotki”. Omyłkowo napisaliśmy, iż rywalizację 
wygrała klasa I TH, podczas gdy chodziło oczywiście o klasę           
I TG. Zainteresowaną klasę wraz z wychowawcą serdecznie                   
przepraszamy.       

                                                                                    Zespół redakcyjny         
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Drugiego października grupa uczniów z naszej szkoły  udała się na wycieczkę do byłej stolicy 

Polski – Krakowa. Zmierzaliśmy do żydowskiej dzielnicy- 

Kazimierza. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum 

Judaistycznego   mieszczącego się w budynku najstarszej synagogi 

w Polsce.                Wstąpiliśmy także na cmentarz przy synagodze 

Remuh- tutaj chłopcy musieli założyć jarmułki, w których 

wyglądali dosyć oryginalnie. W drodze na krakowski rynek 

zaglądaliśmy przez okna do kawiarenek i sklepów. Prawdziwą 

przyjemnością było jedzenie 

krakowskich przysmaków           -

obwarzanków. Ogromną      

atrakcją byli młodzi ludzie,   

którzy śpiewali, grali, przebierali 

się w dziwne stroje i tańczyli 

taniec nowoczesny na rynku. Dużą popularnością cieszyły 

się gołąbki (te latające) zwłaszcza w trakcie sesji 

fotograficznych. Ale niestety, to co dobre, wiecznie nie 

trwa… niechętnie podążaliśmy do autobusu, ociągając się 

ile wlezie.. Wracaliśmy w dobrych humorach (szczęście, że 

kierowca nie ogłuchł od naszych śpiewów). Mamy 

nadzieję, że nie była to nasza ostatnia wycieczka do 

Krakowa! 

                                                                                                                               Domi i Sandra 

         TO BYŁY WYCIECZKITO BYŁY WYCIECZKITO BYŁY WYCIECZKITO BYŁY WYCIECZKI!!!!!!!!!!!!    

 

Międzynarodowy Port 

Lotniczy- Katowice 

(23.11.2007 ) 

Wycieczka do Pyrzowic 

b y ł a  w y c i e c z k ą 

p r o g r a m o w ą , 

prowadzoną przez 

p r o f e s j o n a l n e g o 

przewodnika. W trakcie 

spacerku po lotnisku 

młodzież dowiedziała 

się wiele na temat  

p r o c e d u r  t a m 

o b o w i ą z u j ą c y c h , 

z o b a c z y ł a  m . i n . 

odprawę celną       i 

p a s z p o r t o w ą . 

Uczniowie udali się 

również na taras 

widokowy- jeden z 

najdłuższych w Europie 

i oglądali lądowanie 

samolotu z Mediolanu. 

Niepowtarzalna i na 

pewno niezapomniana 

przygoda przytrafiła się 

n a s z y m 

wycieczkowiczom na 

zakończenie.    Z 

p o w o d u 

pozostawionego bez 

opieki podejrzanego 

bagażu ogłoszono na 

lotnisku alarm i  

wezwano saperów. Na 

szczęście tajemnicza 

walizka nie zawierała 

bomby, ale akcja była 

bardzo kosztowna i nie 

wszyscy bawili się tak 

dobrze, jak nieznany 

żartowniś. 

Nasi uczniowie wrócili 

cal i ,  zdro wi  a 

Panorama Racławicka 

 W kolejnej eskapadzie, tym razem do         

Wrocławia (24.X), uczestniczyły tylko klasy 

drugie.  Oj.. długo… długo trwała podróż. 

Zwiedziliśmy Panoramę Racławicką- dzieło 

malarskie upamiętniające zwycięską bitwę 

pod Racławicami. Widok był niesamowity 

(polecamy tam pojechać nawet jeśli podróż 

trwa i trwa). Obraz wielkości 15mx114m 

umieszczony jest pośród dekoracji z 

prawdziwych drzew, piachu, gliny itp. Taki sposób zwiedzania powoduje, że 

oglądający przenosi się w inną rzeczywistość.  Syci artystycznych doznań, ale 

głodni fizycznie,  okupowaliśmy 

McDonald’a (raz na jakiś czas można) i do 

domu. Niestety. Droga powrotna była 

krótsza. 

No to kiedy następna wycieczka???       

Zapraszamy wszystkich tych, którzy          

jeszcze na żadnej nie byli. 

                                             Domi i Sandra 



Humor z dzienniczków ucznia  

Ukradł ze szkolnego WC sedes i przechowuje 

go w tornistrze.                                               

Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze nie 

będzie zeznawał bez adwokata.                                

Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić 

jakość wyrobu.                                                    

Na wf-ie nosi za małe spodenki. 

Zapytana dlaczego, twierdzi, Ŝe takie są bardziej sexy.                                                                         

Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki.                

Zwalnia się z lekcji, mówiąc, Ŝe boli ją głowa, a potem ją widzę                

z przystojnym brodaczem.                                                                             

Podpalił koledze teczkę na lekcji i zapytał czy moŜe wyjść po gaśnicę.  

Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie.                                                                               

 

Nasza drogówka kontra inne: 

Coś o naszych belfrach :D 

Mąż odwozi do szpitala 

rodzącą żonę - 

nauczycielkę polskiego. 

Ta nazajutrz dzwoni do 

męża: 

- Kochany, jestem taka 

szczęśliwa! Wyobraź        

sobie: rodzaj męski, liczba 
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JanQ & Mayron 

 

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

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

Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej i 

mówi:  

- Wszyscy nienormalni proszę wstać!!!!  

Nikt się nie rusza.  Po dłuższej chwili wstaje jeden 

student.  

- No, proszę! - mówi ironicznie profesor i pyta się 

studenta.-Czemu uważa się pan za nienormalnego??  

- Nie uważam się za nienormalnego, ale głupio mi, że 

A to czym wożą się brytyjscy policjanci 

Kawały 

(JASIO) :       
Przychodzi Jasiu do 

szkoły z nowym  

diskmenem na 

uszach. Pani sie pyta 

Jasia: -  

Ile jest 2+2? A Jasiu 

na to:  

- Mniej niż zero...  

Pani mówi: -  

Jasiu idziemy do 

dyrektora!  

A Jasiu: - Jesteś      

szalona....  

Dyrektor się pyta 

Jasia:  

- Jasiu jak ty się 

zachowujesz? A 

Jasiu: - Jak statki na 

niebie....  

Pani dyrektor goni 

Jasia po całym 

pokoju. Na to Jasiu:  

- Nas nie dogoniat...  

Pani bije Jasia.             

a Jasiu:  

- Uuuu.... chłopaki, 

uuu.... nie płaczą....  

Pani dyrektor bije 

Jasia coraz mocniej.  

A Jasiu: Mocniej, 

Mocniej...  

Pani dyrektor           

wyrzuca Jasia przez 

okno.  

Jasio upada i mówi:  

- Widziałem orła 

cień...  

Przychodzi do niego 

kolega i się pyta:  

- Jasiu jak było.  

A Jasiu: Przeżyj to 

sam... Jasiu 

przychodzi do domu.  

Mama się go pyta:  

- Jak było w szkole? 

A Jasiu: - Samo życie, 



Uczucia w słowa ubrane... 
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Prezentujemy wywiad z Mariolą Gruk z klasy III TG- laureatką I miejsca                            
w Konkursie Młodych Talentów, o którym pisaliśmy w pierwszym numerze naszej 
gazety. 
Ilona, Ewelina, Paulina: Dlaczego zaczęłaś pisać wiersze, co Cię do tego skłoniło ? 
Mariola: Wiersze są formą myśli. Trudno je nieraz wyrazić słowami, dlatego raz    
piszę lepiej, innym razem gorzej. Jednak waŜne jest, aby swoje uczucia i emocje 
wyraŜać na papierze. Dlatego pisze, gdy się śmieję i gdy jest mi źle. 
I.E.P. Kiedy najchętniej piszesz wiersze ? 
M:Wiersze najchętniej piszę wieczorami, przewaŜnie są to przemyślenia z całego 
dnia. Nieraz piszę dla siebie innym razem dla bliskich mi osób lub nieznajomych. 
I.E.P. Co jest największą inspiracją twojej twórczości ? 
M:Największą inspiracją jest otaczające nas piękno przyrody, poniewaŜ często ze 
swoim chłopakiem robimy zdjęcia pływających kaczek po rzece, tęczy, zachodu 
słońca. Myślę, Ŝe gdybym umiała rysować, namalowałabym obraz. Na widok 
otaczającego mnie świata i jego piękna, otwiera się moje wnętrze. Wtedy pragnę 
opisać to co czuje, co widzą moje oczy : radość gdy świeci słońce i niepokój przed 
nadchodzącą burzą. 
I.E.P. Co jest główną tematyką twoich wierszy ? 
M:Tematyka jest rozległa, to codzienność - miłość, wspomnienie, tęsknota za dniem, 
który się skończył    i marzenia, które chcę w przyszłości zrealizować. 
I.E.P. Czy pisanie wierszy Cię satysfakcjonuje i czy się w tym realizujesz ? 
M:Gdy wieczorem sięgam po pióro, aby pisać to co myślę i czuję,  czerpię z tego 
przyjemność, radość - w ten właśnie sposób poznaje i odnajduje siebie. 
I.E.P. Jakimi słowami zachęciłabyś młodych ludzi, którzy piszą wiersze, aby ujawnili 
swój talent ? 
M:Warto wyraŜać swoje uczucia i pragnienia poprzez słowa. Niech otworzą swoje 
serce i  wnętrze, które jest rozpalone gorącym Ŝarem i pragnieniem. Najbardziej     
wymowne i szczere słowa trafiają do  nas-  czytelników, gdyŜ odnajdziemy tam 
cząstkę siebie samych. 
 
Oto uczucia i pragnienia naszej młodej Poetki wyraŜone w wierszach jej autorstwa: 

W październiku 2007 
roku po raz pierwszy      
w historii Czwartków 
Literackich gościem  
Bogdana Dworaka był 
pisarz- debiutant      
Marcin Pilis. 34-letni 
absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego mieszka          
w Myszkowie,  na co 
dzień jest publicystą, 
redaktorem Kuriera    
Jurajskiego.  

 „Opowieść 
nawiasowa” , bo tak 
zatytułowana jest 
ksiąŜka, zrodziła się z 
wnikliwej obserwacji 
społeczeństwa, wśród 
którego Ŝyje autor.     
Recenzent – Artur 
śywiołek napisał    o niej:       
„W powieści Marcina 
Pilisa ludzie się 
spotykają, mijają, pragną 
bliskości  i spełnienia  
jakiejś międzyludzkiej 
komunii, ale wszystkie te 
pragnienia pochłania 
prowincjonalna 
czasoprzestrzeń. Ich 
Ŝycie upływa na czczej 
gadaninie,      pustych i 
zuŜytych gestach.” 

Gospodarz 
czwartkowego spotkania 
podkreślił, iŜ powieść 
zasługuje na uwagę, 
gdyŜ jest bardzo dobrym 
zaczątkiem prozaizmu, w 
którym losy bohaterów 
pokazują jak 
skomplikowany i 
zagadkowy jest świat. 

Podczas spotkania autor 
czytał fragmenty swojej 
powieści, odpowiadał na 
pytania audytorium, które 
w większości składało się 
z młodych ludzi. My ze 
swojej strony gratulujemy 
i 

Miłość 
O nic nie pyta 
niczego w zamian nie Ŝąda 
pragnie tylko serca 
na nic się nie ogląda 
pachnie zapachem zielonej 
trawy 
w maju bzem  
jesienią kasztanem 
 
Miłość!! 
nie pyta o nic 
siedzi w parku na ławce 
słucha jak dzięcioł w korę 
stuka 
jak kukułka pięknie kuka 
kochany 
w podziwie przyrody 
widzi serce oczy 
 
jestem jego sługą 
pozwalam sercu kochać 
nie pytając o nic więcej  
Miłość!! 
Ŝar przyroda 

CHCĘ 
Chcę w wiecznej prawdzie 
piękno ujrzeć 
gdzie nie ma ciemności i 
smutku. 
 
Chcę Ciebie miłować nie tylko 
latem  
kiedy w oczach widzę łan 
zboŜa. 
Serce ozdobię rubinem i 
chabrem, 
pachniesz polnym makiem. 
 
Pięknym obliczem się nasycić  
jak kwiaty w ogrodzie  
związane koralem 

Czwartek  

Literacki 

Ewelina, Paulina, Ilona 
Edytka 



Wiosenna rewolucjaWiosenna rewolucjaWiosenna rewolucjaWiosenna rewolucja    
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Drogi czytelniku, na 
pewno wiele razy 
chciałeś nauczyć się  
szybko  i skutecznie. 
Zapewne nie udawało 
Ci się to za każdym 
razem. Jest coś co 
może Ci pomóc. 
Mianowicie jest to 
książka pt. „ Jak 
uczyć się szybko i 
s k u t e c z n i e ” 
n a p i s a n a  p r z e z 
wybitnego pedagoga i 
w y k ł a d o w c ę 
C h r y s t i a n a 
Drapeaua. Autor  
omawia w tej książce 
pokrótce główne 
z a s a d y 
f u n k c j o n o w a n i a 
mózgu, wyjaśnia skąd 
biorą się częste 
trudności   z 
k o n c e n t r a c j ą  i 
proponuje bardzo 
skuteczną metodę 
uczenia się opartą na   
s u g e s t o p e d i i , 
w y k o r z y s t u j ą c e j 
dźwięk        i obrazy, 
relaksację      i 
o d d y c h a n i e  d o 
t r w a ł e g o 
przyswojenia sobie 
treści książki czy 
lekcji. Za pomocą 
różnego rodzaju 
ćwiczeń możemy 
s p r a w d z i ć 
s ku t ec z no ś ć  t e j 
metody i wyrobić  
sobie niezawodną      
pamięć. Ta doskonale 
s k o n s t r u o w a n a 
książka, z której 
można korzystać bez 
trudu , wkrótce stanie  Komedia o perypetiach czterech kobiet usiłujących 

poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które nigdy nie 

wygląda tak, jak sobie zaplanowały. Bohaterki filmu - 

podobnie jak bohaterki największych amerykańskich 

hitów "Seks      w wielkim mieście", "Gotowe na wszystko" - 

to kobiety   żyjące w dużym mieście, wyzwolone, 

nowoczesne i nieco szalone. Film opowiada o dwunastu 

miesiącach ich życia.  

Wszystkie Lejdis znają się od dzieciństwa, mieszkały przez 

lata w jednej warszawskiej      kamienicy, bawiły się na    podwórku-studni  i 

chodziły do tej samej szkoły.                                                                                                                 

Drodzy panowie Walentynki lub Dzień Kobiet to idealna okazja, by zabrać swoje 

damy do kina. I nie obrażajcie się nadto gdy będą 

A może Lejdis? 

Czujecie w powietrzu wiosnę...? Ciepłe promyki słońca muskające 
skórę i rześkie powietrze pachnące ziemią...? Drodzy czytelnicy           
– zbliŜa się wiosna! Znów budzi się w nas chęć zmian.  

Jak co roku dominuje kilka głównych trendów, które juŜ doskonale znamy, 

poniewaŜ jak wiadomo moda lubi powroty i czerpanie z przeszłości. Szuka   

inspiracji w tym co było i przetwarza to na nowo. Tym razem część rzeczy    

moŜemy wydobyć z szaf naszych mam, a babcina garderoba będzie w tym   

sezonie bezpieczna, poniewaŜ moda na vintage stała się juŜ przeszłością.                   

Znowu będziemy miały okazję spotkania z kolorowym, wielobarwnym i 

zupełnie szalonym stylem hippi; stonowanym i naznaczonym lamparcimi 

cętkami  oraz graficznymi paskami zebry wspomnieniem z afrykańskiego 

buszu; ziemistym stylem safari; pojawi się teŜ sporo motywów etnicznych 

rodem z Indii, czy Afryki i mnóstwo soczystych kolorów. Królować będą 

owocowe oranŜe,  Ŝółcie, róŜe, zielenie i niebieskości. Pamiętajcie, aby w tym 

wszystkim         zachować      własny styl i unikatowość. 

Gorset to nasza propozycja dla  

odwaŜnych dziewczyn, eksponujący 

kobiece walory. Pionowe pasy      

wyszczuplają figurę, tworząc 

ciekawą całość. JeŜeli chcesz 

zabłysnąć na najbliŜszej imprezie, 

ten gorset      będzie idealny! 

DŜinsy noszą wszyscy. Ten materiał 

podbił cały świat. Jeśli lubisz luz oraz 

wygodę to odzieŜ dŜinsowa jest właśnie 

dla ciebie. Proste, marszczone na całej 

długości spodnie  nadadzą kaŜdemu 

przystojniakowi seksowny  wygląd.  

Idealnym urozmaiceniem spodni jest  

takŜe dobrze dobrany pasek, który   

nadaje im niebanalny wygląd.  

Sylwia i Monika 

Dora,Paula i Ilona Dora,Paula i Ilona 



Str. 6 

Rok 2008, numer 2 

Gdzie te czasy, gdy na Studniówce dominowała biała, skromna bluzeczka i czarna 
lub granatowa aseksualna spódnica? A fryzurą były grzecznie związane lub     
rozpuszczone włosy? Te czasy za nami i to daleko za nami…                               
Obecne trendy to suknia balowa, prywatna kosmetyczka, fryzjerka i doskonała 
opalenizna.                                                                                                         
Do studniówki niektóre dziewczyny przygotowują się jak do ślubu. Nie 
oszukujmy się! Tej nocy chcemy, Ŝeby kaŜda nam zazdrościła sukienki, fryzury i 
doskonale ubranego chłopaka. Tej jednej nocy  chcemy być jak Kopciuszek. 

Na tegorocznej Studniówce dominowała czerwień, czerń, zieleń, czerwone wino. 
Standardem był głęboki dekolt, gołe plecy lub ramiona i szal (przydatny tylko     
w czasie Poloneza). Fryzury były wymyśle i fantazyjne.                                       
Podczas tych przygotowań zapominamy o tym co jest najwaŜniejsze. 
Zapominamy o dobrej zabawie. Trudno się bawić z fryzurą, w której najlepiej 
się siedzi, nie ruszając głową. Trudno się bawić w drogiej sukni w obawie, Ŝe 
ktoś o nią  zaczepi obcasem. Pod kaŜdą sukienką- bielizna ( koniecznie 
czerwona!!! ).        Nieodzowne były równieŜ pończochy i chętnie pokazywane 
fotografowi  – podwiązki. Czerwona bielizna ze studniówki przyda Wam się 
podczas matury, gdyŜ przesąd głosi, Ŝe  trzeba załoŜyć tę, w której byliście na 
balu.                                       Panowie nie mieli aŜ takich problemów jak 
dziewczyny. Nie zamawiali sobie     stylistów, manikiurzystek czy fryzjerek 
( tylko, czy na pewno? ). Moda studniówkowa dla panów jest w zasadzie 
standardowa. Garnitur czarny lub granatowy. Bardziej mogliście sobie poszaleć 
z wyborem koloru koszuli. Biała nadal jest w modzie, ale coraz częściej spotyka 
się Ŝywsze kolory takie jak: pomarańcz, fiolet, jasna zieleń, ciemny róŜ. 

Z całego balu jedni zapamiętają więcej, inni mniej, ale najwaŜniejsze aby mieć 
świadomość, Ŝe to pierwszy w Ŝyciu dorosły bal. 

Studniówka – czerwona bielizna i wydatki (refleksje po balu) 

Paula ~ Ąsiek 

PowyŜszy materiał jest wyraŜeniem opinii obserwatora, a przecieŜ nikt nie dostarczy bardziej 
wiarygodnych informacji niŜ sami Maturzyści. Oto wypowiedzi Naszych kolegów i koleŜanek:                                  
Tomek i Mirek z III A LO: Impreza ogólnie mówiąc była udana, wszyscy świetnie się bawili. Z minusów 
moŜna by podać ten, Ŝe Studniówka odbywała się w sobotę, a nie w piątek .                                                                     

Dwie Asie z III LP: Było fajnie, muzyka super, wybawiłyśmy się za wszystkie czasy. RównieŜ Pan Dyrektor 
oraz pozostali nauczyciele ładnie się bawili. 

Ewelina Jończyk i Kamil Supernak z IV TH: Było super!!! Bardzo fajnie. Impreza się udała, wszyscy bawili 
się bardzo dobrze. Byliśmy tylko trochę rozczarowani tym, Ŝe przyszło tak mało nauczycieli. 

Anna Gołuchowska z klasy III B LO: Studniówka to najlepsza impreza, na jakiej byliśmy przez 3 lata 
wspólnej nauki. NajwaŜniejsze, Ŝe tej nocy nasza klasa była zgrana i razem świetnie się bawiliśmy. Mam 
wraŜenie, Ŝe równie dobrze bawili się zaproszeni nauczyciele. Bardzo podobała nam się muzyka, była 
zdecydowanie lepsza od jedzenia. 

Sebastian z IV TG: Było fajnie, chociaŜ pewnie mogło by być lepiej (lokal, muzyka), ale w zabawie 
najwaŜniejsi są ludzie, a nie lokal czy muzyka. 

O opinię na temat tegorocznej Studniówki poprosiliśmy takŜe pana dyrektora mgr inŜ. Stanisława Lecha. 
Podzielił się z nami wyłącznie pozytywnymi wraŜeniami, szczególnie dumny był z maturzystów, którzy 
wykazali się dojrzałą postawą i bawili się wspaniale do samego rana. 

Dobry 



Str. 7 

Rok 2008, numer 2 

Wiadomości sportowe 

Wyniki  VIII Spartakiady Szkół                              

Ponadgimnazjalnych  

w Halowych Grach Zespołowych                         

o Puchar Starosty 

2 miejsce w halowej piłce nożnej 

2 miejsce w piłce siatkowej chłopców 

4 miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

4 miejsce w piłce ręcznej dziewcząt 

2 miejsce w punktacji łącznej chłopców 

3 miejsce w punktacji łącznej dziewcząt i chłopców 

O kolejnych osiągnięciach poinformujemy was w kolejnym numerze!!! 

Komercja, czy miłość??? 

Walentynki  obchodzone  są  14 lutego,                   
a nazwa pochodzi od imienia św. Walentego-

patrona zakochanych. W tym dniu zakochani  wysyłają 
do siebie miłosne sms-y (rzadziej-kartki pocztowe). Ponadto      

obdarowują swoje sympatie upominkami. Dzień 
Świętego Walentego przypada w święto dwóch 
różnych męczenników chrześcijańskich o tym 
imieniu. Jednakże zwyczaje związane z tym 

dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego      zwanego 
Luperkaliami, obchodzonego 15 lutego. Było to święto ku 
czci Junony- rzymskiej bogini kobiet     i 
małżeństwa, jak również Pana- boga przyrody. 
Podobnie jak Halloween, Walentynki spotykają 
się z silną krytyką ze strony części społeczeństwa,                    
jako święto komercyjne oraz kolejne obce Polakom         
zapożyczenie i amerykanizm.  
 

 

 

JanQ & Mayron 

Domi i Sandra 

Oto nasze             

podpowiedzi       

miłosnych           

wyznań 

 

„Szczęście Ci niosę        

i Ty daj mi szczęście!  

Ręce wyciągam,        

by chwycić Twe ręce.  

Sercem gorącym 

przyjmuje Twe serce,  

Pragnę być z Tobą      

i... już z nikim więcej!” 

 

„Miłość to morza     

głębina,  

Miłość to burza                

i deszcz,  

Miłość to chłopak          

i dziewczyna  

Więc ... kochaj jeśli 

chcesz !”  

 

Pamiętaj,                                 

że Cię kocham, 

że szczerze Cię miłuję, 

Tego, że Cię              

poznałem, 

nigdy nie żałuję. 



LISTOPAD 

• Święto Niepodległości 

• Wycieczka do Pyrzowic 

• Warsztaty jazzowe 

 

 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  W następnym 
numerze: 

Str. 8 

Rok 2008, numer 2 

GRUDZIEŃ 

• Światowy Dzień Walki 
z AIDS 

• Mikołajki 

• Młodzi Gotują 2007 

• Jasełka 

• Odwiedziny w DPS 

• Wigilia po angielsku 

STYCZEŃ 

• Studniówka 

• Akcja honorowego 
krwiodawstwa 

• Szkolny Finał WOŚP 

• Ferie zimowe 

    

    

Szybko mija dzień za dniem. Ani się obejrzymy i nadejdzie czas 
Wielkiej Nocy. Z tej okazji Ŝyczymy wszystkim naszym Czytelnikom 
radosnych serc, spokojnych dni oraz słonecznych świąt w rodzinnej 
atmosferze.                                 Zespół redakcyjny                                                            

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. Relacja z Targów 
Edukacyjnych 

2. Coś dla maturzystów 

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 

Wielkanoc 
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,  
Na której pierwsze jaskry Ŝółcieją i mlecze.  
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga 
ciecze,  
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.  
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,  
Droga, którą co święto szli ludzie ze    
śpiewką,  
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy  
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.  
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,  
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.  
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,  
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".  
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,  
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem  
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie 
płaczą,  
Dwa dni leŜałem w grobie. I dziś          
zmartwychwstałem." 

                               Jan Lechoń  

Wielkanoc to najstarsze               
i największe święto 
chrześcijańskie, które 
obchodzimy na          pamiątkę 
Zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa.                                                                                      
NajwaŜniejszym elementem świąt 
Wielkanocnych jest jajko-symbol 
nowego Ŝycia. Koniecznie musi się ono znaleźć w koszyczku 
wielkanocnym, który zanosimy do       Kościoła. Komercyjnym 
elementem świąt Wielkanocnych są        zajączki, króliczki, 
kaczuszki.                                                                                     
Oprócz jajek wkładamy do koszyczka szyneczkę, chlebek i sól.      
I coś słodkiego dla dzieci- najczęściej wielkanocne zwierzątka       
z czekolady. W Wielkanoc na naszym stole powinna się równieŜ 
pojawić babka wielkanocna.                                                                                                                                                   
W niedziele wielkanocną oprócz uroczystego śniadania, przy     
którym składamy sobie (tylko i wyłącznie) szczere Ŝyczenia,     
moŜecie liczyć na jakiś prezent od zajączka. To teŜ 
(niestety lub na szczęście) symbol komercjalizacji 
Świąt Wielkanocnych. Te  prezenty dostają tylko 
dzieci, więc chyba juŜ w tym roku nie macie, na co 
liczyć.                                                                                                                                 
Poniedziałek wielkanocny to szansa dla wszystkich 
pań, które nie mają jeszcze „tego jedynego”.              W tym 
dniu , jak głosi jedna z wielu tradycji,  jeŜeli dziewczyna zostanie 
zmoczona przez chłopaka (oczywiście         
porządnie), znajdzie miłość! Więc Paula ~ Asiek 


