
Babcie rozmawiają o
swoich wnukach.
- Mój będzie ogrodnikiem,
cały dzień siedzi w
ogródku i grzebie w
ziemi.
- Mój będzie lekarzem,
cały dzień bandażuje lalki.
- A mój będzie pilotem,
cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją i
mówi: "Babciu, ale odlot! "

– Tatusiu, czy ty wiesz, że mama jest lepszym kierowcą
od ciebie?
– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym
hamulcu ręcznym samochód nie ruszy z miejsca, a
mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów!

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta się ojciec:
- Dlaczego płaczesz synku?
- Zgubiłem moje 10 zł
- odpowiada syn.
- Nie płacz, dam ci 10 zł
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jeszcze w
większą rozpacz.
- Co się stało synku? - pyta ojciec.
- Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym teraz 20
zł.

Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego z widzów i
mówi do publiczności:
- A teraz zahipnotyzuję tego pana i każę mu zapomnieć
wszystkie niemiłe sprawy.
- Nie! - krzyczy mężczyzna z trzeciego rzędu. - On jest
mi winien 500 złotych!

Humor

• Czapla w czasie
polowania na ryby uderza
dziobem w wodę z
szybkością 70 metrów ma
sekundę.

• Rekordzistą kociego
życia był kocur o
wdzięcznym imieniu Puss
- przeżył 36 lat (średnia
długość kociego życia to
ok. 1 7 lat)

• Oko strusia jest większe
niż jego mózg.

• Tenis stołowy powstał w
Chinach w XVIII w, ale
pierwszy turniej
rozegrano w Londynie w
1898 r.

• Do wioski Viganella w
Piemoncie przez 83 dni w
roku nie zagląda słońce,
gdyż leży ona głęboko w
dolinie.

Czy wiesz, ze
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Od redakcji Klasy o sobie
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W klasie 2a spotkałam
się z bardzo ciepłym
przywitaniem. Na samym
początku niezbyt wiedzieli jak
odpowiedzieć na moje pytania,
ale gdy już się rozkręcili padło
wiele. . . interesujących
odpowiedzi.

Jacy jesteśście?
Jesteśmy:
- mili
- zabawni
- najlepsi
- seksowni
- utalentowani
- pomysłowi
- inteligentni
- mądrzy
- aktywni
- najlepsi w sportach
- skromni (! )

Jak myśślicie: Co sąądząą o
Was inni?
- "Zazdroszczą nam"
- "Odpowiedź w pytaniu
pierwszym"
- "Zazdroszczą nam seksapilu"

Witamy Was w 6. numerze
gazetki szkolnej . Jesteśmy z Wami już
rok! Tym razem możecie przeczytać o
tradycjach, które przetrwały od czasów,
w których nazywano nas "Słowianami"
(str. 6) oraz o tym, jak Wielkanoc
obchodzą dzieci z innych krajów
europejskich (str. 4). W tym numerze
znajdziecie również wywiad z Asią
Szymaszczyk – przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego (str. 1 2), z
panem Grzegorzem Turkiem (str. 8) i
nową rubrykę, w której uczniowie naszej
szkoły mają możliwość opublikowania
swoich rysunków. (str. 22).
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Chcielibyśście, żżeby inni
myśśleli, żże jesteśście...
- zabawni
- kontaktowi
- towarzyscy

Jak myśślicie: Co sąądząą o
Was nauczyciele?
Uważają, że jesteśmy:
- leniwi
- dobrze się uczymy, ale
rozrabiamy
- utalentowaną klasą

Z klasą 2a pracowało się
bardzo przyjemnie. Było miło,
śmiesznie i niespokojnie :)

Julia Kacała



MMAARRZZEECC ::

1 marca:

- Dzień Puszystych

- Dzień piegów

3 marca:

- Międzynarodowy dzień

pisarzy

- Dzień chorego

5 marca:

- Dzień teściowej

- Dzień dentysty

8 marca:

- Międzynarodowy dzień

praw kobiet

- Dzień pokoju na Świecie

1 0 marca:

- Dzień mężczyzny

21 marca:

- PIERWSZY DZIEŃ

WIOSNY

- Dzień wagarowicza

31 marca:

- WIELKANOC

KKWWIIEECCII EEŃŃ ::

1 2 kwietnia:

- PRIMA APRILIS

okolicznych domach, zbierając
słodycze i drobne pieniądze.

Czechy
Rano – w poniedziałek
Wielkanocny, dzieci zwykle
wyruszają z koszyczkami do
sąsiadów i śpiewają wielkanocne
piosenki.

Wielka Brytania
Tu również, podobnie jak w
Niemczech i we Francji poszukuje
się ukrytych na łąkach lub w
ogrodach czekoladowych jajek. W
zabawę zwaną polowaniem na jajka
(Egg Hunt) angażują się nie tylko
najmłodsi. Czekoladowe
niespodzianki można znaleźć
wszędzie. Podobnie jak w Czechach
dzieci chodzą po okolicznych
domach, śpiewając piosenki
wielkanocne. W zamian za to dostają
czekoladowe jajka i obiecują, że nie
pojawią się po słodkości, aż do
kolejnych świąt.

Włłochy
Dzieci w niedzielę w dużych,
czekoladowych jajkach znajdują
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Nasze tradycje

W ten dzień idziemy święcić
koszyczki do kościoła. Polewamy się wodą w
lany poniedziałek, malujemy pisanki…
Zastanawialiście się jak te święta obchodzą
dzieci za granicą?

Niemcy
Tradycją jest ozdabianie drzewek i bukietów –
pisankami. Natomiast czekoladowe jajka
ukrywa się w domu i w ogrodzie, po czym
dzieci mają za zadanie odnaleźć je w niedzielę
wielkanocną.

Francja
Tu również szuka się czekoladowych jajek.
Jednak we francuskiej tradycji, w
miejscowości Montrottiere (czytaj : montrotjer)
mieszkańcy ukrywają je w większych
rozmiarach po kilkadziesiąt tysięcy sztuk, a
następnie turyści oraz goście ich szukają.

Szwecja
Przed świętami Wielkanocy przygotowuje się
paskris - brzozowe gałązki ozdobione
kolorowymi piórkami. Charakterystycznym
szwedzkim zwyczajem wielkanocnym są
Paskkaerringar, czyli wiedźmy, za które
przebierają się w dziewczynki i tak jak w
Halloween chodzą w przebraniach po
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Nasze tradycjeKartka z kalendaza

drobne prezenty. Dla dorosłych
okres Wielkanocy to wspaniały
pretekst do urlopu lub wolnego.

Holandia
Tu najmłodsi robią przed
Wielkanocą papierowe gniazdka, a
następnie oddają je rodzicom. W
niedzielny poranek ich zadaniem jest
odnaleźć gniazdka pełne
smakołyków i upominków.

Źródło : www.edziecko.pl
Martyna Szczepanik

Jak w Europie dzieci
obchodząWielkanoc?



Wiele osób nawet nie zdaje
sobie sprawy z tego jak wiele
naszych tradycji i zwyczajów ma
swoje począątki w czasach, gdy
nazywano nas Słowianami.
Mitologia słowiańńska była bogata i
ciekawa, więęc nic dziwnego, żże
niejeden zwyczaj pozostał nam do
dziśś. A więęc chodźźmy poznawaćć
nasze korzenie!

Topienie Marzanny
Jest to zwyczaj bardzo

popularny wśród młodszych dzieci.
Wiąże się z zabawą podczas robienia
kukły oraz typową dla większości
ludzi frajdą z niszczenia czegoś, w
tym wypadku topienia Marzanny.
Samo słowo „Marzanna” pochodzi
od „mar”, oznaczające śmierć.
Wnioskować z tego możemy, iż nasi
przodkowie odganiali w ten sposób
ze swoich domów śmierć.

- kolęędnicy: Kiedyś kolędników
ubierano w zwierzęce skóry. Dziś
zastępują je ładne kostiumy
przedstawiające m.in. diabła,
Heroda, śmierć. Zarówno dawniej ,
jak i dziś kolędnicy domagają się, w
zamian za śpiew i życzenia, „daru”
w postaci poczęstunku. Ale
właściwie skąd wzięła się ta
tradycja? Otóż był to symbol
składania darów złym mocom, żeby
zyskać ich przychylność. Kościół
katolicki, początkowo nieprzychylny
takim zwyczajom, już wkrótce sam z
nich skorzystał. Stąd chodzenie „po
kolędzie”.

Temat numeruTemat numeru
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Zielone ŚŚwiąątki
Dzisiaj katolickie święto,

kiedyś.. . obrzęd pogański, mający na
celu oczyścić ziemię z demonów
wodnych odpowiedzialnych wiosną
za proces wegetacji. Przesilenia i
równonoce zawsze były ważnymi
okresami w pogańskich tradycjach i
Zielone Świątki nie są wyjątkiem,
ponieważ datą tego święta jest
przesilenie letnie.

Bożże Narodzenie: połłąączenie
wierzeńń chrześścijańńskich i
słłowiańńskich

Sama koncepcja tego święta
jest oczywiście czysto
chrześcijańska, jednak nawet ono nie
zostało oszczędzone przez długo
zakorzenione tradycje pogańskie.
Najprawdopodobniej przyczyną jest
to, że Boże Narodzenie obchodzone
jest bardzo blisko przesilenia
zimowego.
- sianko: Dawniej powszechne było
wstawianie do izby snopka siana.
Miało to zapewnić obfitość i
urodzaj . Dziś ograniczamy się
jedynie do włożenia sianka pod
obrus rozłożony na wigilijnym stole.

My, Słowianie
- czyli tradycje, które przetrwały.

ŚŚmigus-dyngus
Lany poniedziałek jest

bardzo chętnie obchodzony przez
dzieci i młodzież oraz część
dorosłych. Dzisiaj kojarzy się go
jedynie z zabawą, jednak dawniej
polanie wodą symbolizowało
wiosenne oczyszczenie z brudów i
chorób.

Pisanki
Jest to kolejna tradycja, która

istniała w Polsce jeszcze przed
chrystianizacją. Obecnie wkłada się
je do koszyka wielkanocnego.
Symbolizują rodzącą się do życia
przyrodę.

źródło:
Aleksander
Gieysztor

- Mitologia
Słowian

Julia Kacała



„Jak byłłem w liceum to chyba
jużż wiedziałłem, żże najbardziej mnie
bawi to, żżeby stanąąćć po drugiej
stronie i żżeby zobaczyćć jak to jest …”
- Wywiad z Panem Grzegorzem
Turkiem

Jakie sąą Pana zainteresowania?
Obawiałem się tego pytania.

Łatwiej jest mi powiedzieć, co mnie nie

interesuje. Na przykład nie interesują mnie

kompletnie samochody. To jest zaskakujące,

bo większość facetów interesuje się

samochodami, sportami motorowymi,

formułą jeden i tak dalej . Ja na temat

samochodów mam wiedzę na poziomie

żenującym, to znaczy wiem, jak się nimi

jeździ i wydaje mi się, że jeżdżę dobrze,

umiem zmienić koło i to wszystko. Nie

rozpoznaję wszystkich marek

samochodowych itd. Kompletnie mnie to nie

interesuje. Natomiast ciekawi mnie za dużo

rzeczy w stosunku do czasu, który mam na

to, żeby te różne zainteresowania rozwijać.

Najbardziej interesuje mnie sport,

aczkolwiek przyznaję się szczerze, że ten

aktywny to już niestety dość rzadko,

natomiast ten telewizyjny to na maksa.

Praktycznie znam zasady wszystkich

sportów pokazywanych w naszych

Pana ulubiona ksiąążżka, film?
Czytam dużo książek, ale ulubiona

książka to taka, którą się czytało więcej niż

jeden raz. Dla mnie jest to książka „Paragraf

22”. Jest to opowieść o absurdzie wojny,

dobrze napisana, na wysokim poziomie

abstrakcji, z niesamowitym poczuciem

humoru. Polecam do przeczytania. Dla

późnego gimnazjum jest to idealna książka.

Jeśli chodzi o film to miałem kiedyś

z kolegami taki film, który oglądaliśmy do

upadłego - film pt. „Hair”, o latach 70-tych,

głównie o hipisach. Obecnie mój ulubiony

film, który oglądałem już ze trzy razy, to

„Gra pozorów”. Jest to film o latach 90-tych,

ale nie będę zdradzał treści, bo jest tam

moment przełomowy, którego nie można

zdradzić. Bardzo ciekawy film, polecam.

Czy lubi Pan zawóód, któóry wykonuje?
Pewnie że lubię, jakbym nie lubił,

to bym w nim nie pracował, to po pierwsze,

a po drugie zawsze, może nie tyle co

wiedziałem, ale myślałem, że będę

nauczycielem. Kiedy byłem w liceum, to

chyba już wiedziałem, że najbardziej mnie

bawi to, żeby stanąć po drugiej stronie i żeby

zobaczyć jak to jest. Miałem akurat taką

nauczycielkę od chemii, która mi pozwalała

stanąć po drugiej stronie biurka. Pewnie
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Wywiad Wywiad

telewizjach ogólnodostępnych. Oglądam

wszystko: piłka nożna, którą od wielu lat się

bardzo interesuję, siatkówka i sporty

zimowe. Jestem w stanie, na przykład

program Eurosport, oglądać od rana do

wieczora. Jakbym mógł, to bym oglądał

włącznie z powtórkami. Druga rzecz to na

pewno muzyka, szczególnie rockowa.

Praktycznie od podstawówki

bardzo mnie interesuje cięższa muzyka

rockowa. Słucham jej w domu bardzo dużo,

coraz rzadziej zdarza mi się słuchać głośno,

niestety częściej na słuchawkach, ale

trzymam rękę na pulsie i zdobywam nowe

płyty. Chociaż, na dzień dzisiejszy uważam,

że muzyka rockowa przestała się rozwijać i

trzeba sięgać w tył.

Czytam też dużo książek, chociaż

wiele jeszcze nie przeczytałem. Oglądam

filmy, ale mam na nie mało czasu, więc

niestety często kończy się tym, że oglądam

je na laptopie.

Interesują mnie oczywiście nauki

ścisłe, czyli matma, chemia, fizyka,

rozwiązywanie różnych łamigłówek.

Rozwijanie tych wszystkich zainteresowań

zabiera dużo czasu i niestety jest go za mało

na wszystko, ale jakoś sobie radzę.

Nauczyciel z pasjąą(lub:Turas po godzinach)
wtedy już wiedziałem, że to się tak skończy.

Jak byłem na studiach - na politechnice - nie

było tam zajęć pedagogicznych, więc nie

mogłem sprawdzić czy szkoła jest

właściwym miejscem dla mnie, dlatego

chodziłem sobie do tej mojej starej

nauczycielki, do starego liceum i ona mi

pozwalała prowadzić od czasu do czasu

lekcje, a ponieważ mnie to bawiło po raz

kolejny, wiedziałem, że będzie mnie też

bawiło później . No i na dzień dzisiejszy nie

wyobrażam sobie, żebym nie pracował w

szkole. Czasami pojawia się takie uczucie

zmęczenia, ale ono bardzo szybko mija. W

wakacje jest taki niepokój , kiedy wróci się

do szkoły, kiedy to się wszystko znowu

zacznie. Ciężko wytrzymać cały ten okres

dlatego, że mnie już po prostu gna. Dla

mnie dwumiesięczne wakacje to za długo.

Czy chciałłby Pan wykonywaćć w
przyszłłośści inny zawóód niżż teraz?

Nie, nie chciałbym. Chociaż

myśląc, że przede mną jeszcze podobnych

20 lat, może zastanawiałbym się nad tym,

czy czegoś nie zmienić, ale na pewno nadal

byłaby to szkoła, bo jest to taki żywioł, że

jeśli ktoś już tu pracuje i to mu się podoba,

to nie jest w stanie pracować gdzie indziej .

Więc na pewno w szkole i z młodzieżą. To



bardzo odmładza, jest napędzające życiowo.

Człowiek ma cały czas kontakt z młodym

pokoleniem, wie co się dzieje, trzyma rękę

na pulsie, mówi tak jak wy, wie o co wam

chodzi. Nie wyobrażam sobie pracy w

banku czy w jakiejś korporacji, bo bym tam

chyba oszalał.

Co najbardziej Pana cieszy w żżyciu
zawodowym?

Najbardziej się cieszę, gdy wiem,

że jakiś mój uczeń odnosi duży sukces, bo

jego sukces jest moim sukcesem.

Najfajniejsze w zawodzie nauczyciela jest

to, żeby uczeń przerósł mistrza. Żeby mieć

takiego ucznia, który w pewnym momencie

mnie wyprzedzi i pójdzie gdzieś i będzie

świetny. To się częściej zdarza w liceum, bo

w gimnazjum trudno powiedzieć. W liceum

ludzie piszą matury, idą na studia i człowiek

ma wrażenie, że jest słabszy od nich, ale

mnie to cieszy, bo miarą nauczyciela jest to,

ilu lepszych od siebie wychowa, a nie

gorszych. Niektórzy nauczyciele tego nie

rozumieją. Życiowo cieszę się z każdego

dnia.

Czy miałł Pan jakieśś śśmieszne
zdarzenia w pracy w szkole?

Miałem kilka różnych śmiesznych

zdarzeń. Najśmieszniejsze było to, że stałem

kiedyś na korytarzu, podczas zebrania z

rodzicami. Stałem z nauczycielką, która

uczyła w liceum łaciny. Była to bardzo

ładna, filigranowa kobieta. Ja oczywiście

nierealna, trzeba ją widzieć, a niektórzy mają

z tym problem. Trzeba też mieć do tego

przybory, a z noszeniem przyborów też jest

problem. Ja sam miałem w szkole problemy

z rachunkiem prawdopodobieństwa i ludzie z

liceum też często mają z tym problemy.

Jaki wedłług Pana powinien byćć
idealny uczeńń?

Ja najbardziej lubię takich uczniów,

którzy wbrew pozorom nie są bez

problemów. Dla mnie najlepszy uczeń to

taki, który ma jakieś problemy, bo to znaczy,

że on żyje. Może mieć różne problemy z

nauką, z zachowaniem, z kontaktem z

innymi ludźmi i tak dalej . Tylko nie za dużo

oczywiście. Bo jak się wszystko uzbiera, to

jest to wtedy sprawa problemowa. Ten, kto

ma jakieś wady, cechy charakterystyczne,

najbardziej mi się podoba.

Generalnie mam naprawdę mało

uczniów, których nie darzyłbym sympatią.

W przeciągu tych lat, kiedy uczę, zdarzyło

mi się może ich tylu, co na palcach dwóch

rąk. Nie ma dla mnie czegoś takiego jak

uczeń idealny.

Lubię uczniów, którzy są naturalni,

są zwyczajnymi ludźmi, normalnie się

zachowują, można na nich polegać, są

odpowiedzialni, a to, że czasami zrobią coś

głupiego, czegoś się nie nauczą, to nic

wielkiego. Każdy z nas był w waszym wieku

i powinien o tym pamiętać, że takie wasze

prawo, że każdy może się czasem głupio

zachować, czegoś nie wiedzieć. Dla mnie

Wywiad
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Wywiad

z brodą, krótko obcięty. Staliśmy tak, gdy

nagle z sali, w której było zebranie wyszedł

rodzic, spojrzał się na nas i zapytał: „

Przepraszam bardzo, która z pań jest panią od

łaciny?”. To było zaskakujące. Były i inne,

ale to zdarzenie utkwiło mi w pamięci i jest

to szkolny żart, który od ok. 8 lat do dzisiaj

krąży po liceum. Jak można pomylić faceta z

brodą z filigranową kobietą?!

Czy miałł, ma Pan jakiśś pseudonim?
Tak, mam cały czas, już od szkoły

podstawowej - wynikający z mojego

nazwiska. Zawsze byłem dla wszystkich

Turasem i dla niektórych jestem w dalszym

ciągu. Ja sam jestem tak przyzwyczajony do

tego pseudonimu, że jak ktoś mówi do mnie

inaczej , to się dziwię. Moje koleżanki i

koledzy też tak do mnie mówią. Od zawsze

byłem Turasem i już zostanę.

Z dzieććmi w jakim wieku najlepiej sięę
panu pracuje?

To jest dobre pytanie i odpowiem,

że jest to późne gimnazjum i liceum.

Z jakim działłem matematyki
uczniowie mająą najwięęcej problemóów?

Z geometrią, co jest oczywiste, bo

trzeba ją widzieć. Geometria jest bardziej

odrealniona od rzeczywistości, od dnia

codziennego, niż algebra. Czasami coś

liczymy np. pieniądze w sklepie, robimy

różne obliczenia z jakichś tam powodów. A z

geometrią jest tak, że jest ona bardziej

uczeń najfajniejszy to uczeń normalny.

Jakąą radąą żżyciowąą, chciałłby sięę Pan
podzielićć z uczniami?

Myślę, że warto być uczciwym i

warto być osobą, która ma określone

poglądy i nie zmienia ich w zależności od

sytuacji. To jest czasami niewygodne i

czasami obrywa się za to, ale w efekcie

końcowym, to jest wartość absolutna. Jeżeli

będziemy zachowywać się podobnie,

przestrzegając cały czas tych samych

wartości i zostaniemy uczciwi w tym, co

robimy, to w dłuższym okresie czasu

będziemy spostrzegani przez innych jako ci,

na których można polegać i jako ludzie,

którzy wiadomo co sobą reprezentują. To

jest fajna rzecz, bo to jest dojrzałe. Część

uczniów tego nie ma i to jest coś, czego

niektórzy nie rozumieją. Jest to takie

przejście w dorosłość. Tak powinien

zachowywać się człowiek, który chce

powiedzieć o sobie, że jest już dorosły.

Kiedyś powiedziałem, że są tacy,

których mógłbym wysłać do Krakowa i z

powrotem, i jestem o nich spokojny, ale

niektórych nie wpuściłbym do biblioteki

szkolnej , bo nie wiem, co są w stanie ze sobą

w tym czasie zrobić. Wy nie musicie jeszcze

być dorośli, ale część z was ma już taką

cechę i to jest fajne, że wiem, że mogę na

kimś polegać. To jest dla mnie

najważniejsze, co chciałbym wam

przekazać.

Rozmawiała: Karolina Siurdyna



Z pewnością każdy z Was

zauważył w tym roku pracę Samorządu

Uczniowskiego. Jestem przekonana, iż

wielu zastanawiało się, co takiego się

zmieniło. Wcześniej samorząd był prawie

niezauważalny, a teraz? Nie tylko

organizowane są mecze międzyklasowe, ale

wprowadzono też "szczęśliwy numerek" i

przeprowadzano wśród uczniów ankiety

dotyczące sklepiku szkolnego. Chcielibyście

dowiedzieć się skąd te zmiany? Zapraszam

do przeczytania wywiadu z Asią

Szymaszczyk - przewodniczącą Samorządu

Uczniowskiego.

Dlaczego zdecydowałłaśś sięę
kandydowaćć na przewodnicząącąą
Samorząądu Uczniowskiego?

To była decyzja na zasadzie „bo

tak”. Chciałam coś zrobić. Podobają mi się

sytuacje, gdy można coś zrobić, udzielać

się, a innym sprawia to radość.

Na stronie internetowej szkołły sąą
opublikowane „Plany Samorząądu
Uczniowskiego na rok 2012/13”, np.
„szczęęśśliwy numerek”, ankieta
dotycząąca sklepiku szkolnego czy
mecze mięędzyklasowe. Więększośśćć z
tych postanowieńń zrealizowaliśście lub

nie chcą być aktywni. Często tych
ludzi, którzy chcą być aktywni jest
za mało, ale zawsze się kogoś jakoś
namówi.

Sąą osoby, któóre Cięę szczegóólnie
wspierająą?

Są chłopcy z mojej klasy: Radek

Openchowski, Bartek Kwiatkowski, Piotrek

Meksa i Marcin Bystrzycki, którzy siedzą

przy sprzęcie. Czasem pomaga Bartek

Marciniak i Mateusz Simlat. I oczywiście

reszta samorządu. Oni rzeczywiście

pomagają. Czasami jakieś pojedyncze osoby

zgadzają się na przykład na sędziowanie

meczu i to jest bardzo pomocne. Ciężko

wymienić wszystkich.

Jak sobie wyobrażżałłaśś funkcjęę
przewodnicząącej Samorząądu? Spełłniłły
sięę Twoje przypuszczenia?

Chyba myślałam, że będzie trochę

łatwiej pozałatwiać różne sprawy z

niektórymi osobami, nauczycielami, czy też

nawet z Panią dyrektor. Myślałam też, że

będziemy mieli więcej luzu, ale okazało się,

że jednak jest dużo rzeczy, które

komplikują.

Jakie masz obowiąązki i przywileje

Wywiad
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Wywiad

Wywiad z Asią Szymaszczyk
– Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

jesteśście w trakcie realizacji. Czy sąą
jużż nowe pomysłły?

Tak. Zorganizowaliśmy „Pocztę

walentynkową”, a niedługo rozpoczniemy

akcję dla wolontariuszy pt. „Gimnazjaliści

czytają dzieciom”, dzięki której damy

szansę uczniom gimnazjum

rozpowszechniać czytanie wśród dzieci z

klas 1 -3 szkoły podstawowej . Jesteśmy też

w trakcie „załatwiania” koszulek dla

reprezentacji naszej szkoły na zawody

sportowe. Większość planów takich jak np.

ankieta dotycząca sklepiku jest już

przeprowadzona. Zrobiliśmy tyle ile się

dało, a teraz czekamy na odpowiedź Rady

Rodziców, więc za bardzo nie mamy już na

to wpływu.

Skąąd czerpiesz pomysłły?
Zazwyczaj robimy zebranie

samorządu i każdy dzieli się

pomysłami.Czasami podchodzą do nas

jakieś osoby i mówią co by chciały, żeby

było zorganizowane.

Masz jakieśś trudnośści w realizacji
planóów?

Czasem. Kiedy organizuje się

mecze, bardzo ciężko jest dostosować je do

planu lekcji. Często spotykamy ludzi, którzy

dzięęki temu stanowisku?
Mam obowiązek reprezentowania

uczniów naszej szkoły, muszę być obecna,

gdy któryś z uczniów odwołuje się od oceny

z zachowania, a jeżeli chodzi o przywileje,

to mogę iść na radę.

Chciałłabyśś cośś w tym zmienićć? Dodaćć
jakieśś przywileje, obowiąązki?

Nie, bez przesady. Wydaje mi się,

że ta osoba nie powinna być szczególnie

wyróżniana, bo zgłasza się ten, kto chce to

robić. Miło jak ktoś to doceni i podziękuje.

Jak dostanę np. jakieś czekoladki na koniec

roku, to będę zadowolona :)

Podoba Ci sięę praca przewodnicząącej
Samorząądu Uczniowskiego?

Tak. Naprawdę sprawia mi

przyjemność robienie takich rzeczy,

organizowanie i momenty, kiedy wszyscy

się w coś angażują.

Wiąążżesz przyszłłośśćć z czymśś
podobnym do pełłnionej przez Ciebie
funkcji?

Nie, chyba nie. Po prostu teraz się

trafiło, udało, to super, ale na tym koniec.

Rozmawiała: Julia Kacała



Wielu z Was z pewnością
uwielbia jeździć na nartach i
snowbordzie, zwiedzać nowe
miejsca lub podziwiać przyrodę. Ja
należę do grupy osób, które
preferują zwiedzanie i podziwianie
piękna tworów przyrody. Moim
zdaniem idealnym miejscem na
wyjazd są Alpy. Alpy to pasmo
górskie usytuowane przede
wszystkim we Włoszech, Francji,
Szwajcarii i Austrii. Są to najwyższe
góry w Europie, które mają
przepiękne wyniosłe szczyty.
Wierzchołki najwyższych gór są
ośnieżone przez cały rok. Krajobrazy
podziwiane, w czasie spaceru

Dziś opowiem wam o Kościele w

naszej parafii św. Krzysztofa. Wszystko

zaczęło się w 1932 roku, gdy w Podkowie

Leśnej powstał Komitet Budowy Kościoła.

Autorem projektu był profesor Brunon

Zborkowski, dla którego inspiracją była

pewna wystawa w Paryżu.

Oficjalne wmurowanie kamienia

węgielnego odbyło się 1 1 listopada 1932 z

udziałem ofiarodawców – m.in.

przedstawicieli klubów motoryzacyjnych i

lotniczych, lecz samo budowanie ruszyło w

kwietniu 1933 roku i trwało do listopada. Na

wszelkie fundusze składali się mieszkańcy.

Tego samego roku 5 listopada arcybiskup

Antoni Szlagowski poświęcił nowy kościół.

Rok później 1 934 profesor Zygmunt

Hellwig, znany projektant ogrodów,

przygotował projekt zazielenienia, który

zrealizował później razem z miejscowymi

fachowcami.

Po wojnie, władze komunistyczne

długo odmawiały - pomimo licznych petycji

- zgody na rozbudowę Kościoła i urządzenie

ogrodu, który go zdobił na zewnątrz. Zgodę

otrzymał dopiero ks. dr Franciszek Bartański

w roku 1964.

W czerwcu Kuria wybrała na

proboszcza znanego Wam ks. Leona

Kantorskiego, który objął swój urząd 31
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Szlakami PodkowyNa walizkach

Alpy
dolinami, zapierają dech w piersiach,
a doznania osób zjeżdżających na
nartach są wręcz trudne do
wyobrażenia. Osoby, które nie lubią
sportów zimowych mogą wjechać na
szczyty wielu alpejskich gór
kolejkami linowymi. Można na
przykład podziwiać Mont Blanc z
usytuowanego nieopodal szczytu
niewiele niższej góry Aiguille du
Midi, na którą wjeżdża się kolejką
linową z miejscowości Chamonix.
Uważam, że jest to urokliwe miejsce
o każdej porze roku i świetnie
nadające się na wypoczynek.

Karolina Michalak

Parafia św. Krzysztofa
lipca. Rozpoczął on budowę plebanii i

przystąpił do urządzania ogrodu na terenie

przykościelnym, gdzie ustawił pierwszy w

Polsce pomnik katyński nazwany Kalwarią

Polską (projekt J. Kaliny). Ksiądz Kantorski

został odznaczony tytułem Honorowego

Obywatela Miasta ze względu na zasługi

wniesione na rzecz Podkowy Leśnej . Zmarł

26 lipca 2010 roku w Grodzisku

Mazowieckim.

Źródła:

www.podkowalesna.com

www.wikipedia.com

www.podkowalesna.pl

Martyna Szczepanik Ia



Zawody w piłłce nożżnej i
siatkowej

Samorząd Szkolny zorganizował

ogólnoszkolne zawody w piłce nożnej i

siatkowej . Poszczególne klasy wystawiły swoje

reprezentacje w obydwu dyscyplinach.

Zwycięzcami turnieju piłki nożnej zostali

uczniowie klasy IIIa gimnazjum, a w piłce

siatkowej uczniowie IIa gimnazjum. Rozdanie

medali nastąpi podczas Święta Szkoły.

Szczególne podziękowania dla przewodniczącej

Asi Szymaszczyk za przygotowanie

harmonogramu meczów. Gratulujemy.

„Gimnazjaliśści czytająą dzieciom”
Ostatnim pomysłem Samorządu

Uczniowskiego jest czytanie literatury dla dzieci

klas 1 -3 przez uczniów gimnazjum. Zaczynamy

od książki pod tytułem „Afryka Kazika”

napisanej przez Łukasza Wierzbickiego, który

niedługo będzie gościł w naszej szkole ( 1 5

maja). Uczniowie gimnazjum odwiedzają

maluchów podczas ich lekcji.

Wczesną wiosną lubię
spacerować po parku i podziwiać
zimowo- wiosenny krajobraz, jak
przyroda budzi się do życia. Z tych
względów postanowiłam przedstawić
wam obraz Juliana Fałata
zatytułowany „Krajobraz zimowy
nad rzeką”. Na tym płótnie widać
walkę zimy z wiosną. Chociaż
przeważa jeszcze w krajobrazie biały
śnieg, to zauważyć można pierwsze
oznaki zmiany pory roku. Słońce już
bardzo intensywnie świeci, ogrzewa
lód na rzece i powoduje jego
topnienie. Wody jeszcze powolnie
spływają z nurtem rzeki. Każdy z nas
po długiej zimie oczekuje z
niecierpliwością oznak ocieplenia,
jakie towarzyszy wiosennej
pogodzie. Wydaje mi się, że patrząc
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Moja pasja: MalarstwoZ zycia szkoły

Julian Fałat
- Krajobraz zimowy nad rzeką

na ten obraz, poczujemy nadzieję na
bliski powrót wiosny po jej
całorocznej nieobecności wśród nas.

Julian Fałat był polskim
malarzem, żyjącym w latach 1853-
1929. Szczególnie lubił malować
krajobraz zimowy, pejzaże, choć
również utrwalał na płótnie twarze
wielu ludzi. Zachęcam wszystkich
do aktywnego spędzania czasu i
spacerów po pięknie ośnieżonej
Podkowie Leśnej . Warto również
odwiedzić Muzeum Narodowe w
Warszawie, w którym możemy
podziwiać m.in. oryginały dzieł
najwybitniejszych polskich malarzy
jak: Julian Fałat, Józef Chełmoński,
Stanisław Wyspiański czy Jan
Matejko.

Karolina Michalak

przedstawienie teatralne z klasą 6a szkoły

podstawowej pod tytułem „Cinderella”,

czyli Kopciuszek. Przedstawienie zostanie

wystawione w języku angielskim podczas

Święta Szkoły.

Plany Samorząądu Uczniowskiego
W planach mamy przeprowadzenie

turnieju piłki koszykowej . Obecnie

przygotowujemy plan meczów i

kompletujemy drużyny.

Zastępca przewodniczącej

Samorządu Uczniowskiego przygotowuje

rozgrywki pt. : Gry Strategiczne, w których

wezmą udział uczniowie naszej szkoły.

Wielbiciele logicznego i strategicznego

myślenia będą mieli czas dla siebie.

Nasze zawody sportowe dały

podstawę, aby wystąpić do Centrum Kultury

i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie

Leśnej o przyznanie minigrantu w

wysokości 700 zł na rzecz Samorządu

Uczniowskiego. Jesteśmy w trakcie

ubiegania się o tę dotację.

Zapraszamy również w Piątki na

„JOGGING” o godzinie 17.30, żeby

podreperować naszą kondycję. Po bieganiu

gramy w piłkę siatkową. Bardzo dobry

pomysł na piątkowe popołudnie i wieczór.

W marcu chcemy zorganizować wyjazd

gimnazjalistów do Liceum im. Kopernika w

Warszawie, aby zapoznać się z realiami

szkoły średniej , do której być może

niedługo zawitają nasi absolwenci.

Karolina Siurdyna

Próóby do przedstawienia
Przygotowujemy również



Każda książka to inny świat.

Biblioteka jest jak przedsionek do tych

światów, jak ogród Pana Kleksa (Jan

Brzechwa - Akademia Pana Kleksa), w

którego murze tkwią furtki do innych

bajek. Gdy zabierasz książkę do domu, to

tak, jakby w Twoim pokoju pojawiła się

nowa furtka, którą możesz otworzyć, gdy

chcesz poznać ten świat. Niektóre z nich są

ciekawsze od innych. Niektóre są mniej

podobne do naszego świata, inne bardziej.

Dla jednych czytanie jest jak

niechciane wakacje z rodzicami w nudnym

miejscu. Inni z kolei są jak doświadczeni

podróżnicy, umiejący znaleźć najciekawsze

miejsca i dotrzeć do nich za wszelką cenę. A

wy? Wy bądźcie jak Pani Światów (Andrzej

Sapkowski – Saga o wiedźminie) !

Podróżujcie, zwiedzajcie, odkrywajcie nowe

miejsca. Szukajcie, "smakujcie", otwierajcie

furtki i rozglądajcie się po światach, a kiedy

traficie już na te właściwe, powracajcie do

nich tak często, jak tylko macie na to

ochotę.

Dziś polecę Wam książkę Johna

Flanagana pt "Drużyna: Wyrzutki" oraz

wieloksiąg R.A Salvatore´a pt. "Legenda

Drizzta".

niewart złamanego miedziaka.. . Kiedy Hal

staje na czele jednej z drużyn złożonych z

jemu podobnych, wyrzutków i

odszczepieńców, wie, że walka o

zwycięstwo będzie trudna. Zmierzy się z

kwiatem skandyjskiej młodzieży, mając po

swojej stronie tylko spryt, inteligencję, hart

ducha oraz przyjaciół."
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Warto przeczytacWarto przeczytac

Drizzt jest jedną z najbardziej

popularnych postaci w świecie Forgotten

Realms. Można go spotkać m.in. w grach

takich jak np. obie części Baldur's Gate.

Dużym plusem książki jest możliwość

dokładnego poznania postaci zarówno

pozytywnych, jak i negatywnych oraz wiele

ciekawych wątków, które autor wplótł w

fabułę.

"Pozycja to paradoks świata mego

ludu, ograniczenie naszej potęgi. Osiąga się

ją przez zdradę, a ona czyni podatnymi na

zdradę tych, którzy zdradzili wcześniej . Ci

potężniejsi w Menzoberranzan spędzają całe

dnie na oglądaniu się przez ramię, by

ochronić się przed sztyletami, które

mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć

czeka zwykle z przodu."

Drużżyna: Wyrzutki
– John Flanagan

Miejscem akcji w "Wyrzutkach"

jest Skandia, jedna z krain opisanych w

książce Flanagana pt. "Zwiadowcy"

polecanej przeze mnie w numerze

pierwszym. Jeżeli komuś spodobali się

"Zwiadowcy" może bez oporów sięgnąć po

tę książkę, ponieważ styl nie różni się
zbytnio od wieloksięgu, którym autor

zasłynął. Jak reszta jego książek,

"Wyrzutki" z pewnością nie należą do

wybitnych pozycji, po które sięgają bardziej

wymagający czytelnicy, jednak czyta się je

bardzo łatwo i przyjemnie.

"W Skandii ludzie znają tylko

jeden sposób na to, by młody mężczyzna

stał się wojownikiem. Nastoletni chłopcy są

dzieleni na grupy i wysyłani na

trzymiesięczną wyprawę. Uczą się

żeglarstwa, walki, taktyki, sztuki

przetrwania. . . Drużyna przeciwko drużynie,

wyzwanie za wyzwaniem. Tylko jedna

grupa odniesie zwycięstwo.

Hal Mikkelson, syn uznanego

skandyjskiego wojownika i aralueńskiej

matki, musi bardzo się postarać, by

udowodnić swą wartość. Nie

odziedziczył po ojcu potężnej postury i

imponującej siły mięśni. Na tle

współziomków wydaje się słaby, mały,

R.A Salvatore
– Legenda Drizzta

Wieloksiąg opowiada o Drizzcie,

młodym mrocznym elfie, którego od innych

drowów wyróżniają nie tylko fioletowe

tęczówki, ale także.. . zasady moralne. Czy

to za sprawą ojca, wyznającego takie same

poglądy, czy jest to po prostu niezwykły

zbieg okoliczności? Nie wiadomo. Sprawia

to jednak, że odrzuca światopogląd

narzucany mu przez pobratymców. Ale czy

znajdzie w sobie dość siły, by jawnie im się

przeciwstawić? Julia Kacała



Max ma 12 lat, dwie siostry –
nastoletnią Alice i małą Irinę,
kochających rodziców i nie lada
wyzwanie! Wraz z nowym
przyjacielem musi poszukać
rozwiązania miejscowej legendy…

Wszystko zaczyna się w roku
1943, gdy ze względu na trwającą
wojnę, chłopiec wraz z rodziną musi
przeprowadzić się do nadmorskiej
miejscowości u wybrzeży Atlantyku.
Zapowiada się nieciekawie. Musiał
zostawić szkołę, przyjaciół… Mimo
to wspiera rodziców w tej decyzji i
stara się nie okazywać zniechęcenia.
Kiedy już docierają na miejsce od
początku dzieją się dziwne rzeczy.
Max poznaję tutejszą legendę,
napotyka w wielu miejscach
tajemniczy symbol, a w ich domu
zamieszkał podejrzany kocur.
Jednak to nie koniec.

Max poznaje o kilka lat
starszego Rolanda. Zaprzyjaźnia się
z nim i razem nurkują, jeżdżą
rowerami. Chłopiec ma mieszane
uczucia, gdy dostrzega rodzącą się
sympatię między przyjacielem, a
starszą siostrą, z którą nigdy nie
mógł się dogadać. Jednak tylko

Kiedy mieszkałam w Rosji
uczęszczałam do szkoły w Moskwie,
gdzie uczyłam się przez siedem lat.
Zdobyłam tu wiedzę, ale nauczyłam
się także systematyczności, zasad
zachowania w szkole, szacunku do
nauczyciela.

Do przedmiotów, których
uczyłam się w szkole rosyjskiej
należą m.in. : język rosyjski, język
angielski, który odbywał się 5 razy w
tygodniu, matematyka, historia,
biologia, fizyka, chemia. Tydzień
pracy trwał 6 dni. Chodziliśmy do
szkoły także w soboty. Tego dnia
mieliśmy 5 godzin lekcyjnych.
Szkoła oferowała nam dużo zajęć
pozalekcyjnych jak np. zajęcia ze
śpiewu, językowe, sportowe, z

gotowania, informatyczne.
W szkole polskiej jest podział

na szkołę podstawową i gimnazjum,
szkoła rosyjska ma 11 oddziałów.

Obowiązującym strojem w
szkole był mundurek, czyli biała
bluzka, czerwona kamizelka,
dziewczynki czarne spódnice,
chłopcy czarne spodnie. Każdego
dnia specjalna komisja przechodziła
po wszystkich klasach i sprawdzała

DKK poleca

18 szkolny rock szkolny rock 19

Okiem ucznia cudzoziemskiego

„Książę Mgły” - Carlos Ruiz Zafon
wspólnie z Rolandem mogą poznać
tajemnicę latarnika.. .

Jakie wydarzenia zmienią
życie Maxa i Alice? Czy grozi im
niebezpieczeństwo oraz kim
naprawdę jest Roland?

Fantastyczna książka z
dreszczykiem emocji. Autor – znany
z pewnością z książek dla dorosłych
- utrzymał napięcie do ostatnich
stron. Narrator opowiadający tę
historię momentami z
wyprzedzeniem, powoduje, że czyta
się z jeszcze większym
zaciekawieniem. Bardzo podobała
mi się ta książka.

Polecam!
Martyna

Szczepanik
Ia

Szkoła w Rosji
czy uczniowie mają odpowiedni
strój . Jeśli nie było, wyciągane były
konsekwencje. W związku z czym
bardzo rzadko się zdarzało, żeby
ktoś nie miał stroju.

Podobnie konsekwentnie i
rygorystycznie traktowano obecność
ucznia w szkole. Po trzech dniach
nieuzasadnionej nieobecności
ucznia, zjawiała się w jego domu,
poinformowana przez szkołę,
policja, która wyjaśniała przyczyny
nieobecności dziecka.

Z perspektywy czasu miło
wspominam tę szkołę. Nawiązałam
tu przyjaźnie, nauczyłam się
rosyjskiego, ale też zasad
zachowania w szkole,
systematycznej pracy, szacunku do
nauczyciela – zwracano np. uwagę
na to w jaki sposób uczeń zwraca się
do nauczyciela, czy wstaje, kiedy
nauczyciel wchodzi do klasy.

Alena Mataeva



Ptaki- podniebne stworzenia

rodzice przez 35 dni. Po 40 dniach
karmienia, pisklę zmuszane jest do
skoku z urwiska. Chwilę później
dołączają do niego rodzice i opiekują
się jakiś czas jeszcze młodym
ptakiem.

Zimorodek- okrągły jak
kulka, mieniący się wszystkimi
kolorami jest naprawdę
zachwycającym ptakiem. Jest
nieduży: 1 5-16 cm długości. Ma
charakterystyczną sylwetkę: tułów,
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Kondory- to drapieżne ptaki
żyjące w obu Amerykach. Jest ich 7
gatunków. Skrzydła Kondora mają 3
metry rozpiętości. Szybuje na nich, a
jego lot jest naprawdę
majestatyczny. Tak jak sęp, kondor
jest padlinożercą o niezbyt
przyciągającym wyglądzie!
Doskonałym wzrokiem dostrzega
zwłoki zwierząt z wielkiej
odległości. Żeby go obserwować,
trzeba udać się w wysokie Andy.
Para kondorów łączy się na całe
życie i rozmnaża się bardzo wolno.
Samica znosi tylko jedno jajo raz na
dwa lata. Młody kondor po roku

Ewa Głowacka

Na śświecie żżyje tysiąące róóżżnych gatunkóów ptactwa. Ptaki
mogąą byćć niezwykle dużże albo zaskakująąco małłe. Dziśś
chciałłabym przybliżżyćć wam wiedzęę o niezwyczajnych ptakach.

opuszcza rodziców, a pełną
dojrzałość osiąga w wieku 6-7 lat.
Żyje do 65 lat!

Maskonur-to sympatyczny
mały ptak, mierzący około 30 cm.
Jego charakterystyczny kolorowy
dziób sprawił, że bywa nazywany
,,papugą morską”. Po ziemi porusza
się ostrożnie podskakując. Zimę
spędza na pełnym morzu. W okresie
godowym wraca na ląd, aby założyć
gniazdo i wychować pisklęta. Para
tworzy się na całe życie, podobnie
jak u kondora. Samica składa jedno
jajo w norze wykopanej w torfie lub
w ziemi. Wysiadują je obydwoje

ogon i szyja krótkie, a stosunkowo
duża głowa. Zimorodek żywi się
tym, co złowi. Jego metoda połowu
jest bardzo przemyślana! Żyje
samotnie, z wyjątkiem okresu
godowego, gdy łączy się w pary.
Para zimorodków wykopuje w
urwistym brzegu norę zakończoną
komorą gniazdową. Samica składa w
niej 5-7 białych jaj , które wysiadują
oboje rodzice, podobnie jak u
maskonurów, przez 3 tygodnie.



Wiosna to czas, kiedy wszystko rozkwita. Co ty na to, żeby wyjść na
dwór, usiąść pod drzewem i poczytać książkę? A może najpierw szybko
zrobisz do niej ładną zakładkę? Oczywiście wiosna kojarzy się też z
Wielkanocą. Ciebie też nudzą co roku takie same pisanki? Mam dla Ciebie
łatwy sposób na coś oryginalnego.

Julia Kacała

Know - how
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Szkolna galeria

Gabrysia Lasota
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