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W tym numerze:

Chcesz wypowiedzieć się na temat
szkoły?
Nurtują Cię problemy,
o
których
chciałbyś podyskutować?
Masz talent poetycki, pisarski, plastyczny?
Chcesz opowiedzieć o swoich zainteresowaniach?
Masz ciekawe przemyślenia na różne
tematy?
Interesuje Cię praca dziennikarska?
Zapisz
„Gafy” – gazetki ZSEH !

się

komitetu

redakcyjnego

Zgłoszenia przyjmuje pani Mirosława Siemianowska,
opiekun gazetki (w bibliotece szkolnej).
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70-lecie szkoły okiem ucznia
Zacznę od samego końca, bo moim zdaniem to, co
zrobiliście na akademii, nie
pokazało naszej szkoły z dobrej strony. Wiecie, o czym
mówię? Oczywiście, że nie.
A może jednak? Nie będę
się łudziła, że jednak wiecie.
Rozumiem,
że
śpieszyło
się
Wam na pociąg,
na autobus czy
po prostu do
domu. Ja naprawdę to rozumiem, ale nie mogliście poczekać jeszcze dziesięciu czy nawet tylko pięciu minut przed
opuszczeniem sali podczas uroczystości 70-lecia szkoły? Sądzę, że gdybyście zostali, to
zyskalibyście więcej przez te
dziesięć minut niż zyskaliście
przez całą tę galę. Dlaczego?
Odpowiedź jest
prosta, bo to
przez te ostatnie
dziesięć
minut
pan Kochanowicz
dziękował nam, że
zostaliśmy
i był
bliski
płaczu.
Wiecie, ile dla
Niego znaczy ta
szkoła?
Przeżył
dużo, a większość
Jego życia jest
związana właśnie
z nią. Stworzył ją,
cegła po cegle.
Sprawił, że działa
tak dobrze. Dał
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wielu z nas możliwość zdobycia
zawodu, o jakim marzymy lub
który po prostu chcemy wykonywać.
Ale przejdźmy dalej. Cały
apel był długi, to prawda.
W pewnych momentach nawet
modliłam się, by się już skończył, ale trwałam do końca.
Czemu? Przez zwykły szacunek

dla pracy tych, którzy starali
się, by to wszystko wypadło
jak najlepiej. Nie jest łatwo
zorganizować coś takiego. Chyba każdy
z nas to wie i wątpię,
by chociaż połowa czytających ten artykuł
chciał sama podjąć się takiego
wyzwania. Było długie, prawda.

Foto : K. Lewandowski
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70-lecie szkoły okiem ucznia
Ale muszę powiedzieć, że
bardzo mi się podobał występ tancerzy (zespół Warmia), gdy zaprosili do tańca
publiczność. Czy to nie był
świetny pomysł? Trochę nas
rozruszali i sądzę, że takie
występy powinny być organizowane o wiele częściej.
A może
nasza
szkoła sama zorganizuje
grupę
taneczną? I sobie
potańczymy?
A może coś takiego już istnieje?
Absolutnie mnie wzruszyła chwila, gdy biliśmy brawa dyrektorowi Kochanowiczowi, a On był bliski płaczu
i wysyłał nam buziaki. Czy to
nie było miłe? I dla nas i dla
Niego? W mojej opinii właśnie
takie było.
Kolejna rzecz, jaka mnie

urzekła, to śpiewanie
piosenek
przez
uczniów i absolwentów
naszej szkoły. Gratuluję talentu! A jeszcze lepsze

Nigdy nie uczestniczyłem
w takiej uroczystości, ale
bardzo mi się podobało, chociaż wystąpienia niektórych
zaproszonych gości były na-

było to, że na samym końcu
mogliśmy wspólnie śpiewać
znaną przez wszystkich piosenkę!

prawdę męczące i miałam
ochotę uciec jak najszybciej.
Ale nie możemy nic zmienić.
Poza tym, fajne było zmienienie wyglądu szkoły na tę okazję, a najlepsze, że to
wszystko robili uczniowie.
Kolejne brawa! To nasza
szkoła i to
my powinniśmy o nią
dbać, prawda? Święto
jak święto,
ale my dalej
jesteśmy w tej szkole i nie
dbajmy o nią tylko okazyjnie, na święta.
M.
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Pięć filmów wartych obejrzenia
Od czasu wynalezienia kinematografu w 1895 roku
przez braci Lumière powstały miliony filmów. Czasem były one wielkimi hitami, a wiele przeminęło bez
echa. Oto krótka lista filmów, które ze względu na
swoje przesłanie, albo innowacyjność
każdy powinien
zobaczyć.

biera, po czym wyjeżdża. Przez
złą pogodę zostaje zmuszona
zatrzymać się w pobliskim motelu prowadzonym przez młodego,
miłego
mężczyznę
Normana Batesa, który wraz
z matką mieszka obok. Jednak
nie
wszystko tam jest takie, jak na
początku się wydaje, a motel
zaczyn a ujaw niać sw oją
mroczną historię. Film jest
prawdziwym klasykiem kina.
Dzięki czarno-białemu obrazowi
i muzyce to jeden z najlepszych
thrillerów jaki postał. Jest to
pozycja obowiązkowa dla każdego fana „starego kina”.

torską
Toma
Hanksa. Film ukazuje postać młodego chłopca,
który rodzi się z niedowładem
nóg i niskim ilorazem inteligencji. Dzięki mamie pragnącej, by miał przyszłość taką
jak jego rówieśnicy, Forrest
się nie poddaje i próbuje dorównać zdrowym ludziom. Jego wysiłki nie idą na marne
i dzięki silnej woli i wielkiemu
sercu staje się gwiazdą futbolu, bohaterem wojny
w Wietnamie i przedsiębiorcą.
Przesłanie filmu jest proste,
a zarazem piękne – gdy czegoś naprawdę pragniemy, to
nic nie stanie nam na przeszkodzie, by to osiągnąć.

Psychoza
Jest to jeden z moich ulubionych filmów reżysera Alfreda
Hitchcocka. Jak na czasy,
w których powstał (rok 1960)
Wszystko za życie
był bardzo kontrowersyjny.
Forrest Gump
Opowiada on o sekretarce
Film został oparty na prawdziMarion Crane, która pieniądze
wej historii. Christopher Mcpowierzone jej przez szefa Jest to arcydzieło Roberta ZeCandless – dopiero skończył
zamiast wpłacić do banku za- meckisa ze wspaniałą rolą akRok 2015/2016 Numer I
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Pięć filmów wartych obejrzenia
Uniwersytet Emory i ma
przed sobą wielką karierę, postanawia wyruszyć na Alaskę.
Oddaje swoje oszczędności na
cele charytatywne, niszczy
dokumenty i pod zmyślonym
nazwiskiem Alexander Supertramp udaje się w podróż,
która zmieni jego życie. Jest
to wspaniała opowieść mówiąca
o chęci oderwania się od codziennego życia, o pragnieniu
wolności i niezależności oraz
spełnianiu własnych marzeń.

Szukając pomocy, trafia na sesję
terapeutyczną
ludzi
chorych na raka.
Znajduje tam ukojenie, ale na
jednym ze spotkań poznaje
Marlie Singer i bezsenność
powraca. Wszystko się zmienia, gdy spotyka Tylera Dudena, który jest przeciwieństwem
jego
samego – pewny
siebie,
przebojowy
oraz destrukcyjny.
Gdy
mieszkanie
Jacka zostaje
zniszczone, wprowadza się do
Tylera. Mężczyźni wspólnie
zakładają podziemny klub walki. Zbiegiem czasu zamienia
się on w organizację anarchistyczną. Film ma wiele swoich
interpretacji: sprzeciwianie
się marketingowemu stylowi
życia, niemożliwość odnalezienia w sobie uczuć i bunt.
Podziemny krąg
Trzeba przyznać, że ten obraz jest jedynym w swoim roMój przyjaciel Hachiko
Film należy do takich, które dzaju.
trzeba obejrzeć dwa razy.
Kasia
Jest to jeden z tych filmów,
Obojętnie jak bardzo byście
podczas oglądania których
zwracali uwagę na
tylko osoba całkoszczegóły,
zakoń- Źródła
http://www.filmweb.pl/Podziemny.Krag/descs
wicie bez serca nie
czenie filmu każde- h t t p : / / w w w . f i l m w e b . p l / f i l m / M % C 3 %
uroni łzy. Obraz
go zaskoczy. Cała B3j+przyjaciel+Hachiko-2009-449935
http://www.filmweb.pl/Psychoza
został zainspirowahistoria kręci się http://www.filmweb.pl/Wszystko.Za.Zycie
ny prawdziwą hiwokół Jacka, męż- http://www.filmweb.pl/Forrest.Gump
storią, która miała
czyzny cierpiącego
miejsce w Tokio.
na
bezsenność.
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Opowiada on o profesorze Parkerze Wilsonie. Pewnego dnia
na dworcu kolejowym znajduje
psa, Hachiko. Zwierzę i profesora zaczyna łączyć niesamowita więź. Hachiko każdego dnia
odprowadza swojego pana na
dworzec i po niego przychodzi.
Jest to niezwykła historia
przyjaźni i przywiązania zwierzęcia do człowieka.
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Kącik muzyczny
Woodstock
przynależnością do subkultur. Woodstockowa
wielorakość dotyczy nie tylko uczestników imprezy, ale także zapraszanych gości – mam na
myśli zespoły występujące na festiwalu czy gości
ASP (Akademii Sztuk Przepięknych).

ZAMKNIJ SIĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 lata planowania, jeżdżenia palcem po mapie
i w końcu to, co w głowie – stało się rzeczywistością!
25 lipca 2015,
godzina 6:30 pociąg
do Olsztyna, po 8:00
pociąg do Poznania,
potem do Krzyża i
w końcu do Kostrzyna
nad Odrą. Ogółem 12
godzin jazdy pociągiem wraz z dwugodzinnym
postojem
między
Krzyżem
a Kostrzynem z powodu awarii. A po
co? Dlaczego?! A
mianowicie po to, aby
następne osiem dni
spędzić na najpiękniejszym
festiwalu
świata – Woodstock
w Kostrzynie nad Odrą. Oto moja historia…
Fenomen festiwalu polega na tym, że można
tam spotkać zarówno młodych, jak i starszych,
mieszkańców wsi i metropolii, Polaków i obcokrajowców, osoby różniące się wykształceniem, wyznawaną religią, poglądami politycznymi czy
Rok 2015/2016 Numer I

Wyobraźmy sobie miejsce, w którym w tym
samym czasie wyznawcy Kryszny promują wegetarianizm i pacyfizm, przedstawiciele Wojska
Polskiego reklamują armię zawodową, arcybiskup, zakonnice, aktorzy odpowiadają na pytania
młodzieży, punki ze skinami piją piwo przy jednym stole, stoi pojazd, w którym można oddać
krew. W tym czasie na Dużej Scenie akurat występuje thrashmetalowy zespół, na Scenie Folkowej śpiewa Arka Noego, a w namiocie
ASP publiczność zachwyca się kabaretem Ani Mru Mru…
Woodstock nie jest
dla osób, które
często narzekają,
bowiem
warunki są po
prostu ciężkie
–
oczywiście
można wynająć sobie
pokój hotelowy w Kostrzynie, ale nie na
tym polega Woodstock. Większość woodstockowiczów śpi
na polu namiotowym.
Wraz ze mną w obozowisku było parę
osób z Ostródy, koleżanki i koledzy z dawnych
klas, było też kilka osób z obecnej klasy.
31 sierpnia padła rekordowa temperatura, najniższa na festiwalu od 10 lat. Nad ranem było
zaledwie 5 stopni – uczestnicy Woodstocku nie
są przyzwyczajeni do takich „mrozów”, bo
w poprzednich latach było tak upalnie, że brakoStr. 6
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Kącik muzyczny
Woodstock
w dniach 26-31 lipca
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Woodstock zaprasza!
Alicja Chodkowska

wało miejsca w błocie przy scenie. W tym roku
był tylko jeden dzień upalny. Ostatni. Pomimo to
cieszę się, że pojechałam, poznałam wielu wspaniałych ludzi, posłuchałam ulubionych zespołów,
zjadłam słynne danie z Kryszny (wegańskie!).
W
przyszłym
roku
Woodstock
jest
o r g a n i z ow a n y
w połowie lipca
(14, 15, 16 lipca
2016) – nie
t a k
j a k
w poprzednich
latach na przełomie
li p c a
i sierpnia. Termin 22. edycji
festiwalu został
przesunięty ze
względu na odbywające
się
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Źródła:
http://img.hopaj.pl/images/c/9/c9182a5712851f9334808434501de666.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/45/9c/11/z18466373V,Ludzki-obraz-na-Woodstock2015.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/3b/d3/f9/z16372539AA,Przystanek-Woodstock.jpg
https://d2hqsaoq1cfj21.cloudfront.net/blogstatics/images/Poland/
Festiwale/Woodstock%202015/21_woodstock.jpg
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Kącik muzyczny
Rhythm and Blues
Rhythm and blues jest
to gatunek muzyki, który
powstał w latach 30. XX
wieku w Stanach
Z je d no cz o ny ch .
Głównie wykonują
ją czarnoskórzy
muzycy.
R'n'B
(w skrócie) wywodzi się głównie z bluesa,
gospel oraz jazzu. Artyści rockowi czerpali inspirację z R'n'B w latach 60., kiedy to rock
tak naprawdę dopiero
Źródło: http://www.dazeddigital.com/music/article/17843/1/dev-hynes-cupid-deluxe
powstawał. Oczywiście doda- Dev Hynes
wali tam inne instrumenty, np.
w 2009 roku. Płyty „Cupid”
gitarę elektryczną przy czym szą styczność. Każdemu znamogę słuchać na okrągło –
w R'n'B była używana basowa. na Queen B czyli Beyoncé
jak każdy lubię się czasem
W współczesnych czasach, Knowles była i jest jedną
zrelaksować. Najbardziej
moim zdaniem, trudno natra- z moich ulubionych artystek.
znanymi wykonawcami tego
fić już na kogoś, kto wykonu- Uwielbiam również Blood
rodzaju muzyki są m.in: Prinje ten gatunek muzyki. Z rhy- Orange, projekt muzyczny
ce, Alicia Keys, Beyoncé,
thm and blues mam już dłuż- Dev Hynes'a, który powstał
Whitney Houston, Michael
Jackson
(w początkach kariery), Brandy, Aaliyah
Jestem również fanką
paru innych gatunków
muzyki, ale czasem
lubię odciąć się od
wszystkiego,
posłuchać czegoś innego
i przypomnieć sobie
stare dzieje.

Alicia Keys
Rok 2015/2016 Numer I

Źródło: http://www.bet.com/topics/a/alicia-keys.html

KISIEL
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Kącik muzyczny
Czesław Mozil – jeśli go nie znacie, to przeczytajcie,
może Was zaciekawi
Nie tak łatwo być Czesławem
wydawnictwo: Wydawnictwo Otwarte
data wydania: 7 października 2015
liczba stron: 328

„Ludzie czasem patrzą na mnie
jak na głupka. „On chyba nie
jest zbyt inteligentny, skoro
robi tyle błędów gramatycznych. Tak długo już tutaj
mieszka, a nie potrafi się dobrze wysłowić po polsku. To na
pewno debil.
Mam brzuszek, śmieszny akcent, łysieję, nie przypominam
typowego polskiego faceta. Mylę się, przyznaję do
błędów. Ale wiecie
co? To jest magnes, który przyciąga kobiety.
Nigdy nie wstydziłem się być sobą –
małym gówniarzem
z akordeonem. Dorastałem
w Kopenhadze, ale nie czułem
się Duńczykiem, nawet przez
jeden dzień. Rodzice wychowali
mnie na Polaka, tylko tak się akurat złożyło, że
mieszkaliśmy w Danii. Dopiero kiedy przyjechałem do
Polski, dowiedziałem się, że chyba nie jestem prawdziwym Polakiem, bo jakoś dziwnie mówię, dziwnie się
zachowuję. Są ludzie, którzy samo moje istnienie odbierają jako prowokację. Źle się z tym czują. „Bo niby
kim on jest? Artystą? Błaznem? Wytworem mediów?
Jestem po prostu sobą, choć to niełatwe zadanie”.
źródło opisu: Wydawnictwo Otwarte, 2015
Czesław Mozil… Kim jest? Jaki jest? Kobieciarz? Pijak? Dziwak? Projektant mody? Na pewno jest to postać charakterystyczna, oryginał, który nie boi się
tworzyć czegoś innego niż cała reszta. Kocha muzykę,
łączy go z nią intymna więź, dzięki
Rok 2015/2016 Numer I

niej się spełnia. Przez wielu uwielbiany i również
przez wielu krytykowany – ale to żadna nowość, bo
przecież wszystkim się nie dogodzi. Grunt to znać
swoje miejsce w szeregu i robić to, co się kocha.

Dlaczego miałoby mi być przykro, kiedy widzę, jak ktoś upada? To przecież normalne. Ma
wstać i za… . Nie ma drogi na
skróty. Fragment książki Nie
tak łatwo być Czesławem
„Nie tak łatwo być Czesławem”
autorstwa Czesława Mozila
i Jarka Szubrychta to nowa
wersja autobiografii, bez
zdjęć, za to z udaną
grafiką. Czesław opisuje
w niej swoją młodość,
rodzinę, przygody, miłość
do
muzyki
i odkrycie Polski na nowo. Poznajemy kulisy jego sławy. Dowiadujemy się, jakie poglądy
ma na różne tematy i z jaką
łatwością wzbudza w ludziach
oburzenie. Napisanie czegoś
o sobie samym w sposób ciekawy, interesujący i tym samym nienapuszony to nie
lada wyzwanie. Wydaje mi się, że tutaj autorzy zachowali proporcje w sam raz dla przyjemności czytania. Książka na pewno przyciągnie fanów muzyka,
a także tych, którzy chcą dowiedzieć się, ile jest tego Cześka w Cześku. Czytając można też odrobić lekcję z dystansu do siebie samego i do codzienności!
Przyznam szczerze, że po lekturze tej książki, lubię
tego faceta jeszcze bardziej i mam do niego ogromny
szacunek.
Wielbicielka Cześka

Źródło:
http://www.zapiski-okularnicy.pl/2015/10/nie-tak-atwo-byc-czesawemjarek.html
https://woblink.com/e-book,katalog-otwarte-nie-tak-latwo-byc-czeslawemczeslaw-mozil-jarek-szubrycht,22155
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Turniej Counter-Strike Global Offensive,
League Of Legends i FIFA 16
Pamiętacie grudniowy turniej Counter-Strike? W tym roku szkolnym odbędzie się on
w dniach 14 – 16 marca 2016 r. Program też trochę pozmienialiśmy.
Tym razem zamiast Counter-Strike 1.6 będzie rozgrywany Global Offensive.
Zeszłoroczne dwa pierwsze miejsca będą nas reprezentować w rozgrywkach międzyszkolnych.
W marcu odbędzie się również turniej League Of Legends. W tych zmaganiach będą
mogli startować tylko uczniowie naszej szkoły z aktualną legitymacją (nie zapomnijcie
jej podbić w sekretariacie).
Odbędzie się również turniej FIFA 16. Zobaczymy, kto jest najlepszym piłkarzem:)
Więcej szczegółów dowiemy się w nowym roku, ponieważ organizatorzy są strasznie
tajemniczy:).

Do zobaczenia na turnieju :)
Sylwia
Na zdjęciu nasi kochani organizatorzy zeszłorocznego turnieju i pan Kamil Choroszko,
opiekun odpowiedzialny za sprawy techniczne.

Rok 2015/2016 Numer I
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I Ty możesz okazać serce...
UWAGA!!!
KOLEJNY RAZ W NASZEJ SZKOLE
RUSZYŁA AKCJA POMOCY PSIAKOM
PRZEBYWAJĄCYM W SCHRONISKU
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W TOMARYNACH.
Akcja ma prosty cel - pomoc stworzeniom, które często
porzucone, skrzywdzone przez ludzi, trafiły do schroniska. Zbieramy przede wszystkim karmę dla psów. Potrzebne są też rzeczy, które wydawałoby się bezwartościowe z naszego, ludzkiego punktu widzenia, dla czworonogów mogą być na wagę życia i dają możliwość przetrwania zimy.
Zbieramy:



karmę suchą i mokrą
(puszki, saszetki
z jedzeniem, ryż, makaron, przysmaki),



niepotrzebne, używane ręczniki, narzuty, pościel, koce, piankowe materace,



gryzaki, pluszaki, zabawki dla zwierząt,



smycze oraz obroże.

W ubiegłym roku dzięki waszemu zaangażowaniu zebraliśmy blisko 40 kg darów, które zostały dostarczone do
schroniska w Tomarynach. Może tym razem wspólnie
osiągniemy jeszcze lepszy wynik i pobijemy rekord.
Jeśli czujesz chęć udzielenia pomocy, a chciałbyś pozostać anonimowym, możesz pozostawić dary w oznaczonym
pudle ustawionym na parterze przy głównym wejściu do
budynku szkoły.
Przyniesione przez Was rzeczy możecie
składać też w sali 104. Skontaktujcie się
wtedy z p. Krzysztofem Lewandowskim, po-

nieważ osoby lub całe klasy, które wykażą się szczególną hojnością, będą mogły liczyć na drobny upominek lub słodkości.
Szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Lewandowski
(sala nr 104).
Zwracamy się do wszystkich o wielkim sercu, którym los
słabszych nie jest obojętny, aby przyłączyli
się do naszej akcji. Za wszelką pomoc, gorąco dziękujemy. Zachęcamy też do wolontariatu na rzecz schroniska i do przemyślanych
adopcji.
Psiaki będą bardzo, bardzo wdzięczne.
Krzysztof Lewandowski
W tym miejscu szczególne podziękowania
składamy p. Edycie Chodań, która zachęciła
uczniów klasy 3TOR, Renatę Mikołajun i Kamila Szałkowskiego, do przygotowania przepięknego plakatu promującego akcję pomocy
pieskom ze schroniska w Tomarynach.
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Foto: http://www.dogomania.com/forum/topic/135875-schronisko-w-tomarynach-psiaki-do-adopcji/
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Coś mało kolorowy ten komiks...
Myślę, że wielu z Was,
drodzy Czytelnicy, choć raz
spotkało się z takim dziwnym,
czarno-białym komiksem, który
tak jakoś dziwnie się czyta.
Otóż świadomie czy nie, mieliście kontakt z mangą, czyli japońskim komiksem właśnie.
Sama pamiętam swoje
pierwsze
z nim spotkanie. Było
to w bibliotece mojej
podstawówki, kiedy wzięłam do
rąk małą książeczkę. Strona tytułowa okładki była na końcu i to,
co czytałam, nie miało sensu.
Wtedy też mój kolega z klasy
oświecił mnie, że to manga i wyjaśnił, jak to się czyta.
Gdy później zaczęłam się
interesować na poważnie i już
świadomie Japonią oraz rzeczami z nią związanymi, po paru
obejrzanych
seriach
anime,
w tym jednej z moich ulubionych, a mianowicie Death Note,
zechciałam mieć ten majstersztyk na własność. Zaczęłam szukać, czy i gdzie można kupić tę
mangę i oczywiście zakupiłam
wszystkie 12 tomów. Nie od razu, bo tomik kosztuje ok. 20 zł,
więc na raz taki koszt byłby
zbyt odczuwalny. To były początki, a potrwało to jeszcze
troszkę.
I tak po mniej więcej
Rok 2015/2016 Numer I

2 latach sukcesywnego kupowania różnorakich mang jestem właścicielką 33 egzemplarzy różnych komiksów.
No dobrze, ale co odróżnia te komiksy od innych, normalnych? – spytacie. Tak jak wspomniałam na początku, są one czarno
-białe. Jednakże nie w stu procentach, bo kolorowa jest obwoluta
i niekiedy strony specjalne. Nie jest też tak, że cała strona jest
wypełniona rysunkami o czarnych krawędziach i białym tłem. Mangaka – osoba tworząca mangę – jest w posiadaniu tzw. rastrów.
Są to swojego rodzaju naklejki z wzorami, np. kratki, kropki,
wzory tradycyjnych kimono, kwiaty itp., które może wycinać i nakładać na strony. W ten sposób może tworzyć cienie albo np. kolorować spódniczkę jakiejś uroczej uczennicy.
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Coś mało kolorowy ten komiks...
Ponieważ w Japonii obowiązuje ruch prawostronny, czyta się od prawej do lewej, więc
naturalnie i obwoluta jest „na
końcu”. Dla nas to może być trochę kłopotliwe, ale uwierzcie –
kwestia przyzwyczajenia. Kolejność czytania dymków i przesuwania wzrokiem po kartce to,
mniej więcej, ruch od prawego górnego rogu do lewego dolnego rogu.
Tematyka
mang
może być najróżniejsza.
Największą popularnością cieszą się
tzw. shouneny, czyli
komiks przeznaczony
dla chłopców, gdzie
królują walki, przygody i znikoma ilość romansu. Nie znaczy to, że inne
rodzaje nie istnieją! Między innymi są: shojo-manga dla dziewcząt, przeważnie o życiu szkolnym i miłostkach w niej się dziejących, czy gore – horror i wiele, wiele innych. Mangi poruszają
naprawdę sporo tematów i nie
starczyłoby nam czasu i papieru,
by wszystko dokładnie opisać.
Mogę Was jednak zapewnić, że
znajdziecie wszystko, czego
chcecie, jeśli tylko dokładnie
poszukacie. A jeśli nie na polskim rynku, to w Internecie!
Charakterystyczny jest
też styl rysowania, nazywany
potocznie „kreską”. Odróżnia to
od siebie mangaków. Niektórzy
rysują np. bardzo duże i śliczne
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oczęta, zniewieściałych chłopców i wydłużają kończyny, a inni mogą np. nadawać kanciaste rysy nawet i dziewczętom, obdarzać je
bardzo wymownymi atutami czy rysować wszystko realistycznie
ze szczegółowym tłem. Tak jak „co kraj, to obyczaj”, tak mogę
śmiało rzec – co mangaka, to kreska.
Myślę, że każdy chcący znajdzie coś dla siebie, szczególnie, że na polskim rynku jest coraz więcej firm specjalizujących
się w różnych gatunkach wydawniczych. Wiele można nabyć np.
w Empiku. Zachęcam Was szczerze do lektury i dalszych poszukiwań, bo można trafić na prawdziwe arcydzieła!
Klaudia O.
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Szkolny Konkurs Fotograficzny
Woda – zwykła… niezwykła… tajemnicza…?
Do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Handlówki!
Już po raz ósmy organizujemy
dla Was Szkolny Konkurs Fotograficzny!!!
Do udziału w nim zapraszamy całą
społeczność Zespołu Szkół EkonomicznoHandlowych w Olsztynie – uczniów, nauczycieli i pracowników.
Jak w poprzednich edycjach, będą
nagrody dla zwycięzców, wystawa
wszystkich prac, ale najważniejsze to...
przyjemność robienia zdjęć.
W tym roku szkolnym tematem konkursu jest Woda – zwykła… niezwykła…

tajemnicza…?

Jest wszechobecna. Nie możemy bez
niej żyć. Jest piękna, kryje w sobie wiele tajemnic. Daje ukojenie, ale jest też
niebezpiecznym żywiołem.
Spada z nieba, wypływa spod ziemi,
ale i z… kranu :-)
Spróbujmy spojrzeć na nią inaczej.
Może obiektyw aparatu fotograficznego
pozwoli dostrzec jej niezwykłość.

WSZYSTKICH
ZAPRASZAMY DO
ZABAWY!!!
POWODZENIA!!!
Mirosława Siemianowska
(opiekun konkursu)

REGULAMIN VIII EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa
się Szkolny Konkurs Fotograficzny, zwany dalej Konkursem.
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.
Patronat nad Konkursem objął dyrektor ZSEH oraz
komitet redakcyjny szkolnej gazetki „Gafa”.
II. Opis Szkolnego
Fotograficznego
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Konkursu

1. Celem Konkursu jest zintegrowanie społeczności naszej szkoły – uczniów, grona pedagogicznego
i pracowników administracji – poprzez poznanie swoich zainteresowań i hobby.
Temat Konkursu brzmi: Woda – zwykła… niezwykła…
tajemnicza…?
1. Pod uwagę będą brane pomysł oraz wrażenia estetyczne – piękno fotografii.
2. Ocenie podlegać będzie cały cykl (seria od 3 do
6 zdjęć) jednego autora.
3. Dla autorów zwycięskich prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
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REGULAMIN VIII EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
WY WIAD Z DY R . LILIANNĄ GE R SZB E R G

6.

Prace nagrodzone i wytypowane przez jury będą
umieszczone na stronie internetowej
szkoły,
a także na przygotowanej przez organizatorów
Konkursu wystawie.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie mogą brać udział uczniowie, nauczyciele
i pracownicy administracyjni ZSEH w Olsztynie.
Fotografie powinny być w formie papierowej (na
papierze
fotograficznym)
–
format
10x15
i elektronicznej przesłanej na adres gafakonkurs@gmail.com
Fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora (uczniowie dodatkowo podają klasę, do której uczęszczają).
Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć od trzech
do sześciu fotografii, które stanowić będą jeden cykl.
Autorzy zdjęć zgłoszonych do Konkursu automatycznie wyrażają zgodę na ich publikację na szkolnej wystawie i stronie internetowej ZSEH, wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, nagrywanie na
urządzeniach wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu.
Uczestnik zgadza się na posługiwanie się i podpisywanie przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem
w celach informacyjnych, na wystawie, w gazetce szkolnej i a szkolnej stronie internetowej.
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne
z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej
autorskie prawa osobiste, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne
zgłoszonych fotografii, w tym
brak praw wymienionych powyżej.
Materiały zgłoszone
Konkurs nie będą zwracane.

na

IV. Jury Konkursu
Prace ocenia jury w składzie: p. Piotr Antoszkiewicz,
p. Krzysztof Lewandowski, p. Izabela Radek-Beczak oraz
pięciu przedstawicieli wytypowanych z grona uczniowskiego.
Organizator powołuje przewodniczącego jury Konkursu z grona jurorów, ma on głos rozstrzygający w sprawie
przyznania nagród.

jako zdjęć pozakonkursowych.
V. Nagroda publiczności
1. Społeczność szkolna (nauczyciele, pracownicy szkoły
i uczniowie) przyznaje w drodze głosowania swoją
nagrodę.
2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie i na stronie internetowej
szkoły. Spośród nich społeczność szkolna, drogą głosowania,
wytypuje jeden cykl do nagrody
publiczności.
3. Kartki z numerem pracy, na
którą oddajemy swój głos, będzie można wrzucać do zapieczętowanej urny znajdującej
się w bibliotece szkolnej.
VI. Terminarz Konkursu
Konkurs odbywa się w terminie od 5 X 2015 r. do
15 IV 2016 r.
Fotografie w formie papierowej należy składać
w terminie do 14 II 2016 r. do p. Mirosławy Siemianowskiej (biblioteka). Rozstrzygniecie Konkursu
i ogłoszenie wyników odbędzie się między 7 III 2016 r.,
a 21 III 2016 r.
Wystawa prac nagrodzonych oraz wytypowanych
przez jury prezentowana będzie od kwietnia 2016 r. do
końca r. szk. 2015/2016.
Do 15 IV 2016 r. będzie można oddać swój głos na
wybraną przez siebie pracę konkursową w kategorii:
„Nagroda publiczności”.

VII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród.
Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona
w bibliotece ZSEH oraz na stronie internetowej szkoły
www.zseh.pl

Opracowanie: M. Siemianowska
Biblioteka Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie

Jurorzy mają prawo prezentacji swoich fotografii
Rok 2015/2016 Numer I
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Forum dyskusyjne dla informatyków i nie tylko – informacje, opinie, porady

Azure PowerShell – zdalne zarządzanie subskrypcją
i usługami Microsoft Azure
W poprzednim numerze „Gafy” pisałem o podstawach PowerShella, które miały zastosowanie w systemie
lokalnym. W tym artykule opiszę,
jak wykorzystać PowerShella w celu
ułatwienia i przyspieszenia pracy
z usługą Microsoft Azure. Przykładem zastosowania Azure PowerShell
może być np. stworzenie 10 000 maszyn wirtualnych
w ciągu 10 minut. Tak, to jest możliwe, gdy posiadana subskrypcja pozwala na stworzenie tylu maszyn
i posiadasz wystarczającą ilość pieniędzy, żeby tyle
maszyn utrzymać . Aby skorzystać z Azure PowerShell, trzeba przygotować do tego system.

Rok

Przygotowanie komputera do działania Azure PowerShell
W celu zainstalowania modułu Azure PowerShell powinieneś wcześniej zainstalować .NET Framework 4.5.
Możliwe, że jest już zainstalowany, jeśli nie, to prawdopodobnie zostanie zainstalowany podczas instalacji Azure PowerShell.
Instalacja Azure PowerShell
Pobierz i uruchom instalator Azure PowerShell (http://
rk93.it/dlaps). Postępuj według poniższych zrzutów ekranu.

2015/2016 Numer I
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Azure PowerShell – zdalne zarządzanie subskrypcją
i usługami Microsoft Azure
Połączenie z subskrypcją Microsoft Azure
Aby połączyć się z subskrypcją Azure, należy ją zakupić (http://rk93.it/buyAzure). Studenci i uczniowie mogą skorzystać z usługi za darmo
(http://rk93.it/gca4s). W przypadku problemów
z aktywacją usługi dla uczniów napisz do mnie, a postaram się pomóc (http://rk93.it/gafa).

wymaga pobrania certyfikatu,
który po jakimś czasie wygasa,
no i konfiguracja jest dłuższa.
Teraz pokażę, jak zalogować
się do subskrypcji Azure za
pośrednictwem Azure AD:

Uruchom Microsoft Azure PowerShell, np. mówiąc „Hey Cortana,
open Microsoft Azure PowerShell”.

Istnieją dwie metody połączenia się z subskrypcją
Azure:


logowanie za pośrednictwem certyfikatu,



logowanie za pośrednictwem
(Azure Active Directory).

Azure

Po uruchomieniu programu powinieneś
zobaczyć okno jak powyżej.

AD

Microsoft zaleca korzystanie ze sposobu drugiego
ze względu na to, że, oprócz łatwiejszej konfiguracji, umożliwia zarządzanie subskrypcją przez wiele
osób. Opcja z certyfikatem nie jest zalecana z tego
względu, że ma pewne ograniczenia w zarządzaniu,


Wpisz polecenie
AzureAccount i naciśnij Enter.


Add-

Zaloguj się do usługi Microsoft Azure, podając
adres e-mail konta Microsoft przypisanego do
subskrypcji Azure. Jeżeli używasz konta szkolnego lub firmowego, wymagane są dodatkowe działa-

nia, ale w naszym przypadku jest to niepotrzebne i dlatego nie będę tego pokazywał.
Rok 2015/2016 Numer I
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Azure PowerShell – zdalne zarządzanie subskrypcją
i usługami Microsoft Azure
Po zalogowaniu się swoim kontem Microsoft ujrzysz takie okno:

Podobnie można wyłączyć maszynę wirtualną. Wystarczy
tylko zamienić Start-AzureVM na Stop-AzureVM.

Przykładowe polecenia
Podobnie jak na komputerze lokalnym możemy uzyskiwać różne
informacje, korzystając z poleceń z prefiksem Get-. Przykładem takich poleceń są:


Get-AzureAccount – wyświetla to co wyżej,



Get-AzureSubscription – wyświetla informacje o aktywnej subskrypcji.

Uruchamianie maszyny wirtualnej
W poprzednim poradniku pisałem, jak uruchomić maszynę wirtualną na komputerze lokalnym. Podobnie
można to zrobić w Azure PowerShell. Oto kolejne
kroki:


Wylistuj dostępne maszyny wirtualne poleceniem Get-AzureVM. Zostaną wyświetlone informacje potrzebne do uruchomienia maszyny
wirtualnej.



Uruchom wybraną maszynę poleceniem StartAzureVM. Składnia polecenia na przykładzie
maszyny
z systemem
Windows
10:
Start-AzureVM-ServiceName
radzio1993-w10-Name W10.

Tak wygląda ekran Azure PowerShell
po wykonaniu powyższych czynności:
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Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows
Tak jak na początku wspominałem, istnieje możliwość
szybkiego stworzenia wielu maszyn za pomocą jednego
skryptu. Instrukcję mówiącą, jak zrobić jedną maszynę,
można znaleźć w dokumentacji Azure (http://rk93.it/
apsvmwin). Skrypty do tworzenia maszyn, cyklicznego
uruchamiania i zatrzymywania maszyn i wiele innych
znajdziesz na Microsoft Script Center (http://rk93.it/
wasc).
Podsumowanie
Jak widać, Azure PowerShell bardzo przyspiesza pracę.
Często szybciej można wykonać zadanie za pośrednictwem PowerShella niż przez stronę zarządzania usługą
Azure. Nie przedstawiłem jeszcze wielu innych ciekawych funkcji, np. programu AzCopy, który pozwala pobrać lub wysłać szybko pliki na Azure, nawet 50 GB
w ciągu 41 minut. Ten program dokładnie opisał na swoim
blogu Tomasz Wiśniewski, który pracuje w firmie
Microsoft
jako
Technical
Evangelist
(http://rk93.it/twazcopy).
Mam nadzieję, że zaciekawił Cię ten artykuł i będziesz
zagłębiał się w tematykę Azure i PowerShella. Jeśli
chcesz, to wyślij mi feedback za pośrednictwem
strony http://rk93.it/gafa. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Radosław Kierznowski (absolwent TI)
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UCZNIOWIE PISZĄ
Podsiadło jakiego nie znacie (i inni)
Pomimo ostatniej, nie do
końca rozumianej przez mój
mózg, „fazy” na muzykę Dawida Podsiadły, nie o nim
będzie ten tekst. Więc jeśli
jesteś jego fanem, lub nie, ale szukałeś tu jakiejś
sensacji, muszę Cię rozczarować, i może również zaskoczyć.
Przeglądając ostatnio „insta”
koleżanki, zaciekawił mnie cytat, ale również autor podpisu pod zdjęciem. Głównie
przez moją ostatnią, niewyjaśnioną, ale
akceptowaną przez znajomych przytaknięciem głowy, fascynację wspomnianym
muzykiem. Otóż wyraźnie było tam napisane: Jacek Podsiadło. Natychmiast sprawdzam…, bo przecież jeśli to jego tata,
brat, kuzyn – ktokolwiek z rodziny, to mogłaby się
zrodzić we mnie podwójna „faza” na Podsiadłów! Najpierw jednak, zainspirowana słowami, przeglądam jego
twórczość. To był właśnie ten moment, w którym zdałam sobie sprawę, że napiszę do „Gafy” o poezji.

do twojego kształtu,
obudować cię jak masa perłowa, zamknąć jak
w bursztynie.
Znajdź cały utwór w Internecie, zobacz, jakie motywy się tam przejawiają. Czy z czymś Ci się
kojarzy? Nazwisko autora już znasz, tytuł jest całkiem chwytliwy. Dasz radę!
Kolejnym ciekawym autorem jest Maria
Goniewicz, która zainteresowała mnie
wierszem (a właściwie bardziej pomysłem
na niego) pt.: Żaden ze mnie ogrodnik.
Pozwolę sobie napisać cały, bo wtedy dopiero urzeka. Podmiot liryczny to kobieta
tęskniąca za mężczyzną, którego prawdopodobnie kocha:

pod twoją nieobecność
zakwitł we mnie bez
jestem taka
Bezsilna
Bezsenna

Tak. Zbliża się matura, więc wszędzie widzi
się motywy literackie. Postaram się tu przedstawić
kilka ciekawych tekstów, które nie będą nudne, ale
inspirujące do dalszego szukania i „grzebania” w tekstach XX – XXI wieku.
Oczywiste jest, że pierwszy w kolejności
jest Jacek Podsiadło. Polski poeta, prozaik, felietonista. Pomimo tego, że ma już ponad pięćdziesiątkę,
może trafiać do młodzieży, również przez swój styl
bycia. W wierszu Spróbuj być Bogiem dostrzegam
motywację do odkrywania piękna świata, do poznawania tego, czego jeszcze nie odkryliśmy. Podmiot liryczny mówi nam „ZWOLNIJ!”. Znakomicie wplata się
w nasze życie, w którym tak pędzimy. Na koniec wspaniałe zdania, które uspokajają, przemawiają do nas
głęboko:

bezużyteczna
pustka po tobie
Bezdenna
Bezczelna
bezlitosna
trujący najbardziej bez
czyni mnie
Bezdomną
Bezimienną
bez Ciebie
Jak to wykorzystać na maturze? Może wylosujesz Ludzi bezdomnych, motyw miłości albo funkcję
anafory w dziełach literackich? Nigdy nie wiesz, co
przyniesie Ci jutro, a zawsze warto wzbogacać swoje
wnętrze i wrażliwość (i wiedzę maturalną!).

Zachowaj spokój, spokój.
Powietrze potrzebuje czasu, by dostosować się
Rok 2015/2016 Numer I
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UCZNIOWIE PISZĄ
Zwolnijmy
śmiać? Albo krzyczeć i przeklinać? Nie
chcesz tego sprawdzić?
Tak naprawdę żyjemy za szybko. Za wiele
chcemy zrobić, a – nie oszukujmy się – mamy mało czasu. Mamy tylko kilkadziesiąt
lat, tylko miliony dni, tylko miliardy godzin,
tylko tryliardy sekund. To tak mało, bardzo
mało. A my biegamy jak głupi i chcemy
wszystko zrobić jak najszybciej, by potem
rzucić się na łóżko, pójść spać, obudzić się
i… znowu biegać.

Wszyscy gdzieś biegniemy.
Jedni biegną do pracy, bo boją się
spóźnić, my, uczniowie, do szkoły, by
nauczyciele nie wstawili nam spóźnienia, chociaż
i oni często się spóźniają, ale oczywiście akurat
na to nie narzekamy, bo kto nie chce, by lekcja
mijała? Oczywiście, że każdy! Inni biegną, bo
jest wyprzedaż i chcą kupić
to, co jest na niej najlepsze,
najpiękniejsze. Inni biegną, bo
muszą – na lekcjach wychowania fizycznego. Biegamy w kółko po tej sali, bo musimy i tu
nie
możemy
nie
biegać.
A jeszcze inni biegną, bo po
prostu nie potrafią zwolnić.
A dlaczego do szkoły nie pójść zamiast biec i złamać sobie przy tym nogę? Będzie spóźnienie.
I co dalej? No nic. To tylko spóźnienia. Świat się
nie zawali, a Ty może zobaczysz coś ciekawego
w drodze do szkoły. Może uda Ci się komuś pomóc? Może wskoczysz w kałużę i zaczniesz się
Rok 2015/2016 Numer I

Ludzie! Zwolnijcie trochę, co? Czas Wam
ucieka, ja wiem, ale jeśli zaczniecie spokojniej oddychać, jeśli Wasze serce nie będzie biło tak szybko, a krew buzowała, to
mogę Wam obiecać, że więcej zobaczycie.
Doceńcie czas, którego mamy tak mało. Robiąc wszystko szybko, tak naprawdę nie
zaoszczędzimy czasu, on będzie płynął
z nami. Żyjemy szybko, a on żyje jeszcze
szybciej. Tak to działa. Ale jeśli my zaczniemy
żyć powoli, doceniać nasze sekundy, minuty,
godziny, dni, lata, to wszystko zobaczycie
w innych kolorach i świat nie będzie się Wam
rozmazywał jak to czasem bywa, gdy biegniemy
przed siebie i staramy się dobiec do celu, który
cały czas nam ucieka. Czasami nawet go nie widzimy, bo tak szybko biegniemy. A co jak będziemy biec tak szybko, że aż w końcu go ominiemy
i nawet nie będziemy o tym wiedzieć? Co wtedy?
Wtedy, Moi Drodzy, będziemy biec za niczym, ale nie będziemy o tym wiedzieć. Poza tym,
jeśli będziemy szli powoli, to bardziej przyjrzymy się naszym celom. Zobaczymy je wyraźniej.
Będziemy wiedzieć, co dokładnie jest naszym celem, przemyślimy to.
Poza tym, czy nie sądzicie, że takie szybkie życie równie szybko Was zmęczy? Przecież po kilku, kilkudziesięciu latach będziecie

Foto: http://zakłady-bukmacherskie.pl/2015/07/03/pospiech-to-zly-doradca/
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UCZNIOWIE PISZĄ
Zwolnijmy
tak zmęczeni, że nie złapiecie oddechu. Przecież
jeśli przez kilka lat będziecie tak szybko biec,
żyć, to się szybciej zmęczycie i nie będziecie mieli siły na to, by osiągnąć
Wasz upragniony cel. Pomyślcie nad tym.
Oczywiście nie twierdzę, że macie tkwić
w miejscu i nic nie robić. Oczywiście, że nie! Stanie w miejscu jest gorsze niż cofanie się! Bo
wtedy nie robicie nic, a cofając się, przeżywacie
wszystko ponownie. Może znowu uczycie się tego
samego, robicie to samo, ale uwierzcie mi, że
czasami warto. Już lepiej się cofnijcie o krok
czy o dwa, ale nigdy nie stójcie w miejscu, jak te
słupy soli. Nie warto. Nie możecie pozwolić, by
wasze minuty, godziny mijały.
A co jeśli zastygniecie? Co jeśli nie będziecie mogli poruszyć nogą, by pójść dalej? Co
jeśli od tego stania wasze nogi zdrętwieją i gdy
będziecie chcieli wstać, upadniecie? Co wtedy?
Nie pozwólcie na to. Nie możecie.

Rok 2015/2016 Numer I

Jeśli jesteście bardzo zmęczeni, to przystańcie na chwilę, złapcie oddech, uspokójcie
serce. Ale nie zapomnijcie, że wtedy trzeba trenować nasze nogi, które w każdej chwili będą
nam potrzebne, by ruszyć dalej. Wiem, że każdy
z Was ma dużo siły, ale jeśli wyrwiecie na samym
starcie do przodu, to gdy pojawią się górki, padniecie już przy pierwszej. Trzymajcie się na czubie, ale czasami zwolnijcie, by nabrać sił i na końcu wygrać. To, co jest do wygrania. Tylko Wy
wiecie, co to jest.
Pamiętajcie, czas się nie zatrzyma. On na
nas nie czeka, on idzie. Ale zdradzę Wam tajemnicę, że czasami jest tak, że on przystosuje się
do naszego życia. Do naszego biegu. Czasem też
warto truchtać. Po co biegać? Nie męczcie się
tak
szybko.
Droga
jest
długa.
PS.: Naszym bieganiem jest nasze życie, nasz
czas
na
tej
planecie.
Nasze
cele.
Naszymi nogami są nasze siły, które mamy, by
osiągnąć nasze cele. Nasze chęci i pragnienia.

Foto: http://zakłady-bukmacherskie.pl/2015/07/03/pospiech-to-zly-doradca/

M.

Str. 21

UCZNIOWIE PISZĄ
Bo tylko miłość...
Wzięło mnie na filozofię
pewnej nocy, więc postanowiłam to wykorzystać,
by skleić kilka sensownych
zdań. Przynajmniej mam
nadzieję, że będzie to
miało jakąkolwiek znaczącą treść.
Skoro już jesteśmy na tym świecie, to w jakimś konkretnym celu. Nie rodzimy się po to,
żeby iść do szkoły, zdobywać wiedzę, pracować
czy robić cokolwiek przynoszącego korzyści
materialne. Są to sprawy mało istotne, których
potrzebujemy, by przetrwać jakoś w tej zagmatwanej i ciężkiej rzeczywistości. Jednak
przychodzimy na świat po coś zupełnie innego.
Narodzeni z miłości dwojga ludzi, która tchnęła w nas życie, poszukujemy własnego szczęścia
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i z nim w sercu odejdziemy z tego świata,
w poczuciu spełnienia. Miłość – odwieczny
obiekt westchnień wielkich ludzi, poetów, artystów, pisarzy czy współczesnych reżyserów
filmowych. Główny wątek nawet pobocznych
scen. Gdziekolwiek się nie obejrzymy, pojawia
się ona. Tak piękna w całej swej krasie, a zarazem tragicznie łamiąca ludzkie serca. Tak wielu
z nas cierpi w okowach niespełnionej miłości,
tak wielu płacze po utraconej połówce. Ale mimo to stale obserwujemy tych, dzięki którym
trzymamy się nadziei i oczekujemy spełnienia.
Czymże jesteśmy wobec nieskończoności w pojedynkę?
Co
znaczy
samotne
życie?
Urodziliśmy się, żeby połączyć swoje serce
z czyimś, by stworzyć jedność i iść przez życie w miłości...

Foto:http://poradymilosne.blox.pl/2015/07/Milosc-wokol-nas.html
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Humor z zeszytów szkolnych
 Kara śmierci ma charakter nieodwracalny.
 Pięta Achillesa to miejsce, które jest
wrażliwe na śmierć.
 Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę to najpierw musiała być zakryta.
 Całemu oddziałowi wojska złożono najserdeczniejsze
życzenia ekshumacji.
 Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody.
 W dawnych czasach chłopi żyli dłużej bo orali sami
a nie traktory.
 Żołnierze noszą zielone mundury żeby udawać trawę.
 Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych
koroną.
 Pod broń powołano całą młodzież od 16 do 60 lat.
 Skrzydła husarskie ważyły pół metra.
 Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych
prac, niektórzy jako nauczyciele.
 Polacy byli waleczni i walczyli w walce o Anglię, walcząc o niepodległość Anglii.
 Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej.
 Mumie służyły jako wkłady do grobów i były robione
przez Egipcjan.
 W XVI wieku uprawiano wiele roślin, których jeszcze
nie znano.
 Dzięki seppuku Japończycy mogli pokazać swoje
prawdziwe wnętrze.
 Chrobry złożył do papieża podanie o koronę.
 Na placu gdzie stoi pomnik Jagiełły, toczyła się kiedyś
wielka bitwa zwana pod Grunwaldem.
 W dawnych czasach ludzie spali na piecach bo nie
mieli czym palić.
 Dedal potrafił rożne rzeczy, wiec żona Minosa urodziła dziecko.
 Tylko przez kobiety są wojny bo to one przeważnie
rodzą żołnierzy.
 Królowa Bona sprowadziła do Polski seler, kalafiory
i makaroniarzy.
 Emilia Plater była pułkownikiem o kobiecych piersiach
widocznych spod munduru.
 Franciszek Józef oprócz kobiet klepał również konie,
podczas gdy inni klepali biedę.

 Słowianie mieszkali w domach z drewna, z których dym
wychodził mniejszymi otworami a Słowianie większymi.
 Mumia to żona faraona.
 Jagiełło miał z Sonką tylko czterech synów ponieważ możnowładcy odmówili mu poparcia.
 W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet
dzieci w podeszłym wieku.
 Wraz z wynalezieniem koła i pieniędzy ludzie zaczęli kręcić interesy.
 Syrena to pół kobiety, która ryczy gdy jest alarm.
 Budzik spełnia wiele czynności, ale najczęściej chodzi
wraz ze wskazówkami.
 Bez drewna nie można robić mebli i palić w kaloryferach.
 Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja lubię.
 Kolej przewozi pasażerów, ludzi i cudzoziemców.
 W starej kuźni miechy wprawiano w ruch ręcznie za pomocą nogi.
 Furmanka poruszana jest silnikiem bez koni mechanicznych – wystarczy tylko dać im owies.
 Kolumb myślał że odkrył Indie, a to były Stany Zjednoczone.
 Kopernik ruszył Ziemie i dlatego zobaczył, że jest okrągła.
 Azja jest największym kontynentem na Ziemi, a nawet na
świecie.
 Ze Śląska kilofem wydobywa się węgiel kamienny i brunatny górnik.
 Klimat to coś stałego, co nie wiadomo kiedy się
zmienia.
 Morze Martwe zostało w XIX wieku zabite
prze niektórych ludzi, aż po dzień dzisiejszy.
 W Australii człowiek współżyje z Aborygenami.
 Pomimo że na niebie świecił księżyc dzień był smutny
i ponury.
 Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.
 Marynarzy o jednym oku nazywamy piratami.
 Węgiel powstał z paproci, skrzypków i widłaków.
 Wietrzenie skał jest pojęciem czysto teoretycznym bo
wszystkie dawno wywietrzały.
 Baca bardzo długo gadał turystom, że milczenie jest złotem.
 Na ukształtowanie powierzchni Ziemi mają wpływ jej
trzęsienia oraz wulkanizacja.
 Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki.
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Humor z zeszytów szkolnych
 Dwa przeciwległe punkty na globie
nazywamy biegunkami.

 Wścieklizną można się zarazić jeśli się ugryzie wściekłego psa.

 Wisła płynąc przez Żuławy wpada

 Kameleon ma oczy, które mogą kręcić głową dookoła.

w depresje.

 Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago.
 Ptaki bardzo różnią się od gadów – lataniem i budową
gęby.
 Liść ma taką rolę w życiu, że musi cały czas wdychać
i wydychać.
 Gryzoń to zwierze, które ogryza co tylko może, np.
jabłka, zostawiając ogryzki.
 Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy.
 Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych.
 Meduza żyje w jelicie grubym człowieka więc jest
pożytecznym szkodnikiem.
 Rolnicy nie lubią kretów, bo obgryzają im korzenie.
 Wątroba była cały dzień śledziona.
 Dżdżownica jest spiczasta, bo gdyby była prostokątna to by się bardzo męczyła przy wchodzeniu w ziemie.
 Krowa to zwierzę roślinobójcze.
 Kręgosłup składa się z kręgu i ogona.
 Podczas zapłodnienia plemnik łączy się z komórką
jajową i powstają nowotwory.
 Jesienią wszystko spada z drzew.
 Wczoraj w naszej klasie lekarz badał dzieci chore
na higienę.
 Głowa osadzona jest na zębie trzonowym kręgosłupa.
 Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają
się kapuśniaki.
 Kangurzyca nosi dziecko w torebce.
 Kurczęta są produktem jaj sadzonych.
 Do chorób zawodowych zaliczamy: pylicę, gruźlicę
i rzeżączkę.
 Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki.
 Kukurydza rośnie w kaburach i ma żółte zęby.

 Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji.
 Węgiel może być kamienny i brutalny.
 Młodzież w stanie nietrzeźwym może spowodować potomstwo.
 Bakterie które rozmnażają się prze kichanie, prowadzą
tryb życia koczowniczy.
 Kość słoniowa wyrasta z nosa.
 W budowie niektórych płazów wyróżniamy odwłok i płozy.
 Układ oddechowy przechodząc przez nos i gardło wpada
do żołądka.
 Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie umieszczony po bokach jak żaba.
 W naszej szkole jest dziewczęcy chór mieszany.
 W XIX wieku kompozytorzy na papierze nutowym pisali
na siebie donosy.
 Bach w swoim życiu wyszedł za mąż i dorobił się trochę
dzieci.
 Chopin umarł na zapalenie skrzeli.
 „Bogurodzica” śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy
pod Grunwaldem.
 W wierszu „Pieśń o bębnie” bęben gra pierwsze skrzypce.
 Chopin wszystko co widział przerabiał na muzykę.
 Organy zbudowane są z dużych
i małych piszczeli.
 Mszę żałobną „Requiem” Mozarta
dokończył inny kompozytor, ponieważ umarł i nie miał czasu.
 Jontek na swoim zegarze w chałupie znalazł wskazówki do życia.
 Chopin – to najprawdopodobniej największy gracz na
świecie.
 Perkusja to zestaw garnków, w których gotuje się muzyka.
 Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa.

 Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę, a niekiedy
nawet z roku na rok.
 Choroby weneryczne są rozpowszechniane przez prasę, radio i telewizję.

Rok 2015/2016 Numer I

https://marucha.wordpress.com/2012/04/19/humorzeszytow-szkolnych-czyli-ksiadz-robak-mial-wyrzuty-pomordzie/
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HOROSKOP SZKOLNY
BARAN (21.03 - 20.04)
Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, lubi szkołę, zrobi
wszystko, żeby się w niej nie nudzić.
Barany to osoby bystre, ciekawskie, elokwentne, a przy tym bardzo ambitne. Nie za
bardzo chcą siedzieć spokojnie w szkolnej ławce, najbardziej lubią w szkole przerwy. Wtedy mogą się wyszaleć i wyładować rozpierającą je energię. Nudne lekcje
zniechęcają Barana, zachęcają do rozrabiania. To typowi „przywódcy klasowi”, prowodyrzy niejednej draki. Wszędzie jest ich pełno, swoich poglądów bronią uparcie,
nie podlizują się nauczycielom, z nimi również prowadzą zwykle żywiołowe dyskusje. Jeśli
polubią przedmiot i nauczyciela, potrafią przyłożyć się do nauki. Interesują ich konkursy
szkolne, olimpiady. Zodiakalne Barany są zwykle wszechstronnie uzdolnione, pomysłowe,
mają zdolności językowe. Szybko się uczą, przedmiot który lubią, pochłania je całkowicie.
Barany powinny popracować nad koncentracją, wykazywać więcej samokontroli i zdyscyplinowania, a wtedy dobre oceny i sukcesy przyjdą same.
Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka, fizyka, informatyka, wf.

BYK (21.04 - 21.05)
W szkole spokojny i cichy, pilny i sumienny, ale bez przesady
- nie lubi robić więcej niż musi.
Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pilne. Nigdy nie słychać ich w klasie, nie lubią
zgłaszać się do odpowiedzi, rzadko biorą udział w klasowych dyskusjach. Byki są lubiane przez nauczycieli, bo nie sprawiają większych kłopotów wychowawczych. Starannie prowadzą zeszyty, robią
notatki. Mają dobrą pamięć, są pracowite i wytrwałe, chociaż nie uczą się więcej niż muszą, nie rozwiązują zadań ?
dla chętnych?. Są często uzdolnione artystycznie, mają też zdolności do przedmiotów ścisłych. Zwykle są lubiane,
mają dużo kolegów, ale są pamiętliwe i nie zapominają urazów.
Byki powinny starać się bardziej rozwijać swoje zainteresowania, wkładać w naukę więcej pasji. Więcej odwagi w klasie również się przyda.
Ulubione przedmioty: matematyka, biologia, geografia, plastyka, muzyka.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 20.06)
Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta
każdą ciekawostkę, wszędzie go pełno.
Bliźnięta szybko się uczą, są ciekawskie, bystre i inteligentne. Interesują je bardzo różnorodne dziedziny nauki, lubią szperać w książkach i nawet nauczycieli zaskakiwać wyczytanymi nowinkami. Są gadatliwe, zadają zwykle mnóstwo pytań, biorą udział we wszystkich dyskusjach. Nauka nie sprawia im większej trudności. Zwykle są lubiane przez nauczycieli
i kolegów. Mają bardzo dobrą pamięć, zdolności artystyczne, talent aktorski. Są bardzo pomysłowe, mają duże poczucie humoru, potrafią rozweselić całą klasę. Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.
Bliźnięta powinny popracować nad koncentracją, pracować systematycznie, solidniej się przykładać do nauki i lepiej wykorzystywać wrodzone zdolności.
Ulubione przedmioty: języki obce, polski, historia, chemia, informatyka.
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HOROSKOP SZKOLNY
RAK (21.06-22.07)
Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy, spokojny, wzorowy uczeń, lubią go nauczyciele.
Raki mają dużą wyobraźnię, dobrą pamięć, szybko się uczą. Podczas nauki wykorzystują swoją intuicję, spostrzegawczość, wrażliwość. Chociaż nie przepadają za
szkołą, to nie mają problemów w nauce. Są lubiane przez nauczycieli za pilność
i obowiązkowość? Nigdy nie zapominają o pracy domowej, starannie prowadzą zeszyty, zawsze są przygotowane do lekcji. Raki są tajemnicze, nie mają zbyt wielu przyjaciół, zwykle chodzą własnymi
drogami. Są pamiętliwe, łatwo je zranić. Wobec zaufanych przyjaciół są bardzo uczynne, koleżeńskie. Mają talenty
artystyczne oraz zdolności do przedmiotów ścisłych. Chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, lubią szkolne wycieczki, rajdy, biwaki.
Raki powinny być bardziej wytrwałe w nauce, nie rozpraszać się uciekając w świat marzeń, konsekwentnie i systematycznie zdobywać wiedzę.
Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka, geografia, plastyka.

LEW (23.07-22.08)
Zdolny i ambitny, zawsze chce być pierwszy, chciałby rządzić
w klasie, uwielbia zwracać na siebie uwagę.
Lwy są bardzo ambitne, żądne władzy i sukcesów. Do szkoły chodzą z chęcią, szkoła
jest bowiem dla nich miejscem, w którym mogą zabłysnąć, wykazać się swoją inteligencją i polotem. Lubią poznawać nowych ludzi, są dobrymi kolegami, potrafią się
dzielić, pomagać słabszym. Zwykle bardzo zdolne, szybko zdobywają wiedzę, biorą
udział w konkursach, olimpiadach. Wszystko co robią ma na celu przysporzenie im popularności, podziwu. W klasie
zawsze mają coś do powiedzenia, chcą rządzić, przewodzić, wszędzie ich pełno. Zwykle lubiane przez nauczycieli,
czasem mają skłonności do podlizywania się, zwracania na siebie uwagi za wszelką cenę. Mają zdolności aktorskie,
potrafią rozśmieszyć nauczycieli i kolegów. Lubią pisać wypracowania, występować na szkolnych apelach, redagować
szkolną gazetkę.
Lwy nie powinny przesadzać ze swoimi ambicjami, z większym dystansem powinny podchodzić do siebie
i swoich ewentualnych porażek czy niepowodzeń. Troszkę więcej skromności też nie zaszkodzi.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, matematyka, wf.

PANNA (23.08-22.09)
Nie przepada za szkołą, samotnik, uczy się sumiennie, ale nie
dla stopni i wyróżnień, wybiera sobie ulubione przedmioty.
Panny są zdolne, inteligentne, szybko się uczą. Ich wrodzona nieśmiałość, spokojna
natura sprawiają, że w szkole nie czują się najlepiej. Panny są samotnikami, nie zależy im na dużej ilości znajomych, nie lubią szkolnych dyskotek, wycieczek.
W szkole uczą się dla własnej satysfakcji, stopnie nie mają dla nich dużego znaczenia. Zwykle wybierają sobie ulubione przedmioty i im poświęcają cały zapał i energię. Nauczyciele doceniają Panny za obowiązkowość, sumienność, zwykle nie ma z nimi zbyt wielu problemów. Wobec
zaufanych przyjaciół są lojalne i wierne. Z uporem bronią swoich poglądów. Potrafią przekonać innych do swoich racji. Mają zmysł praktyczny, talent do handlu, zdolności do przedmiotów ścisłych.
Panny powinny starać się wykorzystywać swoje talenty, walcząc z nieśmiałością. Czasem w zdobyciu sukcesu przeszkadza im nadmierna drobiazgowość, nie warto przywiązywać takiej wagi do szczegółów.
Ulubione przedmioty: informatyka, biologia, matematyka.
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HOROSKOP SZKOLNY
WAGA (23.09-23.10)
Sympatyczna i towarzyska, mądra i zdolna,
łatwo osiąga w szkole sukcesy, ma wielu kolegów, lubią ją
nauczyciele.
Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i wrażliwe. Mają duże wyczucie piękna,
estetyki i harmonii. Łatwo się uczą, ulubione przedmioty stają się ich pasją. Łatwo
nawiązują kontakty, mają dużo szkolnych kolegów, są uczynne i otwarte, świetnie
nadają się do pracy grupowej. Bywają uparte, mają oryginalne poczucie humoru, z łatwością potrafią stworzyć karykaturę kolegi czy nauczyciela. Trudno je przekonać do zmiany zdania. Są bystre, umieją prowadzić dyskusje, przekonywać do swoich argumentów, chociaż same zwykle nie zmieniają zdania, nie dają się przekonać do czyichś racji.
Elokwencja i bystry umysł sprawiają, że wszystkie testy i egzaminy, zarówno ustne jak i pisemne, nie sprawiają im
większej trudności. Nie lubią ćwiczeń gimnastycznych, wolą rozrywki dla umysłu, na przykład szachy.
Wagi powinny starać się być bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim. Zapał i energię powinny
przeznaczyć na zdobywanie wiedzy, rozwijanie swoich licznych talentów.
Ulubione przedmioty: języki obce, literatura, historia, matematyka.

.SKORPION

(24.10-21.11)

Żarliwy i namiętny, w szkole do nauki podchodzi z pasją,
wszystko go interesuje, lubi gdy wkoło coś się dzieje.
Skorpiony kierują się w życiu emocjami, interesuje je wiele dziedzin nauki, zwykle
lubią w szkole wiele przedmiotów. Czasem nawet zbytnio się rozdrabniają, nie potrafią wybrać dziedziny, która je zafascynuje, mają problemy z wyborem zawodu. Bystre i inteligentne, łatwo się uczą, z łatwością zdają egzaminy. Skorpiony to osoby
obdarzone wyobraźnią, pomysłowe, ambitne i dociekliwe. Lubią szkolę, biorą aktywny
udział w życiu szkoły, działają w samorządzie, chętnie wyjeżdżają na szkolne wycieczki, rajdy. Zwykle mają wielu znajomych, chociaż z natury są samotnikami. Nielicznych przyjaciół dobierają sobie długo i pozostają im wierne przez lata. Sport nie jest ich mocną stroną, nie lubią sportowej rywalizacji. Chętnie uczą się przedmiotów ścisłych, interesują
się literaturą, mają predyspozycje do nauki języków obcych.
Skorpiony bywają zbyt krytyczne wobec siebie, zbyt łatwo się zniechęcają gdy spotyka je niepowodzenie. Potrzebują
więcej wiary w siebie i więcej konsekwencji w działaniu, a mniej emocji.

Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka, język polski, języki obce, informatyka.

STRZELEC (22.11-21.12)
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie dyskutować, przekonywać, do szkoły chodzi z chęcią, lubi konkursy i olimpiady, często je wygrywa.
Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć. Interesują się filozofią, religią, polityką, socjologią. Mają dużo znajomych, lubią dyskutować na wszystkie tematy,
wszędzie ich pełno. Zwykle są lubiane przez nauczycieli, brak systematyczności
w nauce i pracowitości zastępują elokwencją i umiejętnością robienia dobrego wrażenia. Lubią rywalizację, konkursy,
olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie. Również zawody sportowe wzbudzają w nich chęć do osiągania sukcesów,
dają im możliwość pokazania się, rywalizowania. Gorsze wyniki osiągają w nauce przedmiotów ścisłych, wymagających
systematycznej pracy i ugruntowanej wiedzy.
Strzelce powinny bardziej koncentrować się na tym co robią, działać konsekwentnie, uczyć się systematycznie, nie
odkładać wszystkiego na później.
Ulubione przedmioty: geografia, religioznawstwo, język polski.
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HOROSKOP SZKOLNY
KOZIOROŻEC (22.12-19.01)
Pracowity, dokładny i pilny, bardzo odpowiedzialny i rozsądny,
a do tego wyjątkowo zdolny - prawdziwy wzór, chociaż za
szkołą nie przepada.
Koziorożce są zdolne, bystre, łatwo się uczą, szybko zapamiętują wiadomości. To
zwykle samotnicy, lubią czytać książki i pracować albo grać na komputerze. Do
szkoły chodzą z poczucia obowiązku i niezbyt za nią przepadają. Zwykle jednak
szybko ujawniają się ich zdolności, jak również pracowitość i pilność. Dlatego zwykle są lubiane przez nauczycieli.
Mają wielu kolegów, przyjaciół dobierają sobie ostrożnie. Zawsze wiedzą jak się zachować, są kulturalne i zawsze
opanowane. Unikają konfliktów, czasem są proszone o rozstrzyganie klasowych sporów. Często działają w samorządzie szkolnym, są przewodniczącymi klasy. Wykazują duże zdolności do nauki przedmiotów ścisłych, matematyki,
informatyki. Mają również zdolności artystyczne, lubią rysować, malować, grać na instrumentach.
Koziorożcom przyda się więcej wiary w siebie, więcej przebojowości. Ich wrodzony takt i dobre wychowanie sprawiają, że nie potrafią sobie radzić w sytuacjach konfliktowych, nie potrafią za wszelką cenę dążyć do sukcesu.
Ulubione przedmioty: matematyka, informatyka, geografia, fizyka.

WODNIK (20.01-18.02)
Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole zna, lubi dyskutować i popisywać
się wiedzą, nauka to dla niego przyjemność.
Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne, żywiołowe. Z chęcią chodzą do
szkoły, lubią ruch i zmiany. Z łatwością uczą się przedmiotów humanistycznych, mają
bujną wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły. Lubią dyskutować, spierać się, popisywać oryginalnymi poglądami. Nauczyciele zwykle starają się utemperować ich
szaloną naturę, chociaż jest to ciężka praca. Wodniki lubią przebywać wśród ludzi,
w szkole znajdują wielu znajomych, czasem także wrogów. Nie unikają bowiem konfliktów, a swojego zdania bronią do
upadłego. Uczą się szybko, dużo czytają, śledzą nowinki techniki. Interesują się informatyką, nowymi technologiami,
ciekawostkami, wszystkim co intrygujące i tajemnicze. Mają zmysł praktyczny, lubią majsterkować.
Wodniki są konsekwentne w działaniu, łatwo zdają egzaminy. Powinny więcej pracować nad koncentracją, unikać popisywania się i udziwniania wszystkiego co robią, tylko po to by było oryginalnie.

Ulubione przedmioty: język polski, historia, geografia, informatyka.

RYBY (19.02-20.03)
Zdolne i pracowite, spokojne, bystre, lubiane przez kolegów, w szkole osiągają
sukcesy, są uzdolnione artystycznie.
Ryby są wszechstronnie uzdolnione, szybko się uczą, zwykle są pilne, grzeczne
i zdyscyplinowane. Szkołę średnio lubią, to urodzeni marzyciele, romantycy. Mają
jednak duże poczucie obowiązki, nie kuszą Ryb wagary i łobuzowanie. Nie
sprawiają problemów wychowawczych, nauczyciele chwalą je, podają innym za
wzór. Często mają zdolności artystyczne, Grają na instrumentach, śpiewają,
tańczą. Wszystko co robią, wykonują z pasją i zaangażowaniem. Jeśli szkolny przedmiot je ludzi, to za nic nie
będą chciały się go uczyć. Mają wielu znajomych, można na nich polegać. Zwykle mają swoje zdanie na każdy
temat i uparcie go bronią. Nie lubią być w centrum zainteresowania, unikają imprez klasowych, żyją we własnym
świecie marzeń i fantazji.
Ryby powinny być bardziej konsekwentne i wytrwałe, nie zniechęcać się za szybko. Świat marzeń powinny zastąpić
trzeźwym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość.

Ulubione przedmioty: historia, literatura, religioznawstwo, muzyka, biologia.
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odłożył na następny rok :)
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ZSEH
OLSZTYN
Znajdziesz nas:
Ul. Paderewskiego 10/12
10-314 Olsztyn

Redakcja:
Barbara Jakubowska, kl. IV TR
Damian Przetacki, kl. IV TR
Kamila Szymula, kl. IV TR
Paulina Kubicka, kl. IV TI „B”
Magdalena Mierzejewska, kl. IV
TI „B”
Sylwia Wasiulewska, kl. IV TI „B”
Alicja Chodkowska, kl. III TI „B”

Wchodzenie do zimy
patrz!
orzechy coraz twardsze tej jesieni
wiewiórki ostrzą zęby na rogu księżyca
w ciemnym lesie klęczy na jedno kolano
na obrusie przymrozku - wilczyca

Urszula Majewska, kl. III TR
Klaudia Oleksiak, kl. III TR
Karolina Strzelec, kl. III TR
Milena Grabowska, kl. I TL
Katarzyna Dzięgiel, kl. I TR
Klaudia Kisielewicz, kl. I TR

Komitet Redakcyjny
chciałby podziękować za
opiekę i pomoc w tworzeniu
gazetki pani Mirosławie
Siemianowskiej i panu
Krzysztofowi
Lewandowskiemu,
informatykowi-grafikowi,
dzięki któremu możecie nas
także znaleźć na stronie
internetowej naszej szkoły:
www.zseh.pl, pani Agnieszce
Kostrzewie za nieocenione
konsultacje polonistyczne,
wszystkim uczniom
niebędącym członkami
redakcji, a piszącym do
gazetki, a także
absolwentom ZSEH, którzy
pamiętają o „Gafie”

kurczą się rozmowy - od słowa do
słowa
herbata nagle zamarza przy stole
krok do zimy prawie nie do uchwycenia
a jednak już bijemy przed nią czołem
telewizor szronem zaszedł
nie wiadomo kiedy
szklanka ślizga się jak igła po płycie
słuchamy Vivaldiego "Cztery pory roku"
słyszysz jak mocno bije w nas życie...
(Adam Ziemianin)
http://www.linkpolonia.com/forums/post/40331/Zima-w-poezji/6.aspx#.VkmOL14YveI
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NI E TYLKO WALENTYNKI
WY WIAD Z DY R . LILIANNĄ GE R SZB E R G

I Ty możesz okazać serce...
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