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Gniewni
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie
unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą.
Nowy numer "Młodych Gniewnych"
zaczynamy fragmentem "Hymnu o miłości"
św. Pawła. Zapewne wiecie, dlaczego... Przed
nami walentynki. Mamy nadzieję, że 14 lutego
spędzicie z osobami, które kochacie, lubicie,
darzycie sympatią...
Poza tym odliczmy dni do ferii zimowych. Niech
będą śnieżne, radosne i przede wszystkim
bezpieczne!
Patrycja Pałyska
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SZKOLNE ŻYCIE NA GORĄCO
BRAWO MARTYNKA!
Dodać także należy, że 10letnia
Martyna jest najmłodsza w zespole!
15 stycznia 2017 r. "Dyfuzja"
z naszą czwartoklasistką wystąpiła
w czasie programu artystycznego
przygotowanego na okoliczność

Pod koniec listopada 2016 r.
czwartoklasistka z naszej szkoły
 Martyna Dembińska wraz z formacją
"Dyfuzja" (zespół ze Szkoły Tańca
"Kurzak Zamorski") wzięła udział w
Mistrzostwach Świata World Artistic
Dance Federation w czeskim Libercu.
Tancerze przygotowywali się pod
okiem Katarzyny Knihnickiej.
Martynka, jej koleżanki i jeden kolega
okazali się bezkonkurencyjni zajęli I
miejsce w tańcu hiphop, wygrywając
z zespołami z Litwy, Czech, Ukrainy
i Kazachstanu. Brawo! Co
zadziwiające grupa trenuje ze sobą
zaledwie od kilku miesięcy, a występ
na Mistrzostwach Świata był jej
turniejowym debiutem. Do tej pory
"Dyfuzja" brała udział jedynie
w pokazach.

Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Trzeba przyznać, że ich
występ zrobił wrażenie.
Z kolei 4 lutego goście przybyli
na bal charytatywny zorganizowany
przez Radę Rodziców działającą przy
Zespole Szkół w Mysłakowicach mieli
okazję podziwiać umiejętności
taneczne Martyny.
Martynce i jej przyjaciołom
z formacji "Dyfuzja" życzymy dalszych
sukcesów! Na pewno jeszcze o nich
usłyszymy.
Patrycja Pałyska

Mistrzowie świata w tańcu hiphop. Zdjęcie z albumu Martyny Dembińskiej
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SPOTKANIE AUTORSKIE W NASZEJ SZKOLE
28 stycznia Zespół Szkół
w Mysłakowicach był gospodarzem
niezwykłego wydarzenia. W jego
murach miało miejsce spotkanie
z panami: Romualdem Witczakiem
i Emilem Pyzikiem autorami książki
"Ze Śnieżką w tle. Opowieść
o królewskiej wsi Mysłakowice". Dzieło
zostało wydane w 2016 roku przez
wydawnictwo "AD REM". Autorem
opowieści o dziejach naszej wsi jest
pan Witczak. Natomiast pan Pyzik
udostępnił swoje zbiory zdjęć
i pocztówek do zilustrowania dzieła.
Spotkanie zostało uświetnione
obecnością m.in. wójta gminy

Mysłakowice pana Michała Ormana,
dyrektora Związku Gmin
Karkonoskich pana Witolda
Szczudłowskiego.
Przybyli goście wysłuchali
refleksji autorów książki nt. jej
tworzenia. Mieli także możliwość
zakupienia dzieła i uzyskania
autografów od twórców tej pozycji
książkowej. Ponadto mogli obejrzeć
wystawę pocztówek ze zbiorów pana
Pyzika, które przedstawiały dawne
Mysłakowice.
Patrycja Pałyska

Bohaterowie spotkania panowie: Emil Pyzik, Romuald Witczak
Fot. Wojterek
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SUKCESY WOKALNE NASZYCH UCZNIÓW
Styczeń obfitował w sukcesy
naszych uzdolnionych wokalistów,
których przygotowywała pani Sylwia
Kędzierska. W XIV Regionalnym
Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Lubomierzu Wiktoria Świerczek
(uczennica klasy 2b gimnazjum) zajęła
I miejsce, a zespół ze szkoły
podstawowej otrzymał wyróżnienie.
Natomiast Iwonę Łukomską (5b)
wyróżniono nagrodą książkową.

Z kolei w Wojcieszycach
w Powiatowym Konkursie Kolęd
i Pastorałek Wiktoria Świerczek zajęła
II miejsce jako solistka, zespół
gimnazjalistów w ocenie jurorów
zasłużył na wyróżnienie, tak jak Julia

Wyróżniona Julia Mazurkiewicz
Fot. Andrzej Dąbek

Pani Sylwia Kędzierska ze swoją utalentowaną wokalistką
 Wiktorią Świerczek.
Fot. Andrzej Dąbek

Mazurkiewicz (6a) w kategorii soliści
 klasy IVVI.
Nagrodzonym i wyróżnionym
życzymy dalszych sukcesów
wokalnych.
Patrycja Pałyska
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DOCHÓD Z KIERMASZU PRZEKAZANY
Przed świętami Bożego
Narodzenia w naszej szkole odbył się
kiermasz bożonarodzeniowy. Ze
sprzedaży ciast, ozdób świątecznych
organizatorzy przedsięwzięcia
(Samorząd Uczniowski) uzyskali kwotę
1206, 26 zł. Postanowiono, że dochód
zostanie przeznaczony na leczenie
uczennicy gimnazjum Natalii Kouby.
Dnia 5 stycznia przewodnicząca SU
Patrycja Chojnacka i Klaudia Fyda
(uczennicawolontariuszka najbardziej
zaangażowana w przygotowanie
kiermaszu) oraz opiekunowie SU pani
Sylwia Kędzierska i pani Joanna
Politańska przekazały zgromadzone
pieniądze mamie gimnazjalistki oraz
Natalce.
Natalii życzymy dużo zdrowia,
organizatorom akcji gratulujemy
pomysłu, a wszystkim darczyńcom
dziękujemy za pomoc.
Patrycja Pałyska
Natalia Kouba z mamą oraz Klaudią Fydą i Patrycją Chojnacką.
Fot. Andrzej Dąbek

Źródło obrazka: grafika Google
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MOŻNA NA NICH LICZYĆ...

21 stycznia br. w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Mysłakowicach odbyło się
XVIII Spotkanie Opłatkowe Osób
Niepełnosprawnych. Jesteśmy dumni,
że swoją pomoc przy organizacji
uroczystości zadeklarowali nasi
uczniowiewolontariusze: Martyna
Dźwilewska, Alicja Bieniek, Paulina
Pałyska, Dawid Książkiewicz.
W barwach ZHP pomagali: Jakub
Górecki, Zuzanna Gryczka i Natalia
Leszek. Jesteśmy z Was dumni!
Patrycja Pałyska

Wolontariusze (od lewej: Dawid Książkiewicz, Alicja Bieniek, Paulina Pałyska,
Martyna Dźwilewska) z podziękowaniami.
Fot. Andrzej Dąbek

Źródło obrazka: grafika Google
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ZIMA NA SPORTOWO!

20 stycznia w Karpaczu odbyły
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkół Podstawowych w mini piłce
siatkowej. Chłopcy zajęli II miejsce,
a dziewczęta VI. Z kolei tydzień
później w trakcie Powiatowej
Gimnazjady Młodzieży w Karpaczu
chłopcy z gimnazjum uplasowali się na
III miejscu w narciarstwie biegowym.
Z kolei 30 stycznia dziewczęta
z szóstych klas zajęły II miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
Jeleniogórskiego w mini siatkówce.
Brawo!
Patrycja Pałyska

Laureaci II miejsca w mini piłce siatkowej z dyplomem
Fot. Andrzej Dąbek

Źródło obrazka: grafika Google
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25. FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
pana Wiewiórę) zebrały gromkie
brawa. Z przyjemnością oglądało się
występ taneczny czwarto i
piątoklasistek oraz słuchało kolęd
zagranych na fletach przez uczniów
4a. Zachwyciły występy uczniów,
którzy grali na instrumencie
klawiszowym, flecie poprzecznym,
skrzypcach.
Możliwe było również kupienie
różnego rodzaju ciast przygotowanych
przez rodziców, kawy, herbaty oraz
prac uczniów i maskotek.
To był wyjątkowy dzień, który
można podsumować tylko w jeden
sposób: warto pomagać, ponieważ
dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą.

15.01.2017 r. w całej Polsce po
raz dwudziesty piąty "grała" Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy "pod
batutą" Jurka Owsiaka. Zbierano
pieniądze dla dzieci i osób starszych.
Oczywiście nasza szkoła przyłączyła
się do tej wspaniałej akcji. ZSSPiG
w Mysłakowicach "grał" po raz
trzynasty. Udało nam się zebrać
9442,02 zł!!!
Gdy dwudziestu wolontariuszy
z puszkami wyruszyło w teren, w sali
gimnastycznej odbyły się występy
artystyczne uczniów. Zgromadzeni
goście, wśród których był wójt gminy
Mysłakowice pan Michał Orman
przez kilka godzin mieli okazję
podziwiać talenty uczniów, jak
i zaproszonych artystów. Nad
przebiegiem imprezy czuwał pan
Andrzej Pawlonka. Imprezę uświetniły
występy: grupy "Dyfuzja" ze szkoły
Tańca Kurzak i Zamorski (mistrzowie
świata w hiphopie) oraz zespół
instrumentalny "Finezja" z Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
pod dyrekcją Tomasza Gadziny.
Jak zwykle nie zawiedli nasi
szkolni artyści wystąpili najmłodsi
pierwszoklasiści z recytacją i śpiewem
(klasy pań Polaczyk i Liszcz). Zespoły
wokalne przygotowane przez

Wiktoria Lupa

Łukasz Łukasiewicz i Julia Pogorzała przy stoisku z maskotkami
Fot. Wojterek
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"Dyfuzja" w akcji. Na pierwszym planie Martyna Dembińska.
Fot. Wojterek

Od lewej: Lena Pietruszewska, Oliwia Rowińska,
Martyna Dembińska, Julia Sielicka, Natalia Wolak
i Patrycja Kiern w układzie tanecznym.
Fot. Wojterek
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Hania Podsadowska gra na flecie poprzecznym.
Fot. Wojterek

Zespół "Finezja"
Fot. Wojterek
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Siostry Wódkiewicz Natalia i Kinga.
Fot. Wojterek

Najmłodsi uczniowie z klasy p. Doroty Liszcz.
Fot. Wojterek
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Występ Huberta Śliwińskiego.
Fot. Wojterek

Solistka Wiktoria Świerczek
Fot. Wojterek
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Na widok tego stoiska ciekła ślinka. Julia Wojniak i Wiktoria Kubiak przy stole
z ciastami.
Fot. Wojterek

Nasi wolontariusze: z tyłu od lewej: Martyna Dźwilewska, Błażej Niewiarowski,
Kuba Wygnański, Julia Lipiak. Z przodu od lewej: Kasia Matyszkiewicz,
Dominika Krupa, Klaudia Fyda
Fot. Wojterek
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ZMAGANIA RECYTATORSKIE I WOKALNE
Jest nam niezwykle miło
poinformować, że nasz młodszy kolega
Michał Krzeczowski (5a) odniósł sukces
w konkursie recytatorskim. I tak
recytując bajkę Jeana de La Fontaine'a
w etapie gminnym, zajął I miejsce,
a w powiatowym wyróżnienie.
Gratulujemy!
Z kolei w gminnym etapie
konkursu recytatorskiego dla gimnazjum
zwyciężył Kacper Nizwald (2b),
natomiast II miejsce zajęła Wiktoria
Ostrowska (3a), III Patrycja Chojnacka
(2a), a wyróżnienie Martyna Dźwilewska
(2b). W dalszym etapie zmagań
recytatorskich (powiatowym) zwyciężyła
Wiktoria Ostrowska, a III miejsce zajął
Kacper Nizwald.

7 kwietnia w Bolesławcu odbędzie
się etap rejonowy konkursu, na którym
naszą szkołę będzie reprezentowała
Wiktoria z utworem Juliana Tuwima
"Pifpaf". Życzymy jej powodzenia!
W konkursie poezji śpiewanej
w etapie gminnym Wiktoria Świerczek
(2b) zajęła I miejsce. Zwyciężyła także
w etapie powiatowym. Wykonała
piosenkę ze "Skrzypka na dachu"
pt. "To zmrok, to świt". Razem z
Wiktorią Ostrowską zawalczą w
Rejonowym Konkursie Recytatorskim
i Poezji Śpiewanej w Bolesławcu o laur
zwycięstwa. Trzymamy kciuki!

Nasi laureaci etapu gminnego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej:
od lewej Wiktoria Świerczek, Kacper Nizwald, Patrycja Chojnacka, Martyna
Dźwilewska, Wiktoria Ostrowska.
Fot. Rafał Wiewióra
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Patrycja Pałyska

Michał Krzeczowski nasz najlepszy recytator w szkole podstawowej.
Fot. Andrzej Dąbek

Źródło obrazków: grafika Google
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GIMNAZJALISTKI I BIBLIOTERAPIA
W pierwszym semestrze
polonistka Wiesława Wojterek zgłosiła
grupę gimnazjalistek do ogólnopolskiego
konkursu wydawnictwa Nowa Era
"Projekt z Klasą". Grantu (nagrody dla
zwycięzcy) nie udało się zdobyć, ale

Kinga Krupa, Paulina Naruszewicz
i Malina Lessmeister postanowiły
wydać zbiór zilustrowanych opowiadań
mających funkcję terapeutyczną, czyli
zastosować metodę biblioterapii
w przezwyciężaniu strachu. I tak

doświadczenie, które dziewczęta
zyskały w trakcie realizacji swoich
zamierzeń bezcenne. Paulina Pałyska,
Amelia Panek, Kasia Winiarska, Wiktoria
Lupa, Dominika Gajda, Patrycja
Chojnacka, Patrycja Pałyska, Wiktoria
Szopińska,

powstało 10 opowiadań, które
częściowo zilustrowała Malina
Lessmeister. Niektóre autorki
postanowiły same opatrzyć napisane
teksty własnymi rysunkami. Kto wie,
może znajdzie się sponsor, który wyda
opowiadania w formie książki?
Patrycja Pałyska

Grupa projektowa z przymrużeniem oka. Projekt pani Wojterek.
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POMOC NATALCE

3 lutego pani Aneta Stefańczyk,
w imieniu lidera Kabaretu
Paranienormalni Igora Kwiatkowskiego
 przekazała mamie Natalii Kouby kwotę
2.000 zł na pokrycie kosztów leczenia
(zabiegów malformacji kapilarnej
twarzy). Z kolei Mały Samorząd
Uczniowski przekazał swojej starszej
koleżance kwotę 255 zł pochodzącą
ze sprzedaży stroików świątecznych
przy kościele w Mysłakowicach.
Przekazane środki pozwolą na pokrycie
kosztów trzech kolejnych zabiegów
Natalki.
Ofiarodawcom dziękujemy
za hojność i przede wszystkim dobre
serce.
Patrycja Pałyska

Pani Aneta Stefańczyk wręcza pieniądze mamie Natalki.
Fot. Andrzej Dąbek
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PODSUMOWANIE PROJEKTU
"ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC"
W ostatnią środę, tj. 1 lutego 2017,

W oczach organizatorów nasi

gościliśmy w naszej szkole gości
z Niemiec z ABS Robur GmbH w Zittau,
którzy współorganizowali projekt
"Orientacja zawodowa bez granic".
Przybyli także przedstawiciele

uczniowie odznaczają się wysoką
kulturą osobistą. Dr Wolf podkreślała
również, jak świetnie radzili sobie
w porozumiewaniu w języku
niemieckim.

Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego, czyli partner projektu.
Dyrektor ABS Robur kierowała
do naszych uczniów wiele miłych słów,
dziękowała za ich zaangażowanie, chęć
uczestniczenia w warsztatach i przede
wszystkim  miłą zabawę.

Na koniec obejrzeliśmy film, który
powstał podczas warsztatów,
a uczniowie otrzymali Certyfikaty
Kompetencji Euregio KOMPETENT,
dzięki którym uzyskali możliwość życia
i zatrudnienia w Euroregionie Nysa.
Izabela Kampczyk

Zdjęcie pamiątkowe uczestników projektu
Fot. Mirosława PiątekKłakowska
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
6 lutego nasza szkoła po raz drugi
obchodziła Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Jego organizacji
podjęli się poloniści: panie Dorota
Bojanowska, Marzena Chyży, Wiesława
Wojterek i pan Rafał Wiewióra. Jednak
przygotowania do tego wydarzenia
rozpoczęły się miesiąc temu. Podjęto
następujące działania: klasy miały
przygotować plakat pt. "Mój język
świadczy o mnie wypowiadamy wojnę
wulgaryzmom". Prace zespołów
klasowych zostały wyeksponowane na
drzwiach poszczególnych pracowni.
Kolejna akcja przebiegała pod hasłem
"Pióra w dłoń". Gimnazjaliści pisemnie
wypowiedzieli się na temat: "Wulgarny
język świadczy o wewnętrznym
chamstwie", zaś uczniowie szkoły
podstawowej ułożyli wiersze o języku
polskim. Wyróżnione prace literackie
prezentujemy w aktualnym numerze
gazetki szkolnej "Młodzi Gniewni" w
kolumnach: "Pisać każdy może" i
"Gimnazjaliści też swoje zdanie mają".
W trakcie obchodów Dnia Języka
Ojczystego na dwóch przerwach
dziesięciominutowych uczniowie mogli
zmierzyć się z: "Ortograficzną corridą,
czyli walką z bykami", "Potyczkami
językowymi", "Kulturalną łąką savoir
vivrem językowym" i zadaniami , które
kryły się pod hasłem: "Żaden słownik nie
19

jest mi obcy". Tego dnia każdy polonista
przeprowadził lekcję o kulturze języka
polskiego w życiu codziennym,
natomiast inni nauczyciele swoje
zajęcia od zaprezentowania klasie
jakiegoś utworu z literatury polskiej.
Patrycja Pałyska

Kuba Wygnański przy zadaniu ze słownikiem.
Fot. Wojterek

Plakat autorstwa Kamili Żukiewicz.
Fot. Wojterek

Źródło obrazka: grafika Google

Kuba Górecki "walczy" z poprawnością językową. Obok dziewczęta
odpowiedzialne za stanowisko "Potyczki językowe": Klaudia Kędzierska,
Wiktoria Szopińska i Kinga Krupa.
Fot. Wojterek
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VII BAL CHARYTATYWNY ZA NAMI
Na tegorocznym VII balu
charytatywnym w hotelu „Chata za
Wsią” bawiła się w rekordowa ilość
gości aż 184 osoby. Zainteresowanie
imprezą przerosło oczekiwania
organizatorów.

ufundowane przez pana Jarosława
Kaczyńskiego z PiS, obraz Pałacu
Prezydenckiego od pana Andrzeja
Dudy Prezydenta RP, koszulka
z podpisami reprezentantów Polski na
żużlu, rekawice zawodniczki UFC
Organizatorami balu była Rada
Karoliny Kowalkiewicz, przelot
Rodziców przy Zespole Szkół
szybowcem, skok ze spadochronem,
w Mysłakowicach oraz szkoła
koszulki i płyta zaspołu kabaretowego
w Mysłakowicach. Wspaniałą zabawę
„Paranienormalni” oraz propoczyki KS
zagwarantował zespół muzyczny
„Orzeł” Mysłakowice z autografami
„Topaz” z Jeleniej Góry. Oficjalnego
kolarzy.
otwarcia i powitania gości dokonał
Dodatkowo w sali odbywała się
przewodniczący Rady Rodziców pan
"cicha licytacja", na której goście mogli
Grzegorz Kuczaj w towarzystwie wójta
wpisywać na kartkach, za ile chcą kupić
gminy Mysłakowice pana Michała
jakiś przedmiot. Były to : obrazy
Ormana i dyrektora szkoły pana
(Hanna Stocka Gazda, Renata
Andrzeja Dąbka. Tuż po przemowach
Jaryczewska, Izabela Kampczyk,
oficjeli zaprezentowały się przed gośćmi Anna Jodzis), zdjęcia
dwie uczennice z naszej szkoły. Martyna (Grzegorz Truchanowicz, Jan Gałek),
Dembińska z klasy IV b zaprezentowała piłki (Lech Poznań i Śląsk Wrocław),
solowy układ taneczny, a Wiktoria
wycieczki do Pragi i Drezna, książki
Świerczek z II b gimnazjum zaśpiewała
z autografami Krystyny Jandy
dwie piosenki jedną z repertuaru
i Wojciecha Cejrowskiego, Pismo
Whitney Houston i z musicalu "Skrzypek Święte z autografem biskupa Stefana
na dachu". Dziewczęta zostały
Cichego, sesja fotograficzna.
nagrodzone przez gości goromkimi
Wspaniała zabawa trwała
brawami.
do rana, a dochód z niej zostanie
Około godziny 21.00 odbyła się
przeznaczony dla uczniów naszej
sprzedaż ciasteczek niespodzianek,
szkoły na pomoce naukowe, wycieczki,
natomiast po godzinie 23.00 odbyła się
nagrody, itp.
licytacja przedmiotów wystawionych na
Wielkie podziękowania dla
aukcję, a były to: obraz pani Wiesławy
poprzedniej przewodniczącej pani
Paproty, fotografia pana Grzegorz
Moniki Ptak, która również była na balu
Truchanowicza, pióro i długopis
i to z jej inicjatywy te bale są
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organizowane. W tym roku wielkie
podziękowania należą się Państwu:
Grzegorzowi Kuczajowi, Anecie
Wieczorek, Aleksandrze Lipiak i Monice
Pajor za wielki wkład w realizację tego
przedsięwzięcia.
Grzegorz Kuczaj

Przedmioty wystawione na aukcji
Fot. Beata Konieczna

Tzw. "mała aukacja"
Fot. Beata Konieczna
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Gości powitali: dyrektor szkoły Andrzej Dąbek, wójt gminy Mysłakowice Michał Orman
i przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Kuczaj.
Fot. Beata Konieczna

Występ Martyny Dembińskiej.
Fot. Beata Konieczna
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Występ Wiktorii Świerczek.
Fot. Beata Konieczna

24

ROZMOWA KONTROLOWANA
Piotr Paciejewski nauczyciel wychowania fizycznego, koordynator do
spraw bezpieczeństwa, ratownik medyczny pracujący w naszej szkole od
wielu lat. Zawsze uśmiechnięty, "wyluzowany" maratończyk. Co robi
w wolnym czasie, komu kibicuje...? Przeczytajcie sami.
Zakładamy, że mały Piotruś
Paciejewski był wysportowanym,
ruchliwym i wszędobylskim
dzieckiem... A może się mylimy?

Jest Pan nie tylko nauczycielem
wychowania fizycznego, ale także
ratownikiem medycznym. Jak długo
pełni Pan tę funkcję, na czym polega
Pana praca?

Tak. Dużo w tym prawdy... Może nie do
końca wszędobylski, ale starałem się już
od małego aktywnie spędzać czas,
a ponieważ wychowywałem się w latach
80, 90 tamtego stulecia, to miałem
znacznie mniej do wyboru niż dzieci
i młodzież żyjąca w dzisiejszych
czasach. Jednak bardzo sympatycznie
i z uśmiechem wspominam moje
dzieciństwo, z perspektywy dzisiejszej
mogę stwierdzić , że wiek dziecięcy
powinien zdecydowanie dłużej trwać...

Ma pan synka Mikołaja. Jak Pan
rozwija w nim zainteresowanie
zdrowym trybem życia?
Mikołaj skończył cztery lata i wiele
rzeczy bezpośrednio podpatruje od
rodziców, a moja rodzina wolny czas
stara się spędzać aktywnie. Dodatkowo
jest w takim wieku , że zabawa i ruch
wypełniają mu zdecydowaną większość
dnia.
25

Od 18 lat wykonuję zawód ratownika
medycznego w pogotowiu ratunkowym
w Jeleniej Górze. Praca polega
na wyjazdowym udzielaniu pierwszej
pomocy medycznej osobom chorym,
osobom poszkodowanym w różnego
rodzaju wypadkach. Praca ciężka
i odpowiedzialna , ale dająca bardzo
dużo satysfakcji.
Zapewne niektóre interwencje
medyczne, w których bierze Pan
udział, są przykre, bo na przykład
jest Pan świadkiem śmierci. Prawdą
jest, że z czasem można się
uodpornić nawet na tragiczne
wydarzenia?
Tak, mogę stwierdzić, że w moim
przypadku tak się stało. Jednak nadal
bardzo przykre i smutne są dla mnie
takie zdarzenia, w których giną ludzie,
a szczególnie ludzie młodzi, przed
którymi jest całe życie.

Jak ocenia Pan tężyznę fizyczną
mysłakowickich gimnazjalistów?
Uczę klasy pierwsze i trzecie
gimnazjum i widzę bardzo duży
potencjał oraz możliwości u kilku
uczniów. Sukcesy sportowe, jakie nasza
szkoła odnosi na zawodach, mogą to
potwierdzić. Większości naszych
gimnazjalistów nie trzeba zmuszać do
aktywności fizycznej, chętnie
uczestniczą w zajęciach wfu, jak
również w zajęciach sportowych
pozalekcyjnych.
Często zdarza się, że młodzi ludzie
niechętnie ćwiczą na zajęciach albo
są notorycznie nieprzygotowani. Jak
Pan myśli, co jest tego powodem?
Za główną przyczynę uważam
nieprawidłowe wzorce wyniesione
z domu rodzinnego, ale ja staram się
podejść do każdego indywidualnie, na
spokojnie porozmawiać, przeanalizować
całą tę sytuację i dojść do
konstruktywnego rozwiązania.
Pana ulubiony sportowiec? Proszę
uzasadnić wybór.

Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa
Świata. Jeżeli są to skoki narciarskie,
to trzymam kciuki za Kamila Stocha,
biegi narciarskie to Justyna Kowalczyk,
kolarstwo: Rafał Majka, Michał
Kwiatkowski, lekkoatletyka: Anita
Włodarczyk, Paweł Fajdek, Piotr
Małachowski, Adam Kszczot, itd.
Pełni Pan w szkole funkcję
koordynatora do spraw
bezpieczeństwa. Proszę wyjaśnić
naszym czytelnikom, na czym
polegają Pana obowiązki, czym się
Pan zajmuje na tym stanowisku?
Do moich obowiązków należy coroczny
przegląd urządzeń sportowych na
terenie naszej szkoły. Ponadto jestem
odpowiedzialny za organizację spotkań
z Policją, Strażą Pożarną, GOPRem,
WOPRem, na których nasza młodzież
poznaje zasady bezpiecznego
zachowania się w różnych miejscach
i sytuacjach. Dodatkowo, gdy
nieobecna jest pielęgniarka szkolna,
udzielam pierwszej pomocy naszym
uczniom poszkodowanym w różnego
rodzaju zdarzeniach.
Przed Mysłakowicami pracował Pan
w szkole w Karpnikach, podobnie jak
Pani Wiesia Wojterek, która
wspomina to miejsce z ogromnym
sentymentem. Czego Pana nauczyła
praca w małej, wiejskiej szkółce?

Nie mam jednego ulubionego
sportowca. Generalnie bardzo lubię
sporty indywidualne i staram się
kibicować polskim sportowcom
szczególnie na dużych imprezach typu
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Karpniki są moją miejscowością
rodzinną, tam się wychowałem,

Zapowiada się, że będą one najbardziej
śnieżnymi i mroźnymi feriami w ciągu
chodziłem do szkoły i w końcu w tej
ostatnich lat... Przede wszystkim życzę
szkole zaczynałem pracę dydaktyczną. bezpiecznych zabaw i zachowań na
Pamiętam, że jak przychodziłem do
śniegu, niezapomnianych wrażeń oraz
pracy w szkole, a pani Wiesia
odpoczynku od szkoły.
przenosiła się do Mysłakowic, trochę
Jej zazdrościłem... Ale pomyślałem, że Bardzo dziękujemy za rozmowę
na początku fajnie jest zaczynać pracę i życzymy Panu wszystkiego
w malutkiej miejscowości... Myślę, że
dobrego.
praca w wiejskiej szkole nauczyła mnie
wszystkiego po troszku... to tam
Dziękuję.
zaczynałem awans zawodowy,
Z Panem Piotrem Paciejewskim
a w Mysłakowicach go kończyłem.
rozmawiały Alicja Tarnowska
i Justyna Podsadowska
Jakich rad udzieliłby Pan naszym
czytelnikom na ferie zimowe?

Pan Piotr Paciejewski przy medikopterze.
Zdjęcie z albumu p. Paciejewskiego.
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Co w X muzie piszczy?
SYLWESTER W NOWYM JORKU
„Sylwester w Nowym Jorku” to
znakomita komedia romantyczna w
reżyserii Garry'ego Marshalla.
Opowiada ona historię osób, którym
sylwestrowy wieczór nie idzie zgodnie
z planem. Poznajemy m.in. kobietę

Ciekawostki:
Penelope Cruz była brana pod uwagę
do zagrania jednej z ról.
Kiedy pociąg, w którym stoi Hailey,
rusza, w szybie odbija się ekipa
filmowa oraz kamery.

(w tej roli Michelle Pfeiffer), która ma
długą listę noworocznych postanowień
i tylko kilka godzin na ich realizację
oraz małżeństwo, któremu bardzo
zależy,by ich dziecko narodziło się tuż
po północy.W obsadzie zobaczymy
także fantastycznego Roberta De Niro
we wzruszającym duecie z Halle Berry.
Interesującą postać gra również Sarah
Jessica Parker, tym razem jako
nadopiekuńcza matka nastolatki.
Fabuła filmu, mimo wielowątkowości,
jest bardzo spójna. Historie bohaterów
wzajemnie się przeplatają i oczywiście
kończą amerykańskim happy endem.
Źródło: filmweb.pl

„Sylwester w Nowym Jorku” to idealny
film do obejrzenia w okresie
świąteczno – noworocznym, ale
sprawdzi się także w walentynkowy
wieczór.
Amelia Panek
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WSPOMNIEŃ CZAR
O DAWNYCH ZALOTACH
Randki z przeszłości
Kiedy mężczyzna chciał się spotkać
z kobietą musiał się spotkać z nią
w twarzą w twarz i dopiero zaprosić ją
na randkę. Niegdyś nie do pomyślenia
było, by dziewczyna proponowała
pierwsze spotkanie. Każdy dobrze
wychowany mężczyzna wiedział także,
iż przed randką trzeba przyjść po
swoją ukochaną. Za czasów naszych
dziadków nie było Internetu, co
znaczy więc, że nie istniały smsy
i maile. W jaki sposób porozumiewali
się zakochani? Otóż pisali do siebie
listy miłosne. Wyobraźcie sobie radość
kobiety i tę niezwykłość chwili, gdy
dostarczono do niej list.

Dawniej nie było dyskotek.
W niedawnej przeszłości chodziło się
na potańcówki lub tak zwane dancingi.
Na randki umawiano się do kina,
kawiarni lub teatru i opery. Tak więc
należało wyglądać schludnie,
elegancko. Niedopuszczalny był
wyzywający strój!
Drobne prezenty
Kwiaty to one były podstawowym
upominkiem. Nie musiały być róże
 mogły być zwykłe kwiaty polne dane
od serca. Kobietom wystarczały
drobiazgi, szczere gesty, np. cieszyły
się z czekoladek czy wierszy
napisanych przez ukochanych. Nie
liczyła się ilość i kosztowność prezentu
tylko jakość. Takie podarki świadczyły
o prawdziwej miłości.
Justyna Podsadowska

Ubiór z klasą i elegancją.
Każdy z nas wie, że moda się zmienia.
Jednak różnica pomiędzy
współczesną modą a ubiorem naszych
dziadków nie polega na kolorach czy
fasonach, lecz na klasie i wdzięku.
Kobiety nosiły eleganckie sukienki,
kapelusze i subtelną biżuterię.
Panowie także byli szykowni. Na takie
spotkania zakładali wytworne
garnitury, wypolerowane buty. Nawet
upał nie powstrzymywał ich przed
założeniem krawatu.

Źródło obrazka: grafika Google
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"OBCE RZECZY WIEDZIEĆ
DOBRZE JEST,
SWOJE OBOWIĄZEK"
NOC KUPAŁY
SŁOWIAŃSKIE ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH
Noc Kupały to słowiańskie
święto związane z letnim przesileniem
Słońca, najkrótszym dniem w roku,
powitaniem lata.
Noc sobótkowa jest nocą pełną
radości, śmiechu i zabawy. Jest

Skakanie przez ogień i tańce
oczyszczały i chroniły przed złymi
mocami i chorobami. Palenie na
stogach darów zapewniało urodzaj
i płodność zwierząt oraz ludzi. Tego
dnia chałupy zabezpieczano ostrymi

również czasem łączenia się
samotnych. Dlatego jednym
z najważniejszych wróżb Nocy Kupały
jest rzucanie wianków na wodę. To
wróżba dla osób nieposiadających
drugiej połówki. Młode dziewczyny
powierzały swoje wianki falom rzek
i strumieni, aby odpłynęły ich uczucia
do byłych chłopaków.
Drugim obrzędem jest szukanie
niebieskiego kwiatu paproci – znaku
szczęścia, mądrości oraz zdolności
widzenia wszystkich skarbów ukrytych
w ziemi. Mogła go odnaleźć tylko
osoba odważna i prawa. Trzecim
zwyczajem jest zawieszanie kwiatów
na drzwiach z siedmiu czarodziejskich
roślin. Odstraszają one złe duchy,

narzędziami, kobiety przewiązywały
się bylicą, którą wieszano także na
drzwiach domów, obór i stajen.
Dziś Noc Kupały obchodzi się
z 23 na 24 czerwca. Niestety, niewielu
PolakDziś Noc Kupały obchodzi się
z 23 na 24 czerwca. Niestety, niewielu
Polakmocami i chorobami. Palenie na
stogach darów zapewniało urodzaj
i płodność zwierząt oraz ludzi. Tego
dnia chałupy zabezpieczano ostrymi
narzędziami, kobiety przewiązywały
się bylicą, którą wieszano także na
drzwiach domów, obór i stajen.
Dziś Noc Kupały obchodzi się
z 23 na 24 czerwca. Niestety, niewielu
Polaków obchodzi jeszcze to
wydarzenie. Zostało ono zastąpione

chronią przed chorobą i zapewniają
dobre zamążpójście.

walentynkami.
Dominika Gajda
Źródło: https://wolnemedia.net/nockupalyrodzimeswieto
zakochanych2/
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CO SŁYCHAĆ ZA MIEDZĄ?
WALENTYNKOWE SZALEŃSTWO NA ŚWIECIE
Walentynki to święto od niedawna bardzo popularne w Polsce.
Obchodzą je przede wszystkim zakochani. Nasi rodacy spędzają ten dzień
w bardzo komercyjny sposób, ale czy we wszystkich krajach tak jest?
Niejasne pochodzenie uroczystości spowodowało, że państwa utworzyły
własne zwyczaje, czasami bardzo różniące się od siebie. Może, po
przeczytaniu tego artykuły zechcecie zmienić swój zwyczaj obchodzenia
walentynek? Zatem przeczytajcie...
płci i wieku. Podstawowym prezentem
dla ukochanej są bombonierki
w kształcie serca i czerwone róże.
Walentynki są w USA bardzo
popularne, dlatego w szkołach są
prowadzone specjalne lekcje
walentynkowe.
3. We Włoszech kupuje się odzież w
kolorze czerwonym, najczęściej jest to 7. W Japonii, podobnie jak w Ameryce,
prezenty daje się każdemu, głównie są
bielizna.
to czekoladki podzielone na dwa
4. We Francji zaprasza
rodzaje: girichoko, czyli czekoladki
się w walentynki ukochaną osobę na
dawane z obowiązku (szwajcarskie i
kolację lub do teatru oraz wysyła się
belgijskie wyroby), honmeichoko  dla
bukiecik kwiatów z bilecikiem.
ukochanego, w kształcie serca
5. W Malezji organizowany jest
z czekoladowym nadzieniem,
konkurs pt. "Więźniowie miłości",
wykonane własnoręcznie. W Japonii
w którym biorą udział pary zakute
w metalowe kajdanki. Później te pary przyjął się zwyczaj, że 14 lutego
kobiety obdarowują mężczyzn. Ci
są obserwowane przez tydzień!
z kolei rewanżują im się prezentami
Zwycięska para otrzymuje nagrodę
(czekoladki, bielizna) 13 marca w tzw.
pieniężną.
Biały Dzień.
6. W Ameryce kartki walentynkowe
8. W Anglii istniał zwyczaj, że dzieci
wysyła się wszystkim (znajomym,
rodzinie, przyjaciołom), niezależnie od przebierały się za dorosłych, następnie
1. W Tajlandii jest to ulubiony dzień
zawierania małżeństw.
2. W Hiszpanii daje się praktyczne
prezenty  kobietom sprzęt AGD
(lodówki, pralki), zaś mężczyznom
sprzęt elektroniczny: mp3, dvd, gry.
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odwiedzano domy z radosną piosenką
miłosną. Do najbardziej popularnych
upominków należą pudełeczka

marcepanowe w polewie z mlecznej
czekolady, piernikowe w lukrowej
polewie z miłosnymi wzorkami.

kartonowe z postaciami Romea i Julii.
9. W Walii ukochanej osobie daje się
drewnianą łyżeczkę ozdobioną

Ponadto do tradycji należy
zapraszanie ukochanej osoby do
restauracji na kolację.11. W Polsce

serduszkami, kłódeczkami i kluczami,
co symbolizuje proste przesłanie
"Otwórz moje serce".
10. W Niemczech prezentem są
czerwone róże świadczące o miłości
i wiecznej świeżości uczucia oraz
słodycze w kształcie serca:

popularne są walentynkowe kartki
w kształcie serca, czekoladki oraz
pluszowe misie.
Wiktoria Szopińska
Źródło: tipy.interia.pl

Źródło obrazka: grafika Google
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CO MĄDREGO POWIEDZIANO?
"Ani czas, ani mądrość nie zmieniają

"Są tacy, którzy uciekają od cierpienia
miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą
już nikogo kochać, nikomu służyć,
nikomu pomagać. Taka samotność jest
straszna, bo człowiek uciekając od
miłości, ucieka od samego życia.
Zamyka się w sobie"
Jan Twardowski

człowieka – bo odmienić istotę ludzką
zdolna jest wyłącznie miłość".
"Bywa, że pierwszej miłości nigdy się
nie zapomina, ale ona zawsze się
kończy".
"Czasami miłość wiedzie w otchłań
nas samych, a co gorsza ludzi, których
kochamy".
Paulo Coelho

"Niech ludzie nieznający miłości
szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie
ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej
im będzie żyć i umierać".
"Oboje są przekonani, że połączyło ich
uczucie nagłe. Piękna jest taka
pewność, ale niepewność jeszcze
piękniejsza".
"Można nie kochać Cię i żyć, ale nie
można owocować".
Wisława Szymborska

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą".
"Jeżeli kochasz, czas zawsze
odnajdziesz, nie mając nawet ani
jednej chwili".
"Jest taka miłość, która nie umiera,
choć zakochani od siebie odejdą"
Jan Twardowski

Źródło obrazka: grafika Google
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O NICH MÓWILI, MÓWIĄ
I MÓWIĆ BĘDĄ
ŚWIĘTY WALENTY
Władze państwa uznały, że musi

Święty Walenty (jak wszyscy
wiemy) czuwa nad Dniem

zostać ukarany za ochrzczenie

Zakochanych, czyli walentynkami.

filozofa, jego bliskich i uczniów.

Jednak niewielu z nas postać ta jest

Aresztowały go i skazały na śmierć.
Święty Walenty jest patronem

znana bliżej. Święty Walenty był
biskupem Terni pod Rzymem. 14

małżeństw i narzeczonych, patronem

lutego ok. 269 r. poniósł śmierć

miłości, a także chorych na epilepsję.
Wiktoria Lupa

męczeńską.
Powstały dwie legendy na temat

Źródło: www.mojarodzina.org

śmierci biskupa. Jedna mówi o tym,
że ówczesny cesarz Klaudiusz II Gota
zabronił zawierania małżeństw,
ponieważ mężowie woleli siedzieć
w domu przy rodzinie niż chodzić na
wojny. Święty Walenty jednak
sprzeciwił się zakazowi i udzielał
sekretnych ślubów zakochanym. Gdy
tajemnica się wydała, został zamknięty
w więzieniu, a następnie zabity.
Druga legenda opowiada
o darze zesłanym przez Boga, dzięki
któremu mógł uzdrawiać ludzi. Pewien
filozof, o imieniu Kraton, poprosił go
o wyleczenie syna z padaczki. Święty
Walenty zgodził się pod jednym

Św. Walenty wg Lucasa Cranacha Starszego

warunkiem, Kraton musiał się ochrzcić.
Zrobił to, a biskup uzdrowił jego syna.
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GIMNAZJALIŚCI TEŻ SWOJE
ZDANIE MAJĄ...
WULGARNY JĘZYK ŚWIADCZY
O WEWNĘTRZNYM CHAMSTWIE
Ulega on spłyceniu, przestaje
dostrzegać piękno świata i staje się
głuchy na pozytywne uczucia. U takich
ludzi występuje brak kultury słowa,
gdyż nie posiadają bogatego
słownictwa. A przecież język polski jest
piękny. Zawiera tyle wspaniałych słów,
których osoby wulgarne nie znają.
Wynika to z nieoczytania i niechęci do
nauki w latach szkolnych. Dlatego
bardzo często uważa się, że powodem
wulgarności jest niewykształcenie. Ale
czy zawsze? Edukacja też nie może
do końca świadczyć o kulturze. Wiele
błyskotliwych osób, które są po
studiach, używa nieprzyzwoitych słów,
pomimo że uważają się za ludzi
światowych i oczytanych z wysokim
ilorazem inteligencji.
Inną sprawą jest to, że coraz
częściej można zauważyć, iż w Polsce
panuje ogólne przyzwolenie na
wulgaryzmy. Pojawiają się one
w telewizji, internecie i prasie.
Przekleństwa stały się dopuszczalne,
a nawet modne. W prawie każdym
filmie, serialu czy programie
rozrywkowym do naszych uszu
docierają nieprzyzwoite słowa. Często
gwiazdy przeklinają podczas

Jakiś czas temu przeczytałem
słowa ks. Jana Twardowskiego:
"Wulgarny język świadczy
o wewnętrznym chamstwie".
Postanowię w swojej rozprawce
udowodnić, że są one prawdą.
Zacznę od wytłumaczenia, czym
są wulgaryzm i chamstwo. Chamstwo
oznacza ordynarność, grubiaństwo,
nieokrzesanie i szczególnie złe
zachowanie. Bardzo podobna jest
definicja słowa wulgarność. Wulgarny
język, czyli nieprzyzwoity, pozbawiony
subtelności, nadmiernie uproszczony
i spłycony. Jak powszechnie wiadomo,
z roku na rok coraz częściej zwraca
się uwagę na język, jakim posługują
się najmłodsi, czyli dzieci  same
wulgaryzmy, a co drugie słowo to
rażące przekleństwo. Niektórzy
twierdzą, że w ten sposób wyładowują
gniew i negatywne emocje. Inni zaś
traktują je jak przecinki między
wyrazami, aby zaimponować
rówieśnikom.
Argumentem potwierdzającym,
że słowa ks. Jana Twardowskiego są
słuszne, jest to, iż człowiek używający
wulgaryzmów, to ktoś pozbawiony
wrażliwości, delikatności i elokwencji.
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Podsumowując powyższe
argumenty, stwierdzam, że słowa ks.
Jana Twardowskiego w temacie są

wystąpień publicznych. Używają
wulgaryzmów w swoich piosenkach
i na koncertach, a wiele z nich podobno
odznacza się wysokim IQ.
Zwróćmy uwagę na jeszcze
jeden fakt. Jeszcze niedawno

prawdziwe. Byłoby dobrze, gdyby uszy
ludzi nie były bombardowane brzydkimi,
wulgarnymi słowami. Wystarczy być
subtelnym, za przykładem żartu ks.
Jana Twardowskiego: "Powiedz mi
świński wyraz. Szynka."
Błażej Niewiarowski, 2b gimn.

przeklinanie to była rzecz
niedopuszczalna, w ostateczności
bardzo nieprzyzwoita. W obecnych
czasach ludzie, zamiast wstydzić się
tego, że powiedzieli ordynarne słowo,
są z siebie dumni. Uważają, że dzięki
temu będą uznawani za osoby na
topie. Szkoda, że moda tak bardzo
zmienia się na niekorzyść poprawnego
języka. To smutne.

Źródło obrazka: grafika Google
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PISAĆ KAŻDY MOŻE
O języku polskim
Każdy Polak wielki, mały
język polski zna już cały.
Lecz w nim dużo trudnych rzeczy,
nikt tu chyba nie zaprzeczy.

Przede mną jeszcze wiele nauki lat,
więc poznawać i odkrywać
chcę języka polskiego świat.
Łukasz Łukasiewicz, 4a
XXX

Ortografia, gramatyka
ciężka jak matematyka.
Interpunkcja z przecinkami

ćwiczę to całymi dniami.
Przez przypadki odmienianie
dosyć ciężkie to zadanie.
Lecz gdy wszystko to już znasz,
szóstkę z języka polskiego masz.
Piotr Gaik, 4a
Pióra w ruch
Ortografii nadszedł czas,
więc słowniki otwórz wraz:
Ż jak żaba,
h jak hak
to jest ortografii świat.
Polski już dobrze znam,
bo za sobą kilka lat nauki mam.
Znam osoby, liczby i rodzaje.
Na sprawdzianie nigdy się nie
poddaję.
Wiele lektur przeczytałam
i je dobrze zrozumiałem.
Różnych autorów miały
i lekturami zostały.

Język polski fajna rzecz...
Ja nieukom mówię „precz”.
Rymy, słówka i przypadki
nie pozwolą zrobić wpadki.
„Ó” zamknięte, „RZ”, „H”
kto pamięta? Kto to zna?
Jak napisać: „kura, chmura”?
Takich odmian masa, góra!
A więc, drogi uczniu mój,
nie mów „starczy”, tylko kuj.
Kinga Wódkiewicz, 4a
XXX
Język polski to nic trudnego,
naucz się szybko, zdolny kolego.
Ortografia da ci w kość,
ale gdy się jej nauczysz,
będziesz super gość.
Czytaj książki, w tym lektury,
będziesz fruwał ponad chmury.
Świat twój będzie kolorowy,
a ty zawsze wesoły i zdrowy.
Język polski jest wspaniały.
Wie o tym świat cały.
Paulina Wróblewska, 4a

37

Pióra w dłoń
Ortografia, ważna sprawa
z tego może być zabawa.
Hipopotam na huśtawce
zabrał Hani trzy latawce.
Wciąż się kłócą króla córki,

Język polski
Język polski to moje słowa,
z dumą noszę białoczerwone barwy.
Dziadkowie, rodzice, szkoła to oni
nauczyli mnie mówić po polsku.
Ukochana moja mowo Polska,

bo mól pożarł im ogórki.
Rycerz Grzegorz (przyznać trzeba)
chrzan przynosi, gdy potrzeba.
Żaba żuje ważkę dużą,
a żubr skoczył nad kałużą.
Czy już ortografię znasz?
Hubert Śliwiński, 4a

bądź z serca pozdrowiona.
Należy Cię szanować i chronić,
bo jesteś najważniejsza.
Natalia Wolak, 4b

Wiersz o języku polskim
Język polski, proszę państwa,
to rodzina jest słowiańska.
Polski ojciec, polska matka,
znają, co to polska gadka.
Jeden Polak do drugiego
wnet nauczą się polskiego.
Lecz nauka to nieprosta,
nie każdy tu sprosta.
Gramatyka dręczy smyka!
Ortografia smutki sprawia!
Każdy łamie sobie głowę,
jakie "ż" postawić w słowie.

Język polski
Jest na świecie języków dużo:
angielski, niemiecki, francuski,
ale polskiemu nie dorównuje nawet
język ruski.
Nasz język jest piękny i dźwięczny,
z całą pewnością uważam go za
wdzięczny.
Wszystkie litery, małe i duże,
rozkwitają w nim jak róże.
Jest w nim szacunek dla Pani i Pana
zabawa z ortografią jest
gwarantowana.
Kto jeszcze nie poznał języka
polskiego,
niech przeczyta słownik, dowie się
wszystkiego.
Kalina Wojtasz, 4b

Chcesz nauczyć się polskiego,
Z ortografią lepszy świat
może poproś dorosłego ... !
Pisz, poprawnie, mój kolego!
Alexander Cyganik, 4b Ortografia i interpunkcja
to nic trudnego!
Pisz bezbłędnie, taka rada.
Dobry zapis to podstawa!
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Mów poprawnie, mój kolego,
bo to zwiększy twoje ego.
Nie przeklinaj i bądź miły,
bo kultura daje siły!
Marcel Lizurej, 5a

Mimo tego, że trudny,
to pięknem swoim nas zadziwia
i wciąż nowe słowa przed nami
odkrywa.
Kochajmy nasz język polski,dbajmy o

Wiersz o języku polskim
Język polski to narodowa duma nasza,
co obcokrajowców na samą myśl o jego
nauce,
srodze przestrasza.
Mimo szczerych chęci do zgłębienia
jego,
już po kilku szeleszczących słowach,
wolą wrócić do języka swego.
My, Polacy, nasz język bardzo kochamy,
choć same problemy codziennie z nim
mamy.

poprawność jego
i przekazujmy kolejnym pokoleniom tę
miłość do niego.
Aleksandra Pajor, 6a
Polski, polski...
Polski, polski to rzecz święta!
Kto ten język zapamięta,
ten posiądzie wiedzę wielką.
I zabłyśnie swą potęgą!
Polski, polski, język polski
nasze dziady i pradziady
jak orężem nim władali,
przed obcymi ochraniali.

Trudna jest jego gramatyka,
już chyba lepsza jest nawet
matematyka.

Dumni mowę tę głosili
i pierś swoją wciąż prężyli.
Dzięki temu język znamy
i z honorem używamy.
Sergiusz Szeszko , 6a

Jego wymowa języki nam gimnastykuje
i nie jest łatwa, nawet gdy się rymuje.
Jednak najwięcej problemów jest z
ortografią,
nawet najlepsi polec na niej potrafią.

Polska mowa
Nasza piękna polska mowa,
tak jak ptak jest kolorowa.

Wyjątkami jest naszpikowany
ten nasz język polski kochany.
Kiedy już myślisz, że wszystkie już
znasz,
nic bardziej mylnego,
na dyktandzie same błędy masz.

Każde słowo barwne przecież,
o tym każdy wie na świecie.
Choć niełatwy język mamy,
39

bardzo wszyscy Go kochamy.
Tu przecinek, tam kropeczka,
ważna każda litereczka.
Każdy w świecie o tym wie,
że niełatwo mówi się:
łyżka, chrząszcz i kukułeczka,
pogmatwane te słóweczka.
Wszyscy bardzo je kochamy,
gdyż jesteśmy Polakami.
Dumni bądźmy z tego przecież,
bo to najpiękniejszy język w świecie!!!
Julia Mazurkiewicz, 4a

Źródło obrazka: grafika Google
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NIE TYLKO ANGIELSKI!
Ohayō! Walentynki tuż, tuż, więc witam Was w specjalnym,
walentynkowym wydaniu ,,Nie tylko angielski''! Dziś nauczymy się wyrażeń
oraz pojedynczych słówek związanych z miłością!
Ai (
)  |Aj| Ai znaczy "miłość",
wymawia się je dokładnie tak samo jak
angielskie "ja".

Watashi ga suki desu ka?
)  |Łatasi ga suki des
ka?| Lubisz/kochasz mnie?

Watashi wa anata o ai shite imasu

Hai, suki desu! (
 |Haj, suki des!| Tak, lubię cię!

) |Łatasi ła anata o szite imas|
Oznacza ,,Ja ciebie kocham''. Jest to
jedna z wersji wyznania miłości. Kiedy
wypowiadamy ,,watashi'' (ja) zalecane
jest dotknąć palcem wskazującym
czubka nosa.

Iie, suki dewa nai...
.)  |Ije, suki deła naj...|
 Nie, nie lubię cię...
Ai rabu yuu
)  |Aj
rabu juu| Tak miłość wyzna
nowoczesny Japończyk. Jest to
zaczerpnięte z języka angielskiego ,,I
love you''.
Z mojej strony to wszystko! Z
okazji walentynek, życzę szczęścia i
wytrwałości w Waszych związkach! A
wszystkim singlom znalezienia
prawdziwej miłości! Sayōnara!
Kasia Winiarska

Watashi wa anata ga suki desu
|Łatasi ła anata ga suki des| Dosłownie
znaczy ,,Lubię cię''. Kiedy dziewczyna
powie to do swojej koleżanki, będzie to
oznaczało, że ją bardzo lubi. Jednak
gdy skieruje wyrażenie do mężczyzny,
przekaże, że go kocha. Tak samo jak
poprzednio przy ,,watashi'' dotykamy
swojego nosa.

Źródło obrazka: grafika Google
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SŁOWIK NA TROPIE PRZYRODY
KARCZOWNIK
Te małe gryzonie są uznawane
za najbardziej romantyczne zwierzęta
na świecie.
Karczowniki może na pierwszy rzut
oka nie wyglądają na romantyków,
lecz jeśli chodzi o poszukiwanie
prawdziwej miłości, to właśnie one są
skłonne do poświęceń. Porzucają
swoją rodzinę w wieku od jednego do
dwóch miesięcy. Przez wiele tygodni
samotnie szukają swojej drugiej
połówki. Niestety, wielu z nich nie
przeżywa prawdziwej miłości i nie
zakłada rodzin.

Giną podczas poszukiwań.
Karczownik, gdy już znajdzie
odpowiednie miejsce nad wodą na
założenie rodziny, musi czekać na
partnerkę, która nie zawsze się zjawia.
Dziesięciu procentom to się udaje,
a reszta, niestety, umiera i nie
doczekuje tej pięknej chwili. Chyba to
bardziej smutne niż romantyczne...
Asia Słowik
Źródło: ulubiency.wp.pl

Źródło obrazka: grafika Google
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SŁOWIK NA TROPIE NAUKI
CZEKOLADA
konchy – urządzenia do mieszania

Czekolada to produkt
spożywczy wytwarzany z ziaren
kakaowca. Znana była już około dwa
i pół tysiąca lat temu ludom Ameryki
Środkowej – choć wtedy jedynie
w płynnej postaci. W XVI w Hiszpanii
wybudowano pierwszą fabrykę
czekolady. Następnie słodki przysmak
wędrował do pozostałych europejskich
krajów. Nadworny kucharz Ludwika
XIV był twórcą słynnych
czekoladowych pralinek. Pierwszą
tabliczkę czekolady wyprodukowano
w szwajcarskiej fabryce Françoisa
Louisa Caillera w 1819 roku. Kolejnymi
odkryciami były: wyprodukowanie
przez Cadbury’s suchej tabliczki
czekolady, wynalezienie w 1879 roku

masy – przez Rudolpha Linda oraz
przygotowanie receptury przez
Henriego Nestle’a. W 1930 roku Ruth
Wakefield wymyśliła pierwsze
ciasteczka czekoladowe, które stały
się przebojem w Stanach
Zjednoczonych.
Obecnie czekoladę znajdziemy
w przeróżnych słodyczach i deserach,
a nawet w niektórych kosmetykach,
działa bowiem niezwykle pobudzająco
i odprężająco. Może być doskonałym
prezentem na walentynki...
Jarek Słowik
Źródło: Encyklopedia ilustrowana odkrycia i wynalazki

Źródło obrazka: grafika Google
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KULTURALNYM CZŁOWIEKIEM
BYĆ
SAVOIR VIVRE NA RANDCE
Wybierasz się na randkę i zastanawiasz się, jak się nie zbłaźnić? Jaki
jest odpowiedni moment, żeby zaprosić drugą osobę na randkę? Kto
powinien zapłacić za kolację w restauracji? Jak odwołać spotkanie, żeby
nie urazić osoby, z którą się umówiliśmy? Niemalże każdy z nas zadaje
sobie takie pytania przed tym ważnym spotkaniem. Ten poradnik uchroni
cię przed gafą!
Zapraszanie na randkę

Kto płaci za kolację?

Dawniej to prawie zawsze

Jednym z największych

mężczyzna zapraszał na randkę. Dziś

dylematów jest jednak kwestia zapłaty

już raczej nikogo nie dziwi, głównie

za zamówienie w kawiarni, restauracji

wśród nastolatków, że kobieta również

lub za bilety do kina. Zdania na ten

może wyjść z propozycją spotkania.

temat są podzielone i nie można

Nie zdarza się to jednak tak często,

nikogo do niczego zmuszać, bo

jak mogłoby nam się wydawać. Nadal

randka może zakończyć się kłótnią.

to mężczyźni wolą zapraszać,

Aby tego uniknąć, powinno się ustalić

a kobiety lubią być zapraszane.

przed spotkaniem, kto będzie płacił.

Często bardzo długo zwlekamy

Powszechnie jest przyjęte, że osoba

z zaproszeniem kogoś na kolację albo

zapraszająca pokrywa koszty

spacer. Nie zawsze bowiem jesteśmy

spotkania. Ważne jest zatem, żeby

pewni, kiedy podejść do tej drugiej

dała do zrozumienia tej drugiej osobie,

osoby albo zadzwonić, a nie musi być

że chce zafundować wieczór. Zdarza

to przecież jakiś szczególny moment.

się również, że po takiej deklaracji

Należy tylko pamiętać, żeby nie

osoba niepłacąca proponuje jeszcze

dzwonić do kogoś zbyt wcześnie rano

wyjście do klubu albo kina. Wówczas

albo za późno. Jeśli chodzi natomiast

powinna pokryć dodatkowe wydatki

o zaproszenie bezpośrednie, to

lub zaproponować podział kosztów.

najlepiej zapytać o możliwość

Jeśli nie jest natomiast do końca

spotkania, kiedy ta druga osoba nie

jasne, kto kogo zaprosił, najlepiej jest,

jest zajęta i nie znajduje się w danej

żeby każdy zapłacił swoją część.

chwili w większym gronie osób.
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Nagła zmiana planów
Każdemu może się zdarzyć, że będzie musiał odwołać spotkanie – nawet
takie, na którym bardzo mu zależy. Ogólnie przyjęta jest zasada, że nie należy
tego robić. Jeśli zgadzamy się na zaproszenie, a tym bardziej, jeśli to my
zapraszamy, powinniśmy dotrzymać słowa. W życiu zdarzają się jednak różne
sytuacje. Nigdy nie należy jednak mówić, że nasza zmiana planów jest
spowodowana złym nastrojem albo innym spotkaniem. Jeśli musisz jednak
odwołać randkę, skontaktuj się z tą druga osobą jak najszybciej – najlepiej
powiedz jej to osobiście albo zadzwoń. Jeśli nie odbiera telefonu, możesz napisać
smsa albo emaila. Koniecznie podaj też przyczynę zmiany swojej decyzji.
Niedopuszczalne jest niepojawienie się na spotkaniu bez uprzedzenia.
Kilka uniwersalnych rad:
• Do restauracji pierwszy wchodzi mężczyzna, a następnie kelner prowadzi parę
do stolika i tu kolejność się zmienia za kelnerem idzie kobieta a na końcu
mężczyzna;
• Mężczyzna powinien otworzyć i przytrzymać kobiecie drzwi przy wsiadaniu i
wysiadaniu z samochodu, a przy wchodzeniu do pomieszczeń przepuścić ją
pierwszą;
• Panowie powinni pamiętać o podaniu i pomocy paniom przy założeniu płaszcza;
Patrycja Chojnacka
Źródła: http://www.sukceszklasa.pl/savoirvivrenapierwszejrandce/, http://polki.pl/rodzina/uroczystoscirodzinne,randkowysavoirvivreradyodserca

Źródło: Babyonline.pl

45

MLEĆ, PLEĆ, SŁAĆ
Mleć, pleć i słać do niedawna były to

mielimy, pielimy, ścielimy.
Od pewnego czasu te potoczne formy

jedyne poprawne formy

są już uznawane za dopuszczalne czy
wręcz poprawne, choć jedynie
w nieoficjalnych sytuacjach
komunikacyjnych, w których stosuje

bezokolicznikowe. Również
w odmianie akceptowane były jedynie
określone postaci tych wyrazów, np.:
mełłem, pełłem,

się użytkowy poziom normy
językowej.
Patrycja Pałyska

słałem; mełliśmy, pełliśmy, słaliśmy;
mielemy, pielemy, ścielemy, itp.
W języku potocznym funkcjonowały

Źródło: Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN

jednak inne formy
podstawowe: mielić, pielić i ścielić ora
z inne formy koniugacyjne, np.:
mieliłem, pieliłem, ścieliłem;
mieliliśmy, pieliliśmy, ścieliliśmy;

Źródło obrazka: grafika Google
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ŻYCIE PI WEDŁUG MALINY
RELIGIA W INDIACH
(rzadziej) jako istoty niższe
(odpowiedniki aniołów w religiach
abrahamowych). Ich przeciwnikami są
źli asurowie.
Hinduizm ma ogromny zbiór świętych
pism. Dzieli się je na śruti – literaturę

Moja hinduska przyjaciółka Pi
wyznaje religię hinduizmu, w której
istnieje bardzo wiele odłamów,
różniących się zarówno wierzeniami
na temat Boga, jak i praktykami. Ich
wyznawców łączy przede wszystkim:

wedyjską – Wedy oraz smryti
– literaturę początkowo niekanoniczną,
w skład której wchodzą eposy:
Ramajana i Mahabharata (w tym na
szczególną uwagę zasługuje jedna
z jej ksiąg – Bhagawadgita), Purany
oraz Manusmryti. Istnieją również inne
księgi uznawane za święte tylko przez
niektóre hinduistyczne odłamy bądź
ruchy religijne. Dla części hinduistów
kanon świętych ksiąg jest w dalszym
ciągu otwarty, a nawet w niektórych
nurtach za święte uznawane są święte
teksty innych wyznań.
Z reguły za symbol religii
hinduistycznej uważa się znak: „OM”.
Czasami też symbolem hinduizmu jest
swastyka hinduistyczna. Z hinduizmu
(i poprzedzającego go braminizmu)
wywodzi się wiele innych religii, m.in.
buddyzm, dźinizm, sikhizm.

1. Szacunek dla świętych ksiąg –
Wed
2. Wiara w reinkarnację
3. Wiara w prawo akcji i reakcji
(karma)
4. Dążenie do wyzwolenia, różnie
rozumianego przez poszczególne
odłamy.
Duże różnice doktrynalne
powodują duże trudności ze
zdefiniowaniem hinduizmu.
Różne odłamy hinduizmu zawierają
cechy monoteizmu, monizmu,
panteizmu, henoteizmu,
panenteizmu, politeizmu czy nawet
ateizmu. Generalnie hinduizm uznaje,
że każda wiara, która prowadzi do
Boga, jest dobra.
W hinduizmie istnieje wiara w
bóstwa – dewy (bóstwa męskie)

Malina Lessmeister

i dewi (bóstwa żeńskie), które są
zwykle traktowane albo jako
emanacje jedynego Boga lub
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SUCHAR POWSZEDNI
 I co?
 Nie pomogło, za trzy tygodnie ślub.

Dwie modelki do siebie:
 Ale schudłaś! Jak to się stało?
 Mąż mnie zdradza i ze zgryzoty nie
mogę jeść.
 Rzuć drania!
 Co to to nie, jeszcze 4 kilo!

Młody, zamożny, przystojny,
wysportowany, bez nałogów poszukuje
wielkiej, prawdziwej i czułej miłości.
Raz na tydzień.

 Co to jest miłość?
 Światło życia.
 A małżeństwo?
 Rachunek za światło.

W dyskotece chłopak pyta dziewczynę
stojącą przy ścianie:
 Masz wolny następny taniec?
Ona odpowiada:
 Tak! Tak!
On na to z uśmiechem:
 To potrzymasz mi colę.

 Proszę lek przeciwbólowy.
 A na co ma być?
 Na serce.
 A jaki rodzaj miłości?
 Wielka, bezgraniczna
i nieodwzajemniona.
 Och, przepraszam, ale niestety
wszystkie już zeszły, jest duże
zapotrzebowanie.

Kinga Krupa i Wiktoria Szopińska

 Tato, chciałem ci oświadczyć, że
chodzę z Zośką spod 16.
 Jak byłem w twoim wieku, też z nią
chodziłem…
Źródło obrazka: grafika Google

 Wczoraj wyznałem wszystkie grzechy
swojej dziewczynie.
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