Marzec 2010
Gazetka uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Leśnicy
Drodzy Czytelnicy!
Przed nami marca – Dzień Kobiet – święto trochę zapomniane. Ale my uwaŜamy, Ŝe
kaŜda okazja jest dobra do tego, aby lubianej przez siebie osobie okazać, Ŝe się o niej myśli i
pamięta. Jeśli ktoś nie zdąŜył jeszcze złoŜyć Ŝyczeń swojej kobiecie, podpowiemy Wam, jak
to zrobić. Przeczytacie równieŜ piękne wiersze i aforyzmy o kobietach, być moŜe rozbawi
Was analiza kobiety oraz dowcipy o przedstawicielkach płci pięknej.
Na pewno nie będziecie się nudzić równieŜ podczas wertowania naszych stałych
rubryk.

śyczymy przyjemnej lektury!

Wszystkim Paniom w dniu ich święta wszystkiego dobrego,
mniej zmartwień i więcej słońca na co dzień
Ŝyczy Redakcja.
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Dzień Kobiet
8 marca obchodzimy Dzień Kobiet.
JuŜ w staroŜytnym Rzymie istniał Dzień Kobiet, który obchodziły gospodynie. Tego dnia
gosposie – kobiety urodzone jako wolne, zamęŜne otrzymywały od swoich męŜów prezenty,
były obdarzane miłością i uwagą. Niewolnice teŜ otrzymywały od swoich męŜów prezenty.
Ponadto panie domu tego dnia pozwalały swoim niewolnicom odpoczywać. Rzymianki
przyodziane w najlepsze ubrania, z aromatycznymi wieńcami na głowach, przychodziły do
świątyni bogini Westy – straŜniczki ogniska domowego.
Inicjatorem obchodzenia Międzynarodowego Dnia kobiet była Klara Zetkin. Pierwsze
historyczne wydarzenie, które wypadło na dzień 8 marca 1857 roku i było związane z podjętą
przez kobiety próbą wystąpienia o swoje prawa, był marsz sprzeciwu nowojorskich
gospodyń Powód niestety był dość banalny: małe zarobki i złe warunki pracy.
Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911.Ustanowiono je dla upamiętnienia
walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy.
W roku 1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało, walcząc
o swoje prawa. Właściciel fabryki zamknął kobiety, próbując nie dopuścić do większego
rozgłosu akcji. Niestety nagle wybuchł poŜar, w którym zginęło 129 kobiet.
W Polsce święto to było obchodzone w czasach PRL-u, pasowało do socjalistycznej
propagandy. Kobiety dostawały wtedy zwyczajowo - goździki i rajstopy.
Obecnie w krajach, w których obchodzi się to święto, często odbywają się manifestacje
feministyczne.
W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie obchodzony w roku 1993, kiedy definitywnie
zniosła je premier Hanna Suchocka.
Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia, warto go uczcić. KaŜda okazja jest dobra do
tego, aby lubianej przez siebie osobie okazać, Ŝe się o niej myśli i pamięta.
Uczcijmy Dzień Kobiet, niekoniecznie goździkiem i rajstopami.
Joanna Imiela
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Wiersze o kobietach
Ile razem dróg przebytych?

Ach, powiedz!

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieŜek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?

Ach, powiedz, powiedz! jaki Bóg
W nadziemskie ubrał cię szaty,
Abyś w piękności zbrojna łuk
Zburzyła promienne światy?

Ile listów, ile rozstań,
cięŜkich godzin w miastach wielu?
I znów upór, Ŝeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.

Ach, wobec ciebie nie ma nic!
Ty łamiesz prawa odwieczne,
I przed jasnością twoich lic
Promienie gasną słoneczne.

Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dąŜeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? KsiąŜek?

Niebiosa, ziemia, błękit wód, Wszystko przepada i ginie,
Gdy ty w piękności zbrojna cud
Stajesz na światów ruinie.

Ile lat nad strof stworzeniem?
Ile krzyku w poematy?
Ile chwil przy Beethovenie?
Przy Corellim? Przy Scarlattim?

Z ust twoich pijąc słodycz róŜ,
Z pragnienia umrzeć by trzeba,
Ich ogień wstrząsa światem dusz
I pali najwyŜsze nieba.

Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.

A któŜ z śmiertelnych moŜe znieść
Twą piękność w całym rozkwicie?
Kto moŜe oddać tobie cześć
I jeszcze zachować Ŝycie?

Konstanty Ildefons Gałczyński

Kto moŜe myślą pieścić skroń,
Twych włosów bawić się splotem,
Kto pić namiętną moŜe woń
I jeszcze nie umrzeć potem?
Tak jak konwalii biały kwiat
Usycha na twoim łonie,
Tak kaŜdy zginąć byłby rad
Z uśmiechem szczęścia przy zgonie.
Lecz widząc ciebie, odejść znów
W samotne ziemi obszary...
Na te męczarnie nie ma słów,
I nie ma straszniejszej kary!
Więc powiedz, powiedz! jaki Bóg
Zrobił cię światów królową?...
Bo ja chcę umrzeć u twych nóg,
Byś mnie wskrzesiła na nowo!
Adam Asnyk
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Do Laury
Ledwiem ciebie zobaczył, juŜem się zapłonił,
W nieznanym oku dawnej znajomości pytał;
I z twych jagód wzajemny rumieniec wykwitał
Jak z róŜy, której piersi zaranek odsłonił.
Ledwieś piosnkę zaczęła, juŜem łzy uronił,
"Twój głos wnikał do serca i za duszę chwytał;
Zdało się, Ŝe ją anioł po imieniu witał
I w zegar niebios chwilę zbawienia zadzwonił.
O luba! niech twe oczy przyznać się nie boją,
Jeśli cię mym spójrzeniem jeśli głosem wzruszę;
Nie dbam, Ŝe los i ludzie przeciwko nam stoją,
śe uciekać i kochać bez nadziei muszę.
Niech ślub ziemski innego darzy ręką twoją,
Tylko wyznaj, Ŝe Bóg mi. poślubił twą duszę.
Adam Mickiewicz
Wszystko
Oddać ci wszystko: kaŜdy sen i drgnienie,
KaŜdy nerw ciała, kaŜdy ruch i krok!
Przeszłość - to tylko o tobie wspomnienie,
Przyszłość - to tylko twój najświętszy wzrok!
Oddać ci wszystko, kaŜde pulsu tętno
I grosz ostatni, i ostatek sił,
Trwonić dla ciebie swą młodość namiętną
Znaczyć ci drogę - krwią serdeczną z Ŝył!
Zaprzeć się! Bluźnić! Z Judaszem paktować!
świr na twej drodze w miękki piasek gryźć!
Natchnioną wiarą zakrzyczeć: "Ach prowadź!"
Gdy mi na własną zgubę kaŜesz iść!
A potem - oddać ci ostatnie tchnienie
Skonać spokojnie, wiernie u twych nóg
I wstecz spojrzawszy wierzyć niewzruszenie,
śe tak - za Ciebiem tylko umrzeć mógł.
Julian Tuwim

Wiersze zebrał Joachim Hoffmann.
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śyczenia dla kobiet
Jeśli jeszcze nie zredagowaliście Ŝyczeń dla Waszych kobiet, moŜecie skorzystać z poniŜszych
podpowiedzi.
Dla dziewcząt, które znam
moc Ŝyczeń dzisiaj mam,
duŜo zdrowia, szczęścia i miłości
oraz kwiatów i radości,
niechaj się to niesie na cały kraj,
dziś dla pań wszystko naj...
Witaj kochana! W ten słoneczny, marcowy poranek,
moc Ŝyczeń, kolorowych snów, pięknych słówek.
A na do widzenia, zaczarowany ołówek,
Byś mogła zrealizować swe najskrytsze marzenia.
Wszystko to wkładam do pudełka i wysyłam właśnie Tobie.
Niech te Ŝyczenia mkną falami po niebie i trafiają szybko do Ciebie!
Kiedy tylko widzę Cię, nie tylko moje serce drgnie,
oglądam Ciebie w zachwycie i podkochuję się skrycie.
Bogaty i biedny się przekona,jakim wielkim skarbem jesteś…
Bądź zawsze kochana, piękna jak róŜa bez wad.
Bądź iskierką w mym Ŝyciu, blaskiem słoneczka na niebie...
Tobie kochana moja Ŝyczę szczęścia i radości, mało smutku duŜo miłości.
8 marca Święto Kobiet
więc Ŝyczenia składam tobie.
DuŜo szczęścia i radości,
a w nauce pomyślności.
Miej na ustach uśmiech słodki,
w Ŝyciu zaś nie doznaj troski.
Z bukietem róŜ nie mogę przyjść,
by złoŜyć Ci Ŝyczenia.
Lecz w słowach Tych myśli,
niech się spełnią Twe marzenia,.
DuŜo sukcesów oraz radości,
duŜo uśmiechów i spełnienia marzeń,
moc słodyczy w Dniu Kobiet, Ŝyczy Ci...
Z okazji dnia kobiet, Ŝyczę Ci zbierania
z Ŝycia tylko najlepszych wraŜeń
i spełnienia wszystkich marzeń.
I aby słońce na niebie świeciło zawsze dla Ciebie.
8 marca - święto Kobiet, więc Ŝyczenia składam Tobie.
DuŜo zdrowia, pomyślności oraz cały czas radości.
Mało smutku oraz łez, przyjmij dziś Ŝyczenia te.
śyczenia wyszukał w Internecie Sylwester Dziedzic.
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Aforyzmy o kobietach
„Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia.”
Charles Baudelaire
“Kobieta musi być dwa razy tak sprawna, jak męŜczyzna, Ŝeby zajść w połowie tak daleko.”
Fransis Hurst
“Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre młodsze.”
Marcel Achard
“DŜentelmen wobec kobiet: patrzy, co widać, a pyta się, co słychać.”
Tadeusz Gicgier
“Nikt nie uwierzy, jakie mnóstwo łez mieści się w kobiecych oczach.”
Simone de Beauvoir
“MęŜczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety. Kobiety mają subtelniejszy
instynkt - wolą być zawsze ostatnią miłością męŜczyzny.”
Oskar Wilde
“Nie tylko oczy, ale i uszy mają wybierać Ŝonę”
Platon
“Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie wiedzą, Ŝe są ładne.”
Vivien Leigh
“Miłość czyni męŜczyznę ślepym, a zaostrza wzrok kobiecie.”
Erich Maria Remarque
“Niektórzy ludzie oglądają ładne kobiety, jak grę w tenisa, z tą róŜnicą, Ŝe poruszają głowami
nie z lewa na prawo, tylko z dołu do góry.”
Marlena Dietrich

“Kobiety łatwiej przyznają się do swoich błędów niŜ męŜczyźni; dlatego wydaje się, Ŝe
popełniają ich więcej.”
Jeana Rouch
“Co męŜczyzna przez rok obmyślił, kobieta w jednym dniu obali.”
Demostenes
“Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga –
skarbem.”
Napoleon Bonaparte
“W Ŝyciu niewiasty rozróŜnić moŜna siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna,
młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta.”
George Bernard Shaw
7

Analiza Kobiety
Temat:

Analiza chemiczna

Przedmiot badań:

Kobieta

Symbol:

KO

Odkryta przez:

Adama

Waga atomowa:

Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są
izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:

NadwyŜki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

1. Właściwości chemiczne :

1.1. Wykazuje duŜe powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi
i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
1.3. MoŜe samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności męŜczyzny.
1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem
(alkoholem etylowym).
1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie kryształograficznej.
2. Właściwości fizyczne :
2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2.2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
2.3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
2.4. Gorzka jeśli uŜywać niewłaściwie.
2.5. Znajdowana pod róŜnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.
3. Zastosowanie :
3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
3.2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
3.3. Pomocna przy wypoczynku.
4. Testy :
4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień róŜowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
4.2. Zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4.4. NiemoŜliwe posiadanie więcej niŜ jednego trwałego izotopu.

W Internecie znalazł Joachim Hoffmann.
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I semestr mamy juŜ za sobą. Oto lista uczniów, którzy nie próŜnowali i dlatego otrzymali
wyróŜnienia.
List gratulacyjny:
1. Katarzyna Szczypiór za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,
2. Patrycja Riczel za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,
3. Sylwester Dziedzic za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,
4. Patrycja Pisczor za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.
Dyplom:
1. Magdalena Warząska za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
2. Karolina Węgiel za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,
3. Andrzej Sajdych za 100% frekwencję,
4. Aurelia Terlecka za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
5. Patrycja Riczel za zaangaŜowanie w programach artystycznych,
6. Joanna Imiela za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce oraz za zaangaŜowanie
w programach artystycznych,
7. Marcin Hrankowski za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
8. Rafał Straszak za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
9. Natalia Franczak za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
10. Marcin Błoch jako najpopularniejszego ucznia w klasie,
11. Sławomir Tinelt za bardzo dobrą frekwencję,
12. Paulina Kościelska za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
13. Dorota Łyszczek za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
14. Anita Klajner za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
15. Edyta Piechota za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
16. Wioletta Słomska za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
17. Barbara Zawalich za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobrą frekwencję,
18. Weronika Duda za bardzo dobre zachowanie,
19. Martyna Kamińska za bardzo dobre zachowanie,
20. Agata Skowronek za bardzo dobre zachowanie,
21. Stefania Sus za bardzo dobre zachowanie,
22. Janusz Sęga za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce oraz za aktywność na rzecz
szkoły,
23. Grzegorz Iwanek za aktywność na rzecz szkoły,
24. Patrycja Jałowy za aktywność na rzecz szkoły,
25. Marek Grochla za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce
26. Kamil Rawski, Janusz Sęga, Natalia Franczak, Marcin Hrankowski
za zaangaŜowanie w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu.
Specjalny dyplom:
1. Mateusz Dudek jako najlepszy uczeń w zawodzie murarz,
2. Piotr Migas jako najlepszy uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii,
3. Grzegorz Iwanek jako najlepszy uczeń w zawodzie ogrodnik
Dyplom za osiągnięcia sportowe:
Adam Sobiech, Zbigniew Radoń, Piotr Migas, Damian Michalski, Dorota Łyszczek,
Mateusz Kołodziej.
T. L.
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Uczniów naszej szkoły poprosiliśmy o dokończenie zdania: „Prawdziwa kobieta jest…” .
Oto niektóre odpowiedzi:
dziewcząt:
… mądra, miła, wesoła, ładna, pracowita,

…odpowiedzialna i pomocna,
pomocna,
… konsekwentna i ma zawsze swoje zdanie,

… uczciwa, wierna, wraŜliwa,
… niezaleŜna od męŜczyzny,

… sprawiedliwa i dobra dla dzieci,
… szczera,
… sympatyczna,

… szanowana przez innych,

… dojrzała,
… docenia czyjeś zaufanie,
… daje wszystkim duŜo miłości,

… ma klasę i talent.
… cieszy się Ŝyciem,

… powinna być miła i pokazać, Ŝe jest prawdziwą kobietą.
chłopców:

… uczciwa, dobra, sympatyczna, miła,
… normalna, seksowna, kochające i czuła,

… kochana,
… szczera, odwaŜna, kulturalna,

… piękna, miła, koleŜeńska,

… śliczna, mądra, zabawna,
zabawna,
… subtelna,

… uosobienie piękna,
… to taka, która cię kocha,

… chodzi na zakupy,
… ładnie się ubiera,
… pięknie się maluje,
… nie jest wulgarna,

… ma dobry charakter,
… ma pełną kulturę osobistą,
… moŜna z nią porozmawiać,
… moŜna jej coś powiedzieć wiedząc, Ŝe taka kobieta nic a nic nikomu nie powie,
…moŜna z nią poŜartować.
10

Wywiad z panią Agnieszką Rucińską – nauczycielką języka angielskiego:
Od kiedy pracuje Pani w szkole?
Od 1 września tego roku szkolnego.
Dlaczego Pani wybrała ten zawód?
Bo lubię spędzać czas z dziećmi i z młodzieŜą.
Czy Pani lubi tę pracę?
Tak, lubię.
Jaki ma Pani hobby?
Moim hobby są spacery, jazda na rowerze i pływanie.
Jakiej pani muzyki słucha?
Słucham róŜnej muzyki, ale musi mi wpaść w ucho. Najbardziej lubię słuchać muzyki pop.
Czy lubi Pani zwierzęta?
Nie mam Ŝadnego zwierzęcia, bo mam małe dzieci.
Czy uprawia pani jakiś sport?
Tak
Czy lubi Pani podróŜować ?
Bardzo lubię podróŜować. Chciałabym pojechać do Australii.
Nie Ŝałuje Pani, Ŝe wybrała ten zawód?
Nie Ŝałuje.
Co Pani lubi jeść?
Lubię bardzo jeść . Lubię gołąbki, pieroŜki i wszystko co przyrządzi teściowa.
Jakie ma Pani marzenia do spełnienia?
Chciałabym zwiedzić cały świat.
Wywiad przeprowadziła
Paulina Kościelska.
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Wywiad z Panią Danutą Botor – wychowawcą Internatu:
Od kiedy pracuje Pani w tym Ośrodku?
Podobno szósty rok mija.
Dlaczego wybrała Pani pracę w naszym Ośrodku?
To był przypadek. Miałam zaledwie kilka minut, by podjąć decyzję. No i jestem.
Czy lubi Pani tę pracę?
Chyba tak. Nie lubię monotonii, a w tej pracy to nie jest moŜliwe. Więc tak.
W jaki sposób spędza Pani czas wolny?
Wykorzystuję kaŜdą wolną chwilę na spotkania ze znajomymi, a poza tym kino, nadrabianie
zaległości, no i zwykłe leniuchowanie.
Jakie jest Pani hobby?
RóŜne rzeczy lubię robić, ale takim moim oczkiem w głowie jest Nordic Walking i wyprawy
rowerowe.
Jakie ksiąŜki lubi Pani czytać?
Z tym to raczej mam problem, ale ostatnio czytam ksiąŜkę Wojciecha Cejrowskiego „Gringo
wśród dzikich plemion.
Jakiej muzyki Pani słucha?
Słucham róŜnej muzyki. Wychodzę z załoŜenia, Ŝe najwaŜniejsze, Ŝe coś gra, bo nie lubię
ciszy. Najczęściej jest to pop i rock. Czasem lubię posłuchać klasyki.
Czy lubi Pani zwierzęta?
Tak, bardzo lubię zwierzęta. Mam kotka o imieniu „Tapsi”.
Czy uprawia Pani jakiś sport?
Tak, jak wspomniałam, lubię uprawiać Nordic Walking. Z utęsknieniem czekam teŜ na
wycieczki rowerowe.
Jakie filmy lubi Pani oglądać?
Mam mało czasu, by oglądać jakieś filmy, ale gdybym miała jakiś wybrać, byłoby to coś
przygodowego.
Czy lubi Pani podróŜować?
Lubię podróŜować i to bardzo. Chyba ostatnio połknęłam bakcyla.
Jakie jest Pani ulubione danie?
Uwielbiam naleśniki, o czym moi chłopcy z grupy „Gdynia” bardzo dobrze wiedzą i czekają
kiedy będziemy je robić.
Czy lubi Pani wszystkich wychowanków internatu?
Oczywiście.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
KaŜda pora roku ma swój urok. W kaŜdej moŜna znaleźć coś fajnego. Począwszy od wiosny,
poprzez lato, jesień, aŜ po zimę.
Jakie ma Pani marzenia?
To słodka tajemnica, ale wierzę, Ŝe się spełnią.

Wywiad przeprowadziła
Wioletta Słomska.

12

Z Sebastianem Hruzikiem – klasa I c

Z Marcinem Muchą–klasa I b ULO

Czy lubisz szkołę?
Tak, lubię.
Co ci się podoba w naszej szkole?
Wszystko mi się podoba.
Czy jesteś zadowolony z wybranego
zawodu?
O tak!
Dlaczego wybrałeś zawód ogrodnika?
Bo lubię i mi się podoba.
Czym się interesujesz?
Muzyką, piłką noŜną, i autami.
Jak spędzasz czas wolny?
Gram na komputerze.
Jakie jest twoje hobby?
Gra w piłkę noŜną i jazda samochodem.
Co lubisz jeść?
Lubię pizzę, hamburgery, hot-dogi.
Masz jakiegoś zwierzaka?
Mam kota o imieniu Tyskie i psa Reksa.
Uprawiasz jakiś sport?
Uprawiam narciarstwo, pływanie, biegi.
Co robisz, gdy się nudzisz?
LeŜę i się nudzę.
Jakie jest twoje najskrytsze marzenie?
Chciałbym kupić sobie samochód i mieć
nowy dom, duŜo dziewczyn i wygrać na
loterii.

Czy lubisz chodzić do szkoły?
Tak, bardzo lubię.
Czy ci się podoba w naszej szkole?
Jest tu bardzo przyjemnie i miło.
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
Język polski, ale najbardziej WOS.
Czy jesteś zadowolony, Ŝe masz
moŜliwość kontynuowania nauki
w ULO?
Jestem bardzo zadowolony, Ŝe dostałem
taką szansę.
Dlaczego zdecydowałeś się na dalszą
naukę w ULO?
PoniewaŜ chcę zdobyć średnie
wykształcenie.
Czym się interesujesz?
Interesuje się mechanika samochodową i
piłką noŜną.
Jaki jesteś na co dzień?
Miły i sympatyczny, wesoły i czasem
powaŜny.
Jakiej lubisz słuchać muzyki?
Słucham tylko jednego rodzaju muzyki hip – hop.
Jak spędzasz czas wolny?
Część czasu wolnego przeznaczam na
naukę, a część na spotkania z przyjaciółmi.
Jakie filmy lubisz oglądać?
Seriale. Regularnie oglądam „Pierwszą
miłość”.
Czy lubisz chodzić na spacery?
Bardzo lubię chodzić na spacery, najlepiej
z jakąś fajną dziewczyną.
Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
Bardzo chciałbym zostać piłkarzem.
Jakie są twoje najskrytsze marzenia?
Moim najskrytszym marzeniem jest
znaleźć dziewczynę i załoŜyć rodzinę.
Dziękuję za rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie.

Wywiad przeprowadziła
Paulina Kościelska.

Wywiad przeprowadziła
Wioletta Słomska.
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Tym razem redakcja została zasypana Waszymi wierszami. Brawo!!! W tym numerze
zamieszczamy tylko część wierszy, które do nas dotarły, w następnym ukaŜą się kolejne.

***
Zakochać się to tak, jakby być odkrywcą
najpiękniejszego miejsca na świecie,
albo znaleźć coś ślicznego,
czego nikt inny dotąd nie dostrzegł.
To jakby spostrzec
pierwszą gwiazdę o zmierzchu
albo tęczę znienacka lśniącą pośród burzy.
Paulina Kościelska

***
Odkąd pamiętam marzyłam
o znalezieniu prawdziwej miłości,
kogoś, kto by mnie kochał
i kogo ja bym pokochała
całym serduchem i całą resztą.
Paulina Kościelska

***
W miłości nie ma zazdrości.
W miłości kieruj się sercem,
nie umysłem.
Miłość jest piękna jak łąka,
na której rosną kwiaty.
Więc kochaj, póki masz siły,
bo potem moŜe być za późno,
a wtedy będzie tylko pustka i Ŝal.
Niunia

***
Co ja w Ŝyciu robię nie tak?
Dlaczego mi się nie udaje?
Popełniam błędy,
lecz ich nie naprawiam.
Ciągle uciekam tam,
skąd nie ma powrotu.
Niszczę siebie,
lecz nawet to mi nie pomaga.
Zdaję sobie sprawę z tego,
lecz dalej to robię.
Po co?
Dlaczego?
Czy aŜ tak bardzo nienawidzę Ŝycia?
Katarzyna Nakielska

***
Tęsknisz. Wiem. Kochasz. Ja teŜ.
Spragniona miłości i pocałunków wiem,
Ŝe znów się spotkamy.
Tylko na to czekam.
Marzę, by juŜ znaleźć się
w twych ramionach
i nie opuścić ich nigdy.
Popełniliśmy wtedy błąd,
lecz teraz czas go naprawić.
Katarzyna Nakielska
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***
Ty jesteś z nią i ze mną.
Ona jest z tobą, a ja jestem tylko przygodą.
NiewaŜne, Ŝe posiada to samo imię.
Ją kochasz, a mnie lubisz.
Czy mi to przeszkadza?
Nie, bo wystarczy mi to,
Ŝe dzielisz ze mną te krótkie chwile.

***
Tyle łez wypłakanych
tyle nocy nieprzespanych
tyle listów napisanych
ale ty i tak nigdy ich nie dostaniesz
bo ciebie juŜ nie ma
i nigdy nie powrócisz
bo to się działo tylko w mojej głowie
Patrycja Jałowy

Katarzyna Nakielska

***
Był jeden dotyk
jeden moment
jedna chwila
jeden całus
czułe serce
jedno spojrzenie
a zostało jedno zdjęcie
i kałuŜa moich łez
Patrycja Jałowy

***
Boję się spojrzeć
boję powiedzieć
co czuję do ciebie
twe usta oczy uśmiech
kaŜdego ranka
inna dziewczyna dostaje
szczęściara z niej
dostała cię na zawsze
tylko dla siebie
moŜe kiedyś mnie zauwaŜysz
pokochasz
nie wiem
czekam na ciebie
wróć do mnie wreszcie
Patrycja Jałowy

15

Droga Pani Psycholog!
Mam 20 lat, jestem samotna. Bartka znam od podstawówki. Nic do niego nie czułam,
poza „kumpelstwem”. Kiedy miałam 15 lat, to się zmieniło, poczułam coś więcej. Miłość
rosła we mnie przez 4 lata, ale on o tym nie wiedział i dalej nie wie. A ja nie wiem, jak mu
powiedzieć, Ŝe go kocham, bo on ma dziewczynę.
Kiedy spotykamy się przypadkiem, to rzuca tylko przelotne „cześć” i idzie dalej. A ja
wtedy płaczę, modlę się, Ŝeby mnie pokochał, Ŝeby mnie przytulił. Ciągle mam nadzieję, Ŝe
będziemy razem, chociaŜ ona powoli we mnie gaśnie.
Załamana

Droga Załamana!
W Twoim liście jest duŜo smutku i rozczarowania. Myślę, Ŝe moŜesz mieć Ŝal do
siebie samej, Ŝe przez tak długi czas nie wyjawiłaś mu swoich uczuć... Dusiłaś w sobie
emocje, które teraz nie mogą znaleźć ujścia, bo on ma juŜ dziewczynę. Musisz być, droga
autorko listu, bardzo skrytą i nieśmiałą osobą. Nigdy nie dałaś temu chłopcu znaku, ani nie
podjęłaś Ŝadnej próby. Nie dałaś sobie (wam?..) Ŝadnej szansy, unikając konfrontacji i bojąc
się zranienia.... Robimy tak, bo wolimy snuć marzenia niŜ próbować zawalczyć o
rzeczywistość, w której nasze pragnienia mogłyby się spełnić, albo...lec w gruzach. Jednak
jeśli nie spróbujemy, nigdy nie dowiemy się, co się naprawdę wydarzy.
Myślę, Ŝe poczułabyś się lepiej, gdybyś napisała do niego list, w którym opisałabyś
to, co przeŜywałaś przez tak długi czas. Przelej na papier historię waszej znajomości – od
„kumpelstwa” do silnego uczucia z Twojej strony.
Nie moŜesz liczyć na to, Ŝe on zostawi swoją dziewczynę, jednak poczujesz się lepiej,
nazywając sprawę po imieniu i ujawniając swoje emocje.
Nawet jeśli zabraknie Ci odwagi, by wysłać list, poczujesz ulgę. Wiem, bo
sprawdziłam to w siódmej klasie podstawówki☺ Trzymam kciuki!!!
K.P.

Droga Pani Psycholog!
Zwracam się do Pani z prośbą o radę. Mam chłopaka, jestem z nim juŜ rok, ale on jest
bardzo wstydliwy. Czy powinnam być cierpliwa i poczekać jeszcze, aŜ on będzie chciał ze mną
gdziekolwiek wyjść?
ZbliŜa się rocznica naszego poznania się. Chyba wystarczająco długo cierpliwie
czekałam.
Niunia
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Droga Niuniu!
W swoim liście bardzo skrótowo i ogólnie opisujesz problem. Czy mam rozumieć, Ŝe
nigdzie razem nie wychodzicie? śe nie pojawiacie się razem jako para? Piszesz, Ŝe to dlatego,
Ŝe Twój chłopak jest wstydliwy. Czy on jest wstydliwy tylko wobec Ciebie i ogólnie, ma taki
charakter?..
Jeśli juŜ rok jesteście razem, to rzeczywiście masz prawo się zastanawiać i czuć się
zaniepokojona takim zachowaniem chłopaka, a przede wszystkim zniecierpliwiona! PrzecieŜ
spotykanie się to teŜ spacery, randki w parku, wspólne spotkania ze znajomymi,
przyjaciółmi...
Myślę, Ŝe powinnaś porozmawiać z chłopakiem i podzielić się z nim swoimi
wątpliwościami. Powiedz mu, co jest dla Ciebie waŜne i czego Ci brakuje. Bądź spokojna i
przyjazna, w Ŝadnym razie natarczywa czy oskarŜająca. Dowiedz się, dlaczego Twój chłopak
tak się zachowuje, co się za tym kryje...Jeśli rzeczywiście jest bardzo wstydliwy, to okaŜ mu
duŜo ciepła i zrozumienia, jednak wytłumacz, Ŝe wspólne wychodzenie jest dla Ciebie waŜne,
bo tak wygląda normalny związek. śyczę Ci powodzenia!
K.P.
Droga Pani Karolino!
Mam problem z moim byłym chłopakiem, który mnie straszy, Ŝe mnie pobije na koniec
roku szkolnego (nie jest uczniem naszej szkoły). Poza tym wydzwania do nas na telefon
domowy. Co 10 czy 15 minut wysyła krótkie sygnały, a moich rodziców bardzo to denerwuje.
Często zdarza się to w nocy, nawet po godzinie 23.00, kiedy juŜ śpimy.
Naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić.
E.
Droga E.!
Zachowanie Twojego byłego chłopaka to: groźby karalne (straszenie), jak i złośliwe
niepokojenie (zakłócanie spokojnie Tobie i reszcie rodziny).
Groźby, o których piszesz to przestępstwo ścigane na wniosek, z którym powinnaś
zgłosić się na policję. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, moŜesz pójść sama, jeśli nie, koniecznie
weź z sobą rodziców lub opiekunów.
Na miejscu funkcjonariusz rozpozna sprawę, by dokładnie zorientować się w sytuacji.
Czasem, gdy osoba zastraszająca jest znana (tak jest w Twoim przypadku), ze sprawcą
rozmawia dzielnicowy, który tłumaczy, Ŝe łamie prawo i jakie groŜą mu konsekwencje
prawne. Jeśli to nie odniesie skutku, lub jest bardzo realne, Ŝe groźba zostanie spełniona,
policja wszczyna dochodzenie na wniosek osoby pokrzywdzonej.
OskarŜony o groźby staje przed sądem, który przedstawia akt oskarŜenia. Jeśli
sprawca jest pełnoletni, jego czyn kwalifikuje się na podstawie Kodeksu Karnego, jeśli nie –
sprawę kieruje się do Sądu Rodzinnego.
Dręczenie telefonami czy „sygnałami” jest natomiast wykroczeniem kwalifikowanym
jako złośliwe niepokojenie, wobec którego stosuje się zwykle postępowanie mandatowe.
Mam nadzieję, Ŝe wszyscy ci, którym zdarza się straszyć i grozić – „na powaŜnie” czy
teŜ „dla Ŝartu”, uwaŜnie to przeczytali i zastanowią się, zanim rzucą coś bezmyślnie kolejny
raz...
Jeszcze informacja dla tych, którzy dla zabawy bądź innych celów dręczą kogoś
„sygnałami” bądź głuchymi telefonami – jesteście łatwi do namierzenia i moŜecie spodziewać
się niemałego mandatu...
K.P.
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Smutek duszy – czym jest depresja?
Bardzo często, gdy jesteśmy w słabszym nastroju i odczuwamy chwilowe zmęczenie
czy zniechęcenie, mówimy : „Mam depresję”. Prawdziwa depresja jest jednak powaŜną
chorobą, którą naleŜy leczyć, a Ŝycie z nią jest pasmem smutku i beznadziei. Chorzy na
cięŜką depresję nie są w stanie chodzić do szkoły ani pracy, czy nawet dbać o siebie. Co
ciekawe, na tę straszną chorobę – zwaną kiedyś „melancholią” zapada dwa razy więcej kobiet
i męŜczyzn.
Stany depresyjne pojawiają się w róŜnych momentach naszego Ŝycia, na przykład po
stracie kogoś bliskiego, czy gdy dopadnie nas dłuŜsza choroba. Nieraz mamy chandrę, bo jest
akurat szarobura jesień. Gdy po jakimś czasie przygnębienie mija, a my wracamy do
normalnego Ŝycia, to nie mamy do czynienia z kliniczną depresją, a tylko przejściowym
obniŜeniem nastroju.
Czym objawia się „prawdziwa” depresja? Jak ją rozpoznać? NajwaŜniejsze objawy to:
pogorszenie nastroju (smutek, nieodczuwanie radości albo zobojętnienie), spowolnienie,
utrata energii, trudności w koncentracji, problemy z pamięcią, niechęć do wysiłku,
niezdecydowanie, bezsenność lub nadmierna senność, utrata apetytu lub nadmierny apetyt,
poczucie bezwartościowości, obwinianie się, wreszcie myśli o śmierci, myśli samobójcze.
Ufff....
WaŜne, Ŝebyście nie przestraszyli się, czytając te objawy, bo na pewno niektóre z nich
czasami miewacie, na przykład trudności z koncentracją czy zmiany apetytu. Depresję
diagnozuje się dopiero, gdy występuje wiele objawów i utrzymują się one przez okres kilku
tygodni.
Depresja jest cięŜką chorobą, w niektórych przypadkach kończącą się nawet śmiercią
samobójczą. Ernest Hemingway – wybitny pisarz, autor takich dzieł jak: „Komu bije dzwon”
czy „Stary człowiek i morze” – cierpiał na cięŜką depresję, co skończyło się tragiczną
samobójczą śmiercią. W jego biografii znalazłam taki opis jego zachowania:
„ Co rano spędzał długie godziny w sypialni na tyłach domu, stojąc przy pulpicie pod oknem,
przekładając papiery z miejsca na miejsce, lecz prawie nie podnosząc oczu. Kiedy wynurzał
się z pokoju na piętrze i dreptał w dół do salonu w indiańskich mokasynach, miał niewiele do
powiedzenia. W jego oczach kryło się jakieś osobliwe oddalenie. Czasem przystawał
spoglądając z szerokiego frontowego okna przez bezlistne gałęzie na cmentarz za rzeką.”
Pamiętajcie, Ŝe kaŜdy odczuwa czasem głęboki smutek, zmęczenie czy ogólne
rozleniwienie. KaŜdy od czasu do czasu ma trudności, Ŝeby się do czegokolwiek
zmobilizować. Gdy trwa to kilka dni, nie ma powodów do obaw. Negatywne emocje to takŜe
część naszego Ŝycia i musimy umieć sobie z nimi radzić. Jednak, gdy taki stan się przedłuŜa i
obserwujemy u siebie trudności ze snem czy zaburzenia apetytu, lub zaczynamy zaniedbywać
nasze codzienne obowiązki, NALEśY prosić o pomoc lekarza bądź psychologa.
Z Ŝyczeniami szybkiego nadejścia wiosny, która przegna zimowe chandry –
Karolina Piwowar.
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Ciekawostki matematyczne
Jak duŜy jest milion?









Włos ludzki powiększony na grubość milion razy, będzie miał w średnicy 70 metrów.
Komar powiększony milion razy będzie miał 5 kilometrów długości.
Zwykły zegarek kieszonkowy powiększony milion razy będzie miał 50 kilometrów
średnicy.
Człowiek powiększony milion razy będzie miał 1700 kilometrów wzrostu.
Milion ludzi, ustawionych ramię przy ramieniu, zajmie całe wybrzeŜe polskie (około
500 km).
Milion kroków to podróŜ z Warszawy do Poznania i z powrotem.
KsiąŜka o milionie stronic miałaby grubość równą 50 m.
Od początku naszej ery nie upłynął jeszcze pierwszy milion dni; stanie się to za około
800 lat!

A bilion?




Włos ludzki powiększony bilion razy byłby 6-krotnie grubszy od globu ziemskiego.
Komar powiększony bilion razy byłby 50 razy większy od Słońca.
Milion sekund upływa w niespełna dwa tygodnie, ale bilion sekund to ponad 30 000
lat!

Czy wiesz, Ŝe:



KaŜde dziecko w ciągu 5 lat i kilku miesięcy odbywa jakby podróŜ dookoła świata, bo
przejdzie w tym czasie około 40 000 km.
Człowiek 60 letni ma za sobą drogę równą odległości Ziemi od KsięŜyca, tj. 384 000
km.

Co moŜe się zdarzyć w ciągu 0,001 sekundy?







Pociąg jadący z prędkością 36 km na godzinę przejedzie 1 cm.
Samolot przeleci 10 cm.
Głos przebywa 33 cm.
Kula z pistoletu 70 cm.
Ziemia przebywa 30 metrów.
Błyskawica nierzadko trwa krócej a rozciąga się na wiele kilometrów.

D. K.
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Cytaty o ksiąŜce
Kiedy pierwszy raz czytam dobrą ksiąŜkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego
przyjaciela.
(Johan Wolfgang Goethe)
Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w Ŝyciu, zmieniać na
godziny radości.
(Monteskiusz)
Kochajcie ksiąŜki. One ułatwią Wam Ŝycie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej
i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka
i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.
(Maksym Gorki)
Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam ksiąŜce.
(Maksym Gorki)
Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca. Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by naleŜało
napisać.
(Biblia)
Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze ksiąŜki, po
drugie ksiąŜki, po trzecie ksiąŜki.
(Stanisław Konarski)
Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.
(Aleksander Puszkin)
Nie ma dobrych ksiąŜek dla głupca, moŜliwe, Ŝe nie ma złych dla człowieka rozumu.
(Denis Diderot)
Wynalazek druku - jest największym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji.
(Wiktor Hugo)
Czytanie rozwija rozum młodzieŜy, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach
pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
(Marcus Tullius Cicero)
Pokój bez ksiąŜek jest jak ciało bez duszy.
(Marcus Tullius Cicero)
KsiąŜka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.
(Jaques Velle des Bavveaux)
Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz - ksiąŜkę
i najgłupszą - wojnę.
(Mieczysław Kotarbiński)
D. K.
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Ptasia wymiana, czyli wiosenne wędrówki ptaków
Zimą, ubrani w grube szaliki, czapki i kurtki martwimy się często o zwierzęta, zwłaszcza o
ptaki, wyobraŜamy sobie, Ŝe ptakom musi być o tej porze roku wyjątkowo cięŜko. Ale nie jest
do końca tak źle. Przyroda wyposaŜyła ptaki w rozmaite zdolności, pozwalające im dać sobie
radę. Te gatunki, które nie potrafią u nas przezimować odleciały juŜ w sierpniu i wrześniu i są
teraz w Afryce, w Południowej Azji lub choćby nad Morzem Śródziemnym.
Zostało mnóstwo tych ptaków, które są dobrze przystosowane do warunków naszej kapryśnej
zimy. A na dodatek na zimowe wczasy przyleciały z północy i zimniejszego wschodu
naszego kontynentu: jemiołuszki, gile, kwiczoły, kawki, wrony, gawrony, sójki, sowy uszatki,
łabędzie krzykliwe, gęsi zboŜowe. TakŜe wiele bogatek, modraszek i dzwońców
pokazujących się zimą na naszych parapetach to przybysze, którzy, lada moment, gdy będzie
się miało ku wiośnie, odlecą na północ i wschód.

Kwiczoł

Sójka

Na ich miejsce przylecą, w „zastępstwie” inne. JuŜ w połowie lutego pojawiły się pierwsze
wędrowne skowronki.
W łagodniejsze, bezśnieŜne zimy takŜe w tym miesiącu mogą przybywać do nas
najniecierpliwsze z Ŝurawi.
Intensywny przelot wielu gatunków rozpoczyna się w marcu – przylatują raniuszki i sikory
zimujące w Niemczech albo Holandii, a takŜe jaskółki.
W ciągu marca i kwietnia powracają do naszego kraju prawie wszystkie ptaki lęgowe.
Ostatnie są strumieniówki, dziwonie, wilgi i jerzyki, które docierają do Polski dopiero
w maju.

Ogromne ilości owadów są do dyspozycji
przylatujących wiosną przybyszów, dzięki czemu
mogą one w naszych warunkach wychować swoje
potomstwo.

Ewa Hajduk
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Dowcipy o kobietach
Babka kupiła sobie szafę. Po przywiezieniu jej do domu zaczęła ją składać. Pod jej oknem
biegła linia tramwajowa. ZłoŜyła tę szafę, ale tramwaj przejechał i szafa się złoŜyła. Mówi
więc do siebie: Sama nie dam rady. Zawołała sąsiada. Ten złoŜył szafę od nowa, ale
przejechał tramwaj i szafa się złoŜyła. Sąsiad wpadł na pomysł i mówi: Wie pani co?? Ja
wejdę do środka i zobaczę, co się tam składa. Wszedł, a do domu wrócił mąŜ. Zajrzał do
szafy, a sąsiad: Ja wiem, Ŝe to głupio wygląda, ale ja naprawdę czekam na ten tramwaj...
Niesamowite! Wieszasz coś w swojej szafie, a po jakimś czasie okazuje się, Ŝe jest to o dwa
numery mniejsze!
Jedną z niewyjaśnionych tajemnic tego świata jest to, w jaki sposób 6 czekoladek moŜe
zmienić się w 6 kilogramów nadwagi u kobiety.
- Pani Helu, po co pani papier listowy w dwu kolorach: niebieskim i róŜowym?
- Na róŜowym pisuję do Stasia, bo to oznacza miłość. A na niebieskim do Franka, bo to
oznacza wierność.
Przyjaciółka do przyjaciółki:
- Jak ci się układa poŜycie z męŜem?
- On ciągle mnie zdradza, a ja tak często bywam mu wierna!
- Skąd wracasz?
- Z salonu piękności
- Był zamknięty?
Dwie znajome:
- Dokąd tak pędzisz?
- Na wystawę
- A kto ciebie zechce oglądać?
Rozmawiają dwie serdeczne przyjaciółki:
- Jak ci się podobało moje zdjęcie?
- Świetne. Właśnie tak powinnaś wyglądać.
- Na tym zdjęciu jestem zupełnie niepodobna do siebie!
- Więc powinnaś być wdzięczna fotografowi!
- Pani co roku jest młodsza!
- Dziękuję panu bardzo.
- Za czterdzieści lat będzie pani z powrotem w przedszkolu.
Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę noŜną?
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby wystąpić w takich samych
kostiumach.
Dowcipy zebrał Sylwester Dziedzic.
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