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Rok Miłosza
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przekonany o szczególny znaczeniu dorobku twórczego
Czesława Milosza dla dziedzictwa narodowego i
światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława
Miłosza. W tym samym roku przypada też moment objęcia przez Polskę przywództwa w Unii
Europejskiej. Mottem polskiej prezydencji będzie hasło zaczerpnięte z twórczości Noblisty:
,,Rodzinna Europa”.
100. rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez
UNESCO. Rok Milosza świętowany będzie nie
tylko w Polsce, ale też na Litwie, we Francji, w
Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych krajach.
W naszym gimnazjum także uczcimy pamięć polskiego poety w ramach konkursu recytatorskiego pt.,, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”.

Oto jeden z wierszy Czesława Milosza:
Wstęp

Mowa rodzinna niechaj prosta.
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo,
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy.
Nie może jednak mowa być obrazem
I niczym więcej. Wabi ją od wieków
Rozkołysanie rymu, sen, melodia.
Bezbronną mija suchy, ostry świat
Niejeden pyta dzisiaj, co to znaczy
Ten wstyd, jeżeli czyta księgę wierszy,
Jakby do gorszej natury w nim samym
Zwracał się autor w niejasnej zamiarze
Myśl odsuwając i myśl oszukując
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Dnia 20 maja br. w naszej szkole odbył się zapowiedziany wyżej
konkurs recytatorski pt. ,,Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.” zorganizowany przez p. Renatę Szczecińską. Oprócz niej w jury zasiadły pp. Irena Kolińska
i Marzena Kalbarczyk. W konkursie wzięło udział 15 osób z różnych klas.
Każdy z uczestników zaprezentował inny wiersz Czesława Miłosza.
Wśród tytułów znalazły się takie utwory jak: ,, W Warszawie”, ,, Tak mało”,
,,Który skrzywdziłeś”, ,, Traktat poetycki”, ,,Portret grecki” czy ,, Dar”.
Niektórzy uczestnicy zaprezentowali dość wysoki poziom recytacji.
Wczuwali się w słowa mówionych przez siebie wierszy, starali się w sposób
emocjonalny wydobyć z utworu jego ukryty sens. Były też osoby, które niestety nie opanowały w sposób zadowalający wybranej przez siebie poezji.
Było sporo osób, które swoim niebanalnym wykonaniem utworu
zwróciły na siebie uwagę jurorów. Jednakże nagrodzono tylko trzy osoby:
pierwsze miejsce zajęła Karolina Kozakiewicz z klasy II d, drugie — Wiktoria Skorupska z klasy I b, zaś trzecie Dorota Szewczak z klasy III d. Pozostali
uczestnicy dostali symboliczne upominki, a wszyscy na osłodę lizaki.
Myślę, że dla wszystkich było to nowe doświadczenie i każdy przeżywał to na swój sposób. Nie wszystkim udało się zaistnieć, ale mam nadzieję, że
w przyszłym roku będzie o wiele lepiej, a i zainteresowanie konkursem będzie
większe.
Karolina
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Beatyfikacja Ojca Świętego
Dnia 28 kwietnia br. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji beatyfikacji papieża
Jana Pawła II. Nasze wspólne obchody miały na celu także upamiętnić szóstą rocznicę śmierci
Ojca Świętego i wspomnieć jego słowa wygłaszane w czasie pielgrzymek do Polski. Udekorowana w biało-żółte flagi sala gimnastyczna sprawiała, że coraz bardziej oczekiwaliśmy dnia, w którym papież zostanie błogosławionym. Nie ma w tym nic dziwnego, kiedy weźmiemy pod uwagę
fakt, że 1 maja tego roku od ponad 1000 lat Benedykt XVI wystawił na ołtarze swojego bezpośredniego poprzednika.
P. Ewa Karaś wraz z uczniami przygotowała na naszą szkolną uroczystość wyjątkowy program.
Znalazły się tam np. wiersze Karola Wojtyły recytowane przez uczennicę klasy I. Inne osoby wcieliły się w rolę narratorów. Ich zadaniem było zapowiadanie papieskich przemówień, które chwilę później czytali pozostali uczniowie.
Dzięki temu występowi mieliśmy okazję posłuchać słynnych słów Jana Pawła II, takich jak: ,,Nie lękajcie
się” lub ,,Czuwam”, które powinny stać się dla wszystkich ludzi drogowskazem na całe życie.
Papież był wyjątkową osobą, a jego cenne i wartościowe wskazówki są dla nas doskonałą okazją na to, aby
otworzyć serce na drugiego człowieka i poczuć się choćby przez chwilę silniejszym wewnętrznie.
Karolina

Z wolna słowom odbieram blask
Z wolna słowom odbieram blask,
spędzam myśli, jak gromadę cieni,
z wolna wszystko napełnię nicością,
która czeka na dzień stworzenia.
To dlatego, by otworzyć przestrzeń
Dla wyciągniętych twych rąk,
to dlatego, by przybliżyć wieczność,
w którą byś tchnął.
Nie nasycony jednym dniem stworzenia,
Coraz większej pożądam nicości,
Aby serce nakłonić do tchnienia
Twojej Miłości
Karol Wojtyła

Str. 3

Rok szkolny 2010/11

8.40 – przerwany lot
Morze zniczy, kwiatów, pożegnalnych kart i zdjęć... Setki zamyślonych,
smutnych, płaczących ludzi. Taki właśnie obraz malował się pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu po katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Podobnie było niecały miesiąc temu… Temat ten nadal wzrusza, pobudza do refleksji
ale i na swój sposób drażni.
Tę datę Polacy zapamiętają do końca życia. 10 kwietnia 2010 r. – katastrofa w Smoleńsku wywołała wielkie poruszenie na całym świecie. Polski Tu-154 rozbił się na lotnisku
niedaleko Katynia. W tym tragicznym wypadku zginął Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby. Po
tej wiadomości Polacy zbliżyli się do siebie, lecz
gdy naród przestała obowiązywać żałoba, pojawiły się zgrzyty i konflikty. Ludzie zaczęli się kłócić i bezmyślnie oczerniać. Narósł także spór
pomiędzy Rosją, gdzie miała miejsce katastrofa,
i Polską, ponieważ oba kraje do dzisiejszego
dnia wytykają sobie niedociągnięcia w sprawie
tego zdarzenia.
Myślę, że ta tragedia powinna zbliżyć do
siebie cały kraj, ale wydaje mi się, że jeszcze
bardziej się od siebie oddaliliśmy, niepotrzebnie
się kłócąc. Nie jestem osobą dorosłą, nie znam
się za bardzo na polityce, ale to, co się teraz
dzieje, napawa mnie przerażeniem. To, co powinno łączyć, dzieli...
Tak nie powinno być…

Weekend majowy
Ledwo minęły święta Wielkiej Nocy, a już kolejna
dłuższa przerwa ! Zawdzięczamy ją dwóm świętom wolnym
od pracy: świętu 1 maja (Dzień Pracy) i 3 maja (Święto
Konstytucji 3 Maja). W tym roku pierwszy dzień wypada
niestety w niedzielę, ale uratowały nas 2 i 3 maja – poniedziałek i wtorek. .Majówka w tym roku jest dla uczniów
naszego gimnazjum jeszcze dłuższa, ponieważ pani Dyrektor dodała nam jeden dodatkowy wolny dzień – piątek.
Prognozy pogody wskazują, że majówka będzie upalna,
więc pozostaje nam tylko zaplanować, jak ją spędzimy.
Każdy z nas jest spragniony ruchu, słońca i kontaktu z naturą. Wielu z nas wyjeżdża poza miasto np. w góry, na Mazury czy nad morze. Dla każdego, kto zostaje w domu znajdzie się coś, co mu się spodoba. Dla „sportowców” na pewno znajdzie
się nie jedna trasa rowerowa i nie jedna dróżka w lesie na spacer. Dla miłośników czasu spędzonego z lekturą na 100% odszukamy przytulną polankę, w środku lasu, gdzie będzie można
rozłożyć kocyk i godzinami siedzieć nad lekturą.
Weronika
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W świecie polityki

Dnia 15 kwietnia
2011 r. nasza klasa I c,
wraz z p. R. Szczecińską i
p. I. Tkaczyk, wybrała się
na wycieczkę do Sejmu RP.
Już od samego rana
zaczęliśmy z niecierpliwością gromadzić się przed
budynkiem szkoły. Wszyscy chcieliśmy zobaczyć
miejsce pracy polityków.
Sama podróż SKMką wzbudziła u wielu osób
dobry humor, ponieważ
pociąg był doskonałym
miejscem do obserwacji
często zabawnych sytuacji.
Na stacji Warszawa - Powiśle, z drzwi SKM- ki wysypała się spora grupa ludzi,
wśród których można było
wyodrębnić wesołą gromadkę, a mianowicie nas.
Aby dotrzeć do celu musieliśmy iść kilka, a może nawet kilkanaście minut. Nam
jednak szybki marsz nie
zmazał uśmiechów z twarzy.
Kiedy w końcu dotarliśmy przed ów obiekt
okazało się, że nie możemy
wejść do środka od razu i
zmuszeni jesteśmy pocze-

kać na zewnątrz, w niezbyt
sprzyjających warunkach pogodowych. W trakcie naszego
oczekiwania jedna z dziewcząt
źle się poczuła, co spowodowało, iż odwiedziła ona gabinet lekarza „sejmowego”.
Dzięki temu miała okazję ujrzeć te miejsca w budynku, do
których nas nie wpuszczono.

Gdy już większość
osób zdążyła porządnie zmarznąć „wrota” Sejmu RP zostały dla nas otwarte. Czym prędzej wcisnęliśmy się do środka, zdjęliśmy okrycia wierzchnie i staliśmy zwarci oraz gotowi do zwiedzania. Kolejnym
punktem niezbędnym w naszej
wyprawie, było zmierzenie się
„sam na sam” z bramką wykrywającą niebezpieczne
przedmioty, takie jak: sprzączki od paska lub zegarki.
Na szczęście wszyscy
z tej potyczki wyszli pomyślnie i nikt nie został zatrzymany. Po tych „prześwietleniach”
zaprowadzono nas na salę obrad, która w rzeczywistości
nie wydawała się tak wielka,
jak na ekranie telewizora.
Jednak mogliśmy zauważyć

osoby znane: Premiera Waldemara Pawlaka, Minister
Zdrowia Ewę Kopacz, Antoniego Macierewicza, Marszałka Sejmu Grzegorza
Schetynę i innych. Zasiedliśmy na krzesłach i przez
chwilę przysłuchiwaliśmy się
dyskusjom posłów. Nim zdążyliśmy się obejrzeć, powiedziono nas dalej. Znaleźliśmy
się w holu głównym, przy
tablicach upamiętniających
ofiary wojen oraz katastrofy
smoleńskiej. Następnie skierowani zostaliśmy do jeszcze
jednej sali, gdzie usłyszeliśmy kilka słów o ogólnej roli
sejmu.
Właśnie na tym zakończyliśmy zwiedzanie
gmachu przy ul. Wiejskiej.
Odprowadzono nas do wyjścia i znów toczyliśmy dziką
walkę z bramką wykrywającą
niebezpieczne przedmioty.
Cały pobyt w Sejmie
RP trwał krótko, szczerze
mówiąc byliśmy zawiedzeni,
z jaką szybkością nas pożegnano. Jednak możemy pocieszać się tym, iż w tym
dniu wiele grup zwiedzało
ów budynek, w podobnym do
naszego, niedługim czasie.
Iza
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Klucz do otwarcia tajemnicy
Książka
p.t.
,,Tajemniczy szlak” to
angielska, kryminalnosensacyjna powieść autorstwa Rodneya Benneta. Opowiada ona o
dwóch
przyjaciołach,
którzy w pewien letni
dzień postanawiają wybrać się na wycieczką na
wrzosowisko. Od tego
momentu zaczyna się w
ich życiu niezwykła
przygoda. Zafascynuje
ich do tego stopnia, iż
nie zdadzą sobie nawet
sprawy z niebezpieczeń-

stwa, jakie im grozi…
Pewnego dnia (jak
co roku) Will i Tom wybierają się na stare wrzosowisko znajdujące się niedaleko ich rodzinnego miasteczka. Niestety ich wycieczkę krzyżuje nie najlepsza pogoda- gęsta mgła i
ponury dzień. Kiedy decy-

dują się wrócić do domów,
jeden z nich zauważa tajemnicze krzyże. Jest tym
faktem bardzo zaskoczony,
gdyż od dzieciństwa zna to
miejsce, jak własną kieszeń
i nigdy nie widział takich
znaków. Postanawia podejść trochę bliżej i dokładnie się im przyjrzeć, ale jak
gdyby nigdy nic krzyże rozpływają się we mgle, nie
pozostawiając po sobie śladu. Całą tą podejrzaną sprawę potęguje fakt, iż na
wrzosowisku pojawia się
pewien chłopiec, który ukazując się na chwilę bohaterom, w
błyskawicznym
tempie znika we mgle.
Wszystkie te wydarzenia
rozgrywają się tak szybko,
iż chłopcy nie zdają sobie
nawet sprawy, co się wydarzyło. Kiedy dochodzą do
siebie, postanawiają rozejrzeć się po okolicy.
Po pewnym czasie
odnajdują farmę i stary
dom, który na zewnątrz
wygląda jak opuszczony.
Jednak drzwi otwiera im
starsza kobieta, która zdaje
się być bardzo sympatyczna. W domu spotykają jej
męża, który najwyraźniej
nie jest zadowolony widokiem przybyłych chłopców.
Kiedy bohaterowie wypytują ich o to, co przed chwilą
widz ieli,
st aru sz ko-

Jak się później okazuje
kluczem do rozwiązania zagadki są wydarzenia sprzed
wieków. Jak się zakończy niezwykła przygoda bohaterów i
czy chłopcom uda się wreszcie rozwiązać trudną i zawiłą
tajemnicę, przekonasz się o
tym tylko wtedy, gdy ta książka znajdzie się w twoich rękach.

Karolina
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Oskary
Czerwone dywany,
słynne
gwiazdy
kina,
piękne kreacje aktorek,
wielcy reżyserzy, blaski
fleszy,
reporterzy,
łzy
szczęścia oraz ... wielka
dawka emocji.

Nagrody Akademii Filmowej, powszechnie znane jako Oskary, są marzeniem każdego aktora, reżysera czy muzyka.
Ta niezbyt piękna statuetka
rozdawana jest raz w roku, zazwyczaj
wczesną
wiosną.
Uroczystość rozdania
nagród obecnie odbywa się w
Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Kodak Theatre w
Hollywood.
Pierwsze statuetki rozdano
16 maja 1929
w Hollywood
Roosveld Hotel przy udziale
250 osób przy
czym uroczystość ta trwała zaledwie 15 minut. Na początku Oskary nie
budziły takiego zainteresowania jak dziś. Do rozpowszechnienia tej gali przyczyniły się
oczywiście media.
Nagrodą jest statuetką
przedstawiającą rycerza, który
opiera się na dwuręcznym mieczu. Waży ona ok. 3,9 kg i ma
35 centymetrów wysokości.
Wykonuje się ją ze stopu cyny,
miedzi, antymonu , a pokryta
jest
24-karatowym złotem.
Oficjalna nazwa statuetki brzmi

Obecnie nagroda przyznawana jest w 24 kategoriach,
np.: Najlepszy Aktor i Aktorka
(pierwszoplanowi i drugoplanowi), Najlepsza Scenografia i
Dekoracja Wnętrz, Najlepsze
Zdjęcia, Najlepsze Efekty Specjalne, Najlepsza Muzyka i
Piosenka, Najlepsze Kostiumy,
Najlepsza Charakteryzacja,
Najlepszy Pełnometrażowy i
Krótkometrażowy Film Animowany oraz Dokumentalny.

W kategorii Najlepszy Film nominuje się aż
dziesięć filmów. Najwięcej
Oskarów w tej kategorii
zdobył film Władca pierścieni (100% nagród), zaś
Titanic nominowany był do
14 Oskarów. Nagrody nie
często trafiały w ręce Polaków. Udało się to Andrzejowi Wajdzie za całokształt
twórczości (2000), Romanowi Polańskiemu za wyreżyserowanie
filmu
„Pianista” (2002) czy Janu-

szowi Kamińskiemu za zdjęcia do Listy Schindlera i Szeregowca Ryana (1993 i 1998).
Nominację otrzymały takie
polskie filmy jak: Potop, Katyń czy Noce i dnie.
27 lutego miała miejsce już 83. gala rozdania
Oskarów. Największym wygranym tego wieczoru został
film Jak zostać królem (cztery
statuetki). Najlepsza rola
pierwszoplanowa żeńska przypadła Natalie Portman za rolę baletnicy w Czarnym Łabędziu. Colin Firth natomiast
został nagrodzony za rolę jąkającego się króla. Aktorzy po
ogłoszeniu wyników nie wyglądali na zaskoczonych, ale
na pewno byli poruszeni wygraną, bo były to ich pierwsze
Oscary w karierze. Za kreacje
drugoplanowe w filmie The
Fighter zostali nagrodzeni
Christian Bale i Melissa Leo.
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Sierota cz.4
Nie ma sensu cierpieć. Nie

śmierci matki właśnie sobie to

da się cofnąć czasu. Trzeba da-

uświadomiłam. Zawsze ma dla

lej iść przez życie, które nie jest

mnie czas. Zwierzam się jej, a ona

łatwe. Nie mogę sprawić przy-

mi. I tak właśnie brnę dalej przez

krości matce. Nie powinna wi-

świat.

dzieć mnie smutną, zapłakaną.

Była 19.00, a ja dopiero

Dlatego staram się być wesoła,

wracałam do domu. Szłam po pra-

Człowiek jest tylko człowie-

spoglądając na świat z pełnym

wej stronie ulicy, nie wchodząc na

kiem. Jest istotą prostą, a zrozu-

optymizmem. Nie jest mi łatwo,

chodnik. Nie było widać żadnych

miałą. Często jesteśmy słabi i bez-

ale dużo nad sobą pracuję. Ro-

radni wobec przeciwności losu.

bię to z miłości do niej, miłości

Nie radzimy sobie w trudnych

nieskończonej,

sytuacjach, często poddajemy się.

wiecznej.

niezmierzonej,

samochodów. Wokół tylko cisza i
spokój, która w przyjemny sposób
mnie relaksowała. Nagle, nieco

Nie chcemy walczyć, bo należy-

Zaczęłam odwiedzać

zdziwiona, usłyszałam nadjeżdżają-

my do pesymistów, którzy wszyst-

częściej babcię. Jakże wielkie

cy pojazd. Dla bezpieczeństwa

ko stawiają na NIE.

było jej zadowolenie, gdy każ-

czym prędzej weszłam na chodnik.

Kiedy z rodziny odchodzi

dego dnia, otwierając drzwi mo-

bliska nam osoba, odłączamy się

gła ujrzeć mnie rozpromienioną,

od

uśmiechniętą. Potrafiłyśmy ga-

teraźniejszości. Nieobecni, niedzi-

wędzić nawet parę godzin, nie

siejsi, błąkamy się po świecie, nie

mając wyczucia czasu. Uwiel-

jąc się wprost na mnie. Zaczęłam

znając celu. Nie zależy nam na

białam spędzać z nią czas. Jest

uciekać. Przewróciłam się i poczu-

niczym. Wszystko traci swój sens.

taka kochana.

łam przeszywający moje ciało ból.

Dodatkowo przykuwa nas w kaj-

Prawie zawsze ogrywa mnie

dany cierpienie, które uniemożli-

w karty, ale już niedługo, jak

wia nam normalne życie.

sama twierdzi, to ja będę zwy-

Jeszcze od niedawna należa-

ciężczynią.

siedział pijany facet, który jechał
zygzakiem na środku jezdni, kieru-

Zemdlałam…

Dorota

łam do tej grupy osób. Od wczo-

Ach, i te jej kawały.

rajszej nocy dużo się zmieniło.

Nieraz turlam się po dywanie,

Zaczęłam patrzeć na świat z innej,

nie mogąc powstrzymać się od

lepszej perspektywy. Uwolniłam

śmiechu. Czasami opowiada mi

się od nieznośnych kajdan, które

historie ze swojego życia. Nie-

uwierały mnie każdego dnia. Ona

które są szczęśliwe, niektóre

odeszła, taka była wola boża. Być

nieco wzruszające. Słucham ją z

może tam, po drugiej stronie pro-

zainteresowaniem.

wadzi lepsze życie.

mam

wspaniałą

Odwróciłam głowę. Za kierownicą

Naprawdę
babcię.

Po
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Facebookowy wywiad z Tomaszem Dolskim - filnalistą
programu ,,Must Be The Music’’
Gazetka : Od ilu lat grasz a skrzypcach ?
Tomek: Na skrzypcach gram od 9 lat. Ukończyłem na ocenie bardzo dobrej I stopień Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Pile,
obecnie jestem uczniem III roku wydziału
skrzypiec oraz I roku wydziału wokalnego tejże
szkoły.
G: Czym jest dla Ciebie granie na skrzypcach ?
T: Granie na skrzypcach to całe moje życie, nie
wyobrażam sobie siebie bez skrzypiec. Kocham
ten instrument ponad wszystko, on daje mi radość i pozwala odnajdować siebie.
G: Komu dedykujesz występy?
T: Wszystkim ludziom, którzy lubią mnie słuchać, moim fanom, ludziom, którzy mnie wspierają.
G: Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w programie ,,Must Be The Music ‘’?
T:Zobaczyłem reklamę w telewizji i kiedy usłyszałem, że jest to program dla muzyków to bez
chwili zastanowienia postanowiłem, że spróbuję
swoich sił w programie.
G: Co czułeś stojąc przed jury ?
T:Na początku była trema, ale jak już zagrałem
kilka dźwięków to trema odpuściła. Po wypowiedziach jurorów byłem wzruszony, ponieważ
usłyszałem wiele miłych słów. Cały występ był
ogromnym przeżyciem i na długo zapisze się w
mojej pamięci.

G:Czy zmieniła się Twoja dotychczasowa sytuacja w szkole ?
T: Myślę, że nie. Zawsze było w porządku i nadal
jest.
G:Jak radzisz sobie z napływem fanów ?
T:Staram się czytać wszystkie maile i komentarze,
ponieważ każdy człowiek jest ważny i zasługuje na
to, aby go wysłuchać, a jest tego mnóstwo. Z dnia
na dzień liczba rośnie, dotychczas otrzymałem kilka tysięcy maili i pomalutku to sobie ogarniam ;) .
G:Co chciałbyś osiągnąć w programie?
T: Cały program to ogromne przeżycie, cieszę się,
że doszedłem tak daleko , ponieważ konkurencja
jest bardzo duża. Myślę, że dużo już osiągnąłem , a
teraz postaram się wypaść jak najlepiej i czy wygram finał okaże się wkrótce ; ) .
Dorota Tyburek
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Noc muzeów- 2011
Warszawa rozpoczyna przygotowania do ósmej edycji Nocy Muzeów,
która w tym roku odbędzie się z 14 na 15 maja (sobota, niedziela). Podobnie jak w poprzednich latach organizowana jest w terminie Europejskiej
Nocy Muzeów, w której uczestniczy około 120 miast w całej Europie.
W zeszłym roku w warszawskiej edycji uczestniczyło ponad 150 muzeów, instytucje kulturalne, kościoły, biblioteki, galerie, a nawet kawiarnie. W 2010 roku
warszawskie muzea odwiedziło prawie 200 tysięcy zwiedzających.
Dla osób spragniony kulturalnych wrażeń dostępne będą takie placówki jak: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dom Spotkań z Historią, Centrum Nauki Kopernik, Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej czy Gabinet Prezydenta Warszawy w Ratuszu. W tym roku po raz pierwszy będzie
można odwiedzić Muzeum TVP, Muzeum Neonów oraz Muzeum Legii..
ONZ ogłosiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii oraz Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, w
związku z tym w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zostanie zrealizowany tylko tej nocy artystyczny
projekt: video foto mapping , widowiskowa animacja, dzięki której budynek przeobrazi się w laboratorium.
Biuro Promocji Miasta planuje wydać przewodnik zawierający spis i krótki opis wszystkich placówek
dostępnych dla chętnych wrażeń mieszkańców Warszawy. Przewodnik będzie zawierał także mapę i informacje o
komunikacji miejskiej - przygotowywane są specjalne, bezpłatne linie autobusowe. Będzie również możliwość
przejechania się zabytkowym „ogórkiem” po uśpionej Warszawie.
 Oto jeszcze kilka miejsc, które będziecie mogli zwiedzić tej nocy:
Muzeum Azji i Pacyfiku - ul. Freta 5; Muzeum Harcerstwa - ul. Konopnickiej 6; Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego - ul. Prymasa Hlonda; Muzeum Legii - ul. Łazienkowska 3 (muzeum jest pod trybuną północną nowego stadionu); Muzeum Sztuki Nowoczesnej - ul. Pańska 3; Muzeum Techniki - ul. Defilad 1; Muzeum TVP - ul. Woronicza 17 (wejście od ul. Samochodowej).
Nie wiem jak Wy, ale ja mam zamiar wybrać się do Warszawy w tę niezwykłą noc i jestem niezmiernie
ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Dla tych którzy nie mogli lub nie mieli ochoty zakosztować kultury,
napiszę krótkie sprawozdanie, jeśli oczywiście uda mi się dostać do jakiegokolwiek muzeum.
Emilka

Lany weekend majowy
Nie wiem jak wy, ale mój weekend majowy nie do końca się udał. Razem z rodzinką
i znajomymi wyjechaliśmy na trzy dni na Mazury. Niestety, było zimno i padał deszcz…
brrr, a nasi znajomi zamówili … o ironio, domki letniskowe w ośrodku wypoczynkowym o
optymistycznie brzmiącej nazwie Bajka.
Na początku byłam naprawdę zła i myślałam, że tam zamarzniemy. Całe szczęście,
że wzięliśmy ze sobą piecyk elektryczny. Wiosną!
Domki znajdowały się w lesie, a dzięki niskiej temperaturze nie było komarów, co było wielką zaletą
tego miejsca. Drugiego dnia ciocia zaproponowała długi spacer do Ostródy (ok. 7 km od ośrodka). Kiedy wróciliśmy do domu głodni i zmarznięci, zniecierpliwieni czekaliśmy aż tata z wujkiem rozpalą grilla. Udało im się!!!
Damian, który był synem znajomych, zabrał ze sobą wędkę, miał zamiar uczyć się wędkowania. Wyglądało to śmiesznie, bo nie miał o tym zielonego pojęcia . Tylko czekaliśmy na moment, kiedy weźmie duży zamach, zaczepiając na haczyk czyjeś spodnie. Zgubił przy tym spławnik, a żyłka się przerwała. Sprzęt należał do
jego dziadka. Ciekawe jak wyglądał, gdy jego jedyny wnuczek oddał mu wędkę z powrotem?!
Jedynym plusem naszego wypadu na łono natury było to, że mieliśmy bardzo ładne widoki na jezioro
(około 50 metrów od domku).
Teraz myślę, że dobrze było wyrwać się z tego codziennego pędu, w jakim żyjemy.
Emilka
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Szczury w naszym domu

Większość ludzi uważa, że szczury to nieprzyjemne i kojarzone są ze ściekami lecz to bardzo
miłe i towarzyskie zwierzaki( oczywiście szczury
domowe).
Jeżeli zdecydujemy się na zakup
szczura to powinniśmy kupić zamykaną
i dość dużą klatkę po
to, żeby nasz pupilek
miał miejsce do swobodnego wybiegania
się i odpowiednią
wentylację powietrza. Na dnie klatki umieścić ściółkę

( może to być słoma, siano, trzcina lub wiórki
drewniane). Jeżeli chcemy, żeby szczur czół się
dobrze w klatce to powinniśmy zaopatrzyć w domek, który możemy kupić w sklepie zoologicznym lub samemu wykonać. Domek należy wykonać z wytrzymałego materiału, ponieważ szczury
uwielbiają gryźć.
Kiedy zwierzak znajdzie się już u nas w
domu możemy go karmić specjalnym jedzeniem
dla nich lecz szczury muszą jeść nie tylko suchą
karmę, ale też świeże owoce i warzywa. Od czasu
do czasu dajmy im kość od kurczaka lub innego
drobiu. Nie obawiajmy się, że coś im się stanie.
Ponadto pamiętajmy o suchym chlebie. Można
mu urozmaicić jadłospis dając mu biszkopty, kolorowe chrupki, kolby, ciasteczka, kuleczki smakowe itp. Nie możemy zapomnieć o stałym dostępie do wody.
Szczury to żywiołowe zwierzęta, więc
powinniśmy im zapewnić rozrywkę np. bawiąc
się z nimi lecz zachowajmy uwagę, żeby nam nie
uciekł, a po zabawie odrazy włożyć go do klatki.
W klatce mogą być pięterka .
JULIA z I C

No stres!
Nareszcie po egzaminach! Muszę przyznać, że stres towarzyszył mi niemalże przez
cały czas, ale tylko do pewnego momentu. Momentu po rozdaniu testów.
Przed egzaminem nerwy szarpały mną na lewo i prawo. „ Trudne będą zadania? Czy będę w
stanie rozwiązać wszystko na czas?”
W głowie miałam mnóstwo pytań, na które nie znałam odpowiedzi.
Ku mojemu zdziwieniu po rozdaniu testów stres opuścił mnie, omijając mnie szerokim łukiem. Nagle uświadomiłam sobie, że to całe denerwowanie nie ma najmniejszego sensu.
Pogłębia tylko mnie w kłębek nerwów, który uniemożliwiałby mi skupienie.
Napiszę to, co potrafię. To, co pozostało mi w głowie przez te trzy lata.
Stres nie jest tu potrzebny. Nie ułatwi mi napisać egzaminu.
Spoglądałam na kolejne strony arkusza, sprawdzając zgodność stron. Mogłam teraz spokojnie przystąpić do rozwiązywania.
Opiszę w skrócie pierwszy egzamin humanistyczny. Nie wspomnę o matematyczno-przyrodniczym i angielskim,
bo w tych dziedzinach jestem dość słaba. Chodzi mi tu bardziej o matematykę.
Przechodząc do rzeczy. Egzamin humanistyczny był dla mnie wręcz szokiem. Oczekiwałam więcej zadań dotyczących j.
polskiego. Niestety doznałam rozczarowanie. Większość to historia. Nie lubię tego przedmiotu, jednym słowem polegałam!
Dobrze, że chociaż się nie stresowałam, bo gdyby było inaczej, nie byłabym w stanie nic napisać.
Teraz czekam tylko czerwca.
Dorota Szewczak
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Przyjemność w słodyczy

Jest słodka, sprawia niewymowną przyjemność i wywołuje zawsze uśmiech na twarzy.
Pocieszy, gdy jesteśmy smutni,
uspokoi skołatane nerwy, zapełni
pustkę w sercu… O czym mowa?

O naszej słodkiej, wspanialej
przyjaciółce czekoladzie. Mówi
się, że każda dziewczyna ją
uwielbia, ale nie tylko ona. Chłopak również nią nie pogardzi.
Jemy, żeby poprawić sobie humor, jemy dla przyjemności, jemy… z nudów.
Dla wielkich „fanów”
czekolady mam świetną nowinę!
Dnia 12 kwietnia był jej dzień.
Mogliśmy go świętować jedząc
czekoladę ile wlezie. W Warszawie odbył się nawet festiwal pt.
„Czekoladowe życie’, który organizowany jest co roku. Ma on
ukazać w pełnym świetle czekoladę, kawę i herbatę. Można tu
spotkać wielu wybitnych znawców tych produktów, producentów czy oryginalnych dystrybutorów. W programie przewidziane były wystawy prac artystycznych, fotografii, konkursy, pokazy sztuki kulinarnej, prezentacje,

koncerty, a także pokazy mody
inspirowane kawą i herbatą.
Prześledźmy
przez
chwilę historię czekolady. Od
tysiącleci
fascynowała ona
swoimi właściwościami, rozbudzała emocje i wyostrzała zmysły. W najróżniejszych kulturach nasiona kakaowca symbolizują źródło mądrości, energii,
służą jako afrodyzjaki lub królewskie dary. „Naprawdę silny
jest ten, kto potrafi połamać
całą tabliczkę czekolady i zjeść
tylko jeden kawałek" - mawiała
amerykańska pisarka Judith
Viorst. I miała rację, bo nie
dość, że rodzajów czekolady są
setki, a może tysiące, to jeszcze
wciąż ich przybywa. Któż więc
byłby w stanie oprzeć się słodkiemu przysmakowi?
Czekolada wynaleziona
została przez Majów. To oni
jako pierwsi uprawiali kakaowce. Możemy też dziś podziękować Krzysztofowi Kolumbowi,
bo to dzięki niemu możemy
dziś delektować się tą słodyczą.
Ciekawostką jest fakt,
że przeciętny Anglik zjada
rocznie ponad 11 kg czekolady.
Następni na liście są Niemcy –
7 kg rocznie. A Polak? Statystyczny amator czekolady w
naszym kraju zjada jedynie 2,5
kg
czekolady,
koniecznie
mlecznej, bo ją Polacy lubią
najbardziej.
Co nam daje czekolada
oprócz przyjemności? Czy tylko tuczy? A może zyskuje na
tym nasze zdrowie? Ciemna
czekolada ma najwięcej antyoksydantów ze wszystkich produktów spożywczych na całym
świecie. Wniosek jest prosty,

trzeba jeść czekoladę, wyjaśnia dietetyk Agata Lewandowska.
Czekolada przybiera
różne formy: mamy tabliczki
czekolady, cukierki czekoladowe, jajka z niespodzianką.
Możemy się jej napić, możemy dodać ją do ciast, do mleka w postaci chrupków czekoladowych, przyozdabiamy nią
ciastka i desery. Myślę, ze
warto obchodzić dzień czekolady, bo chociaż raz w roku
mamy oficjalne pozwolenie na
zajadanie się tym przysmakiem bez żadnych ograniczeń…

Nie wiem jak wy, ale
ja podjadam czekoladę, za
każdym razem gdy mam taką
możliwość, nie czekając na
ten wyjątkowy moment w roku :).
Klaudia

Szkolna rzeczywistość czyli humor z zeszytów
 Autor w tym wierszu ukazuje nam swoje wnętrze i mówi, że jest mu niedobrze.
 Powieść podobała mi się pod względem stylu pisarza, który był przystępny i nie miałam z nim




















trudności.
Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę, ale było odwrotnie.
"Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.
Bohater upadł na duchu, ale szybko się podniósł, bo nadciągały wojska nieprzyjaciela.
Słowacki urodził się w r.1809. Poza tym napisał dużo wierszy.
Straszne były te krzyżackie mordy.
Za ścianą dał się słyszeć tupot kopyt i po chwili do karczmy wpadła Danusia z księżną Mazowiecką.
Zbyszko opanował się dopiero wtedy, gdy Jagienka powiła dwojaczki.
Skawiński upadł na piasek i zaczął tęsknić za ojczyzną.
Mikołaj Rej po opuszczeniu dworu łęczyńskiego w 1531 roku ożenił się i został ojcem literatury
polskiej.
Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać umieją.
Wojski przyłożył ucho do ziemi, żeby zobaczyć gdzie jest niedźwiedź.
Tadeusz spostrzegł zmarszczkę na twarzy Telimeny, która ciągnęła się od ucha do ucha.
Główny wątek "Zemsty": Spur o mór.
Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie mieszkał.
Maria Konopnicka przez całe życie chodziła ze łzą w oku.
Krasicki zawsze wesoły i uśmiechnięty zmarł w roku 1801.
Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.
Chopin urodził się i umarł bezdzietny.
Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów.
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