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Szkolne nowości

Wakacje minęły szybko i znów
powrót do szkoły. Niektórzy nie są z
tego zbytnio zadowoleni, a inni choć
się do tego nie przyznają, cieszą się z
powrotu do nauki, kolegów i nauczycieli. Każdy z nas odpoczywał w różnych zakątkach Polski i Europy. Z
pewnością były to niezapomniane
wakacje, które na długo pozostaną w
naszej pamięci. Do naszego gimnazjum przybyli nowi uczniowie, którzy
dość szybko się zaklimatyzowali w
nowym miejscu nauki. W tym roku
szkolnym mamy 4 klasy pierwsze.
I A – klasa o profilu sportowym , wychowawcą jest Pan Jan Rutkowski
I B – wychowawcą jest Pani Marzena
Gańko
I C – wychowawcą jest Pani Jolanta
Dzierań
I D – wychowawcą jest pani Ilona
Tkaczyk
Ten rok szkolny będzie dość
ważny dla trzecioklasistów. Tuż po
świętach wielkanocnych odbędą się
egzaminy gimnazjalne, które decydować będą o ich PRZYSZŁOŚCI.!!!
Po wakacjach przywitały nas
nowości. W szkole dużo się zmieniło.
W sali informatycznej pojawiło się 26
nowych komputerów firmy DELL.
Najnowsze programy pomogą
u
c
z
n
i
o
m
w rozwijaniu swojej wiedzy informa-

tycznej. Ponadto żaden z uczniów nie
zostanie pokrzywdzony brakiem własnego stanowiska pracy.
Na górnym i dolnym korytarzu
zostały wymienione wszystkie drzwi
do sal lekcyjnych.
Są ciemnobrązowe z przeszkloną szybą. Ładnie
komponują się z jasnym korytarzem
szkolnym i z pewnością są szczelniejsze. Lekcje wf– u , które zimą odbywają się tuż obok za ścianą będą do
zniesienia.
Automaty z napojami i słodyczami zostały przeniesione do stołówki,
co ułatwia spożywanie słodkich i przyjemnych przekąsek w czasie przerw.
W bibliotece szkolnej pojawiły
się nowe stanowiska komputerowe, z
których uczniowie mogą korzystać
podczas przerw i wolnego czasu,
przygotowując się do lekcji. Oprócz
tych cenionych we współczesnym
świecie „urządzeń elektrycznych”,
pojawiły się też nowe gry planszowe
typu: szachy, abalone, które będą
gimnastykować szare komórki wielu
uczniów.
Wierzę, że tegoroczny rok szkolny 2013/2014 okaże się dla wielu
uczniów owocny i osiągną właśnie w
nim wspaniałe oceny z nauki i z zachowania .
Klaudia
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W świecie nordyckiej mitologii
Po książkę Kelley Armstrong i Melissy
Marr sięgnęłam w lato, gdy czas dłużył się
niemiłosiernie, a ja bardzo chciałam ten wolny czas czymś zająć. Wybrałam ją z ciekawości, ponieważ nigdy nie zetknęłam się ze skandynawskimi bóstwami oraz wikingami i muszę powiedzieć, że nie zniechęciłam się.
Akcja lektury rozgrywa się w Blackwell, w Południowej Dakocie. W tym niezwykłym mieście każdy mieszkaniec jest potomkiem jednego z nordyckich bogów: dzielnego Thora lub jego złego brata Lokiego. Tutaj żyje pewien nastolatek: Matt, który, podobnie jak cały klan Thorsenów, jest potomkiem pierwszego z bogów i tak jak on posiada niezwykłe moce. Z racji swojego pochodzenie nastolatek i cała jego rodzina strzegą
swojej miejscowości. Chłopakowi trudno jest
odnaleźć się w tym środowisku, tym bardziej,
że z runów wyczytano niezwykłą przepowiednię. Zbliża się Ragnarok –walka podczas, której to właśnie Matt i jego przyjaciele muszą
pokonać potomków Lokiego, w przeciwnym
razie cały nasz świat czeka zagłada. Przed
młodym chłopakiem czeka wyzwanie, nie tylko musi ocalić ziemię ale też odszukać innych
bogów którzy pomogą mu w walce o przetrwanie. Na jego drodze stają też Fen i Laurie
z drużyny Lokiego, którzy nie do końca są
przekonani, która stronę powinni poprzeć…
Jak już napisałam książka nie rozczarowała
mnie, wręcz przeciwnie. Wciągnął mnie świat
wikingów i bogów, którzy umieszczeni w ciałach nastolatków stanowią jednocześnie postacie fantastyczne, jak i takie z którymi łatwo możemy się utożsamiać. Oprócz Matta
możemy spotkać tu też wielu innych bohaterów, tych dobrych jak i tych złych. Barwnymi
postaciami są też Fen i Laurie. Ci nastolatko-

wie na początku nie wzbudzili mojej sympatii. Jednak gdy akcja coraz bardziej się rozwijała ta dwójka coraz częściej popierała moich
faworytów.
Serdecznie polecam tę niezwykłą
książkę. Jest to dopiero pierwszy tom z cyklu
kronik Blackwell. Ja, osobiście, już nie mogę
się doczekać kiedy wyjdą nowe części. Zadziwiające zakończenie tej powieści tym bardziej
zachęciło mnie do tego. Mam nadzieje, że ta
krótka recenzja zachęci was do przeczytania
początku serii nordyckich opowieści.
Emilka
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Niedawne odejścia
Zbliża się 1 listopad, a wraz z nim Święto
Wszystkich Świętych, czyli dzień poświęcony
zmarłym. Jak co roku będziemy wspominać bliskich, znajomych, którzy odeszli od nas dawno,
ale też tych, których
straciliśmy niedawno. W roku 2013
pożegnaliśmy znakomitą pisarkę kryminałów
Joannę
Chmielewską i pisarza, dramaturga i rysownika
Sławomira Mrożka.
Joanna Chmielewska naprawdę nazywała
się Irena Barbara Kuhn. Urodziła się w 1932r.,
zmarła 7 października 2013r. W Polsce jest porównywana do Agathy Christie, a to za sprawą jej
poczytnych powieści sensacyjnych. Od dziecka
marzyła,
żeby zostać pisarką, a fascynacje
pisarstwem i
światem wyobraźni znakomicie wykorzystała w
swoich powieściach. Debiutowała w czasopismach
"Kultura i Życie" i "Kultura i Sztuka" jako prozaik.
Pierwszą powieść zatytułowaną „Klin” napisała w
roku 1964. Utwór od razu zyskał popularność i
zainteresowanie nie tylko wśród czytelników, ale
także wśród filmowców. Powieść została nakręcona przez Jana Batorego pt. „Lekarstwo na miłość”.
Pisarka jest znana przede wszystkim z takich książek jak: „Lesio” , „Zapalniczka” , „Pech” oraz
ostatnia powieść „Zbrodnia w efekcie”. Kto lubi
niekonwencjonalny rozwój akcji w powieści, inteligentne i błyskotliwe rozwiązania oraz dreszczyk
emocji, powinien sięgnąć do jej utworów. Chmielewska szczególnie ceniona jest u naszych sąsiadów, czyli Rosjan, a jej książki biją rekordy popularności. Szkoda, że odeszła, ponieważ tak jak sama mówiła w jednym z wywiadów: „Żebym miała
tyle siły, co pomysłów, to pisałabym tak, jak sobie
życzą czytelnicy: jedną książkę na miesiąc. Ale nie
daję rady. Mam troszkę więcej lat niż osiemnaście

i brak siły marnuje mi czas. Jestem wściekła na
to”.
Sławomir Mrożek kojarzy nam się z dramatem „Tango”, ale to także twórca niezwykłych
felietonów, opowiadań i licznych dramatów. Do
historii przejdą także jego znakomite rysunki, które w inteligentny sposób ośmieszały współczesny
świat i nasze ludzki wady. Mrożek urodził się w
1930 roku w Borzęcinie, a zmarł podczas tegorocznych wakacji w Nicei. Debiutował w 1950r.
jako rysownik, a swoje prace zamieszczał w czasopiśmie „Przekrój”. W 1953r. wydał pierwszy dramat pt. „Policja”. W 1963r. wyemigrował z Polki,
ponieważ nie zgadzał się z ówczesną władzą.
Mieszkał we Francji, Stanach Zjednoczonych,
Niemczech i Meksyku. W 1996r. na krótko wrócił
do Polski, aby znów w 2008r. wyemigrować do
Nicei. Sławomir Mrożek w swojej twórczości bardzo sceptycznie i krytycznie odnosił się do ideałów i wzorców. Często kpił i wyrażał swoją dezaprobatę do wieszczy narodowych, mitów, bohaterów romantycznych i Polaka emigranta. O bohaterach Mrożka często pisano, że są to marionetkami, które odkrywają społeczne role. Język autora i
dowcip jaki prezentował w swoich utworach był
ironiczny i pełen cytatów oraz zapożyczeń z innych utworów. Sławomir Mrożek jako artysta został obdarzony licznymi nagrodami, takimi jak: w
1962 został jednym z czterech pierwszych laureatów literackiej nagrody im. Kościelskich, Nagroda
Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym
Jorku za literackie prace z lat 1963-1964, Nagroda
Związku Literatów Polskich na Obczyźnie za całokształt twórczości (1984) oraz Nagroda Złote Berło
Fundacji Kultury Polskiej „za całokształt twórczości zgłębiającej gorzkie i ponure paradoksy życia w
intencji uszlachetnienia kondycji ludzkiej” (2004).
Prochy z urną Sławomira Mrożka zostały złożone w Panteonie Narodowym
w
Krakowie.
Klaudia
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Magiczny Płock
Dnia 5 października w sobotę odbyła się
wycieczka do Płocka. Pogoda nam dopisała, bo był
to przepiękny październikowy dzień. Mogliśmy podczas kilku godzinnej jazdy rozkoszować się jesiennymi widokami, które aż zapierały dech w piersiach.
Na miejscu przywitała nas bardzo miła pani przewodnik.
Zaczęliśmy zwiedzanie od muzeum diecezjalnego znajdującym się w Opactwie Benedyktyńskim, w którym zobaczyliśmy wiele ciekawych eksponatów. Były to m.in. wspaniałe stroje szlachty
polskiej, bezcenne zabytki sztuki sakralnej jak koron św. Zygmunta, kielich Księcia Konrada, kielich
Ferdynanda Wazy, zbiór 54 obrazów autorstwa
Wiesławy Kwiatkowskiej, zapierających dech w
piersiach, a inspiracją dla nich były wiersze zapisane z tyłu prac. W skarbcu można było zobaczyć wiele monstrancji, kielichów, szat, które były albo złote
albo pozłacane.
Mogliśmy też obejrzeć najstarszą biblię
Płocką z 1. poł. XII wieku, która w całości została
napisana i ozdobiona ręcznie! Odwiedziliśmy też
wystawę poświęconą tematyce „ U źródeł kultu
Bożego Miłosierdzia”, która w całości poświęcona
była św. siostrze Faustynie. Warto pamiętać, że
pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego miały
miejsce właśnie w Płocku, 22 lutego 1931 roku. Na
szczególną uwagę zasługują: niewielki obrazek znajdujący się w jednej z gablot, z własnoręcznym pismem świętej, fotografie, które pokazują drogę siostry Faustyny na ołtarze i jej narzędzia pokutne.
Następnie podziwialiśmy Katedrę Płocką
wzniesioną na wzgórzu Tumskim. Był to przepiękny
kościół, w którym na szczególną uwagę zasługiwały
drzwi płockie, które powstały w połowie XII w. w
Magdeburgu z przeznaczeniem dla płockiej katedry.
Ich fundatorem był biskup Aleksander z Malonne.
Wykonano je z brązu, składały się z 24 kwater. Od
XV w. zdobią sobór św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim (Rosja). Jak do tego doszło – nie wiadomo. W
związku z tym w Płocku znajduje się wiernie odwzorowana kopia, która waży ponad 2 tony i ma około
4 m. wysokości i 3 m. szerokości.
Gdy wyszliśmy z katedry pani przewodnik

zaprowadziła nas na skarpę. Było to Wzgórze
Tumskie, z które rozpościerał się przepiękny
widok na miasto oraz Wisłę. Uroku dodawały
czerwono i żółte liście jesiennych drzew. Każdy
romantyk zachwyciłby się tym miejscem, a lęk
wysokości, u niektórych osób kompletnie zniknął. Wszyscy zajęliśmy się podziwianiem i fotografowaniem pejzażu, a zapomnieliśmy o słuchaniu cennych informacji od pani Przewodnik.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Mazowieckiego. Oglądaliśmy wystawę X wieków Płocka,
gdzie pokazane było całe miasto w perspektywie
dziesięciu wieków. Podziwialiśmy stare monety,
obrazy, mapy przedstawiające tamte obrazki z życia
Płocka.
I to był niestety koniec naszej wycieczki.
Podziękowaliśmy naszej pani przewodnik i wszyscy
smutni, że opuszczamy to piękne miasto udaliśmy
się do autokaru, aby powrócić do naszego cudownego miasta. Ta wycieczka na zawsze zostanie nam
w pamięci, razem z wiedzą, którą zdobyliśmy.
Kinga Borek
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Fotoreportaż z wycieczki

Widok na Wisłę

Na rynku w Płocku

Rękopis Biblii Tysiąclecia

Przed pomnikiem Jana Pawła II
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Nuty pisane przez życie…
Sometimes, I hate, the life, I made
Everything's wrong every time
Pushing on I can't escape
Everything that comes my way
Is haunting me taking its sweet time
Holding on I'm lost in a haze
Fighting life to the end of my days
Korn “Narcisstic Cannibal ”
Wakacje dla mnie oznaczały dużo wolnego czasu, z którym często nie miałam ,co zrobić. Więc zainteresowałam się
muzyką.
Linkin Park znałam już wcześniej i ich muzyka trochę mi się przejadła, ale wtedy na nowo mnie ona zauroczyła.
Rytm, muzyka, słowa piosenek, to było jak magia. Muzyka mnie uspakajała, pomagała znieść ciężkie chwile i wahania
nastrojów. Przesłuchiwałam nowe płyty, wracałam do starszych piosenek. Ale kiedy już prawie na pamięć znałam nazwy utworów, czasem i tekst, pomyślałam, że potrzebuję trochę świeżości, czegoś nowego.
Czytając książkę trafiłam na numetalowy zespół Korn.
Z początku ich muzyka wydawała mi się zbyt ostra, wręcz agresywna. Po jakimś czasie znalazłam w niej ulgę, głośna
muzyka zdawała się mnie uspakajać. I pasja pozostała do teraz i nie wydaje mi się, by miała zniknąć.
Zupełnie przypadkiem trafiłam na piosenkę zespołu Billy Talent
„Viking Death March”. Przesłuchałam
ją kilka razy, spodobała mi się. Przesłuchałam kilka innych piosenek, ściągnęłam płytę. Kolejny zespół stał się moim
ulubionym.
Kiedy rok szkolny rozpoczął się na dobre nie miałam już tak dużo czasu na
słuchanie. Jednak muzyka wciąż była
ucieczką od rzeczywistości. Postanowiłam zwrócić się do klasyków i załatwiłam sobie całą dyskografię Nirvany. Muzyka jest spokojna, rytmiczna. Dopiero poznaję ten zespół, ale już wiem że stanie się on moim kolejnym ulubieńcem.
W tym tygodniu przesłuchuję dwie
płyty zespołu pop punkowego Panic! At the
disco. Jeszcze nie mam o nich wyrobionego
zdania, ale muzyka ta muzyka pozbawiona
jest punkowej agresji, jest o wiele bardziej
melodyjna, ułagodzona, pozbawiona tekstów godzących w politykę rządu i subkultury.
Wszystkie powyższe zespoły tworzą muzykę opowiadającą o życiu, ciężkich
chwilach, które nie powinny się zdarzyć, o
przeszłości i wspomnieniach. Niektóre piosenki to inspirująca wizja przyszłości na
którą musimy mieć nadzieję.
Paulina

Gramatyka na wesoło
Wykrzyknik — Najstarszy wyraz świata

Wykrzykniku, jeśli wola
Wykrzyczże się: Hej! Hop! Hola!
Wykrzyknik jest prawdopodobnie najbardziej
sędziwą częścią mowy. Dlaczego? Podstaw do
takiego wniosku jest wiele.
Przede wszystkim nie tworzy on związków logicznych z innymi wyrazami. Można by zaryzykować
twierdzenie, że był pierwszym wyrazem, który
wyrwał się z ust ludzkiej istoty zanim nauczyła się
logicznie myśleć. Miejmy nadzieje, że był to
okrzyk zachwytu na widok piękna przyrody, a nie
—strachu lub trwogi.
Ponadto pierwotne wykrzykniki są nadzwyczaj krótkie i proste, wiele z nich stanowi zaledwie dźwięk, np.: o!a!e! Do wymówienia takiego wyrazu wcale nie trzeba skomplikowanego
aparatu, wystarczą dość prymitywnie wykształcone narządy mowy.
Proszę się przysłuchać śmiejącemu się
człowiekowi . Chichocząc, prawie nigdy nie wykrzykujemy słów ha! Ha! Hi! Hi! - lecz tylko jakieś
trudne do określenia dźwięki, będące na pograniczu mowy ludzkiej i głosów wydawanych przez
zwierzęta.
Taki nieartykułowany wykrzyknik jest
jedynym wyrazem, który można niewyraźnie wymawiać. Nikt nie zwraca uwagi rodzaju : „ Płacz
wyraźniej!” albo: „ Jak ty się smiejesz, trudno
cię zrozumieć!” Żaden dentysta nie powiedział
jeszcze do pacjenta: „Proszę prawidłowo słowo :
oj!”
Wykrzyknik również swoim znaczeniem
przypomina głosy wydawane przez . Zwierzę
umie wydać głos stanowiący sygnał. Część wykrzykników naśladuje takie sygnały, np..:
Wrrr! - bo ugryzę
Au!-jak boli

Hau, hau! - uwaga, uwaga
Język ludzi pierwotnych bogaty jest w
wykrzykniki, podobne jak mowa dziecięca. Natomiast współczesny człowiek przejawia wyraźną
niechęć do tej wyrazów. Nie występują one, np..
W tekstach dzieł naukowych, unikamy ich w poważniejszej rozmowie, rzadko spotykamy we
współczesnej poezji, chociaż za czasów Mickiewicza wykrzykniki były ozdobnikami niemal każdego wiersza.
Trzy wykrzykniki stały się powszechnie
stosowanymi sygnałami. Sa to: halo, stop, hura.
Pierwszego używamy w rozmowach telefonicznych, następny stanowi rodzaj sygnały regulującego ruch uliczny, a ostatni– wyraża rozkaz i wolę atakowania albo też radość z odniesionego
zwycięstwa.
Inne wykrzykniki na ogół popadły w niełaskę. Wyjątkiem są te, które mimo woli wyrywają się z ust, gdy przeżywamy ból albo też radość z odniesionego zwycięstwa.
Dlaczego o tym mówimy? Aby zapamiętać, że wykrzyknik jest wyrazem anarchistą, nie
uznającym więzi społecznych, a raczej– więzi językowych. Usiłuje sam wyrazić to, co mówią całe
zespoły wyrazów. Podkreślamy to odosobnienie
wykrzyknika i go przecinkiem albo znakiem wykrzyknienia „!”
Następny wykład w kolejnym numerze !
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GRAFFITI
Graffiti to styl w sztuce, która różni się tematem i przeznaczeniem elementów wizualnych, np. obrazów, podpisów lub rysunków. Są one umieszczane
w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik. Zazwyczaj
tworzone jest anonimowo i bez odpowiednich zezwoleń lub rzadziej za zgodą
albo na zamówienie właściciela pomalowanego obiektu. Graffiti to szczególnie
nielegalnie malowidło umieszczane w przestrzeni publicznej. Niektórzy traktują graffiti jako akt wandalizmu, a jeszcze przez innych jako forma sztuki. Wielu
naszych kolegów chętnie tworzy rysunki w tym stylu.
Jeden z nich Piotr Kozłowski z klasy IIc odważył się zaprezentować je na łamach naszej gazetki.
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