
ALE  TO JUś BYŁO...  

      14lutego.14lutego.14lutego.14lutego.                                                                                                                            
Co oznacza ta data? Hm ?           Co oznacza ta data? Hm ?           Co oznacza ta data? Hm ?           Co oznacza ta data? Hm ?           
Oczywiście WALENTYNKI! Oczywiście WALENTYNKI! Oczywiście WALENTYNKI! Oczywiście WALENTYNKI! 
<jupi><jupi><jupi><jupi>    

    Wydaje nam się, Ŝe dalsze     Wydaje nam się, Ŝe dalsze     Wydaje nam się, Ŝe dalsze     Wydaje nam się, Ŝe dalsze 
komentarze do tego wydarzenia komentarze do tego wydarzenia komentarze do tego wydarzenia komentarze do tego wydarzenia 
są zbędne. KaŜdy wie, Ŝe jest to są zbędne. KaŜdy wie, Ŝe jest to są zbędne. KaŜdy wie, Ŝe jest to są zbędne. KaŜdy wie, Ŝe jest to 
święto zakochanych i to oni są święto zakochanych i to oni są święto zakochanych i to oni są święto zakochanych i to oni są 
najwaŜniejsi w tym dniu. najwaŜniejsi w tym dniu. najwaŜniejsi w tym dniu. najwaŜniejsi w tym dniu.     

Postanowiłyśmy dowiedzieć się, Postanowiłyśmy dowiedzieć się, Postanowiłyśmy dowiedzieć się, Postanowiłyśmy dowiedzieć się, 
co Wam kojarzy się z 14 lutego                                              co Wam kojarzy się z 14 lutego                                              co Wam kojarzy się z 14 lutego                                              co Wam kojarzy się z 14 lutego                                              
i przeprowadziłyśmy małą ankie-i przeprowadziłyśmy małą ankie-i przeprowadziłyśmy małą ankie-i przeprowadziłyśmy małą ankie-
tę. Oto  Wasze skojarzenia:tę. Oto  Wasze skojarzenia:tę. Oto  Wasze skojarzenia:tę. Oto  Wasze skojarzenia:    

----MIŁOŚĆMIŁOŚĆMIŁOŚĆMIŁOŚĆ    

----ZAKOCHANIZAKOCHANIZAKOCHANIZAKOCHANI    

----SERCESERCESERCESERCE    

----AMOREKAMOREKAMOREKAMOREK     

----ZAUROCZENIEZAUROCZENIEZAUROCZENIEZAUROCZENIE    

----WALENTYNKA itd.WALENTYNKA itd.WALENTYNKA itd.WALENTYNKA itd.    

      Więc czym są Walentynki?       Więc czym są Walentynki?       Więc czym są Walentynki?       Więc czym są Walentynki? 
Na to pytanie kaŜdy ma swoją Na to pytanie kaŜdy ma swoją Na to pytanie kaŜdy ma swoją Na to pytanie kaŜdy ma swoją 
definicję, a jest ich tyle, Ŝe nie definicję, a jest ich tyle, Ŝe nie definicję, a jest ich tyle, Ŝe nie definicję, a jest ich tyle, Ŝe nie 
byłybyśmy ich w stanie zliczyć.   byłybyśmy ich w stanie zliczyć.   byłybyśmy ich w stanie zliczyć.   byłybyśmy ich w stanie zliczyć.   
A więc cieszcie się tym dniem, bo A więc cieszcie się tym dniem, bo A więc cieszcie się tym dniem, bo A więc cieszcie się tym dniem, bo 
jest on tylko raz do  ro-jest on tylko raz do  ro-jest on tylko raz do  ro-jest on tylko raz do  ro-
ku…..Niestety.ku…..Niestety.ku…..Niestety.ku…..Niestety.    

A jeśli nie macie swojej walen-A jeśli nie macie swojej walen-A jeśli nie macie swojej walen-A jeśli nie macie swojej walen-
tynki, to nie martwcie się! Na tynki, to nie martwcie się! Na tynki, to nie martwcie się! Na tynki, to nie martwcie się! Na 

pewno znajdziecie swoją drugą pewno znajdziecie swoją drugą pewno znajdziecie swoją drugą pewno znajdziecie swoją drugą 
połówkę jabłka lub pomarańczy połówkę jabłka lub pomarańczy połówkę jabłka lub pomarańczy połówkę jabłka lub pomarańczy 
(do wyboru) i będziecie mogli (do wyboru) i będziecie mogli (do wyboru) i będziecie mogli (do wyboru) i będziecie mogli 
powiedzieć jej to znane zdanie: powiedzieć jej to znane zdanie: powiedzieć jej to znane zdanie: powiedzieć jej to znane zdanie: 
TYLKO MNIE KOCHAJ. A jeśli TYLKO MNIE KOCHAJ. A jeśli TYLKO MNIE KOCHAJ. A jeśli TYLKO MNIE KOCHAJ. A jeśli 
macie swoją druga połówkę          macie swoją druga połówkę          macie swoją druga połówkę          macie swoją druga połówkę          
i jeszcze nie zdąŜyliście jej wysłać i jeszcze nie zdąŜyliście jej wysłać i jeszcze nie zdąŜyliście jej wysłać i jeszcze nie zdąŜyliście jej wysłać 
kartki z Ŝyczeniami (mamy na-kartki z Ŝyczeniami (mamy na-kartki z Ŝyczeniami (mamy na-kartki z Ŝyczeniami (mamy na-
dzieję, Ŝe nie ma takich osób) to dzieję, Ŝe nie ma takich osób) to dzieję, Ŝe nie ma takich osób) to dzieję, Ŝe nie ma takich osób) to 
specjalnie dla Was kilka wierszy                 specjalnie dla Was kilka wierszy                 specjalnie dla Was kilka wierszy                 specjalnie dla Was kilka wierszy                     

 i myśli o miłości, które moŜecie  i myśli o miłości, które moŜecie  i myśli o miłości, które moŜecie  i myśli o miłości, które moŜecie 
wykorzystaćwykorzystaćwykorzystaćwykorzystać    

 

„Spójrz kochanie, ile gwiazda na 
niebie! Ty je kochasz-a ja 
tylko Ciebie!” 

Jonasz KoftaJonasz KoftaJonasz KoftaJonasz Kofta    

„Jeśli zdziwiona jest 
Twoja minka, z jakiej 
okazji ten list wysłany, 
przypomnij sobie, Ŝe 
WALENTYNKA to 
jest światowy DZIEŃ 
ZAKOCHANYCH” 

                                                autor nieznanyautor nieznanyautor nieznanyautor nieznany    

    

„„„„Jak długo Ŝyć będę, tak długo 
kochać Cię będę”           

                    B. Drozdowski                    B. Drozdowski                    B. Drozdowski                    B. Drozdowski    

 

„Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś 
wymówił przy mnie głośno, tak 
mi było, jakby róŜa przez 
otwarte wpadła okno.” 

Wisława SzymborskaWisława SzymborskaWisława SzymborskaWisława Szymborska    

  Jeśli komuś przydały się te   Jeśli komuś przydały się te   Jeśli komuś przydały się te   Jeśli komuś przydały się te 
myśli i wiersze to bardzo się myśli i wiersze to bardzo się myśli i wiersze to bardzo się myśli i wiersze to bardzo się 
cieszymy. Mamy nadzieję, Ŝe cieszymy. Mamy nadzieję, Ŝe cieszymy. Mamy nadzieję, Ŝe cieszymy. Mamy nadzieję, Ŝe 
miło spędzicie ten dzień  a  miło spędzicie ten dzień  a  miło spędzicie ten dzień  a  miło spędzicie ten dzień  a  
Walentynki wszystkim przy-Walentynki wszystkim przy-Walentynki wszystkim przy-Walentynki wszystkim przy-
padną do gustu.padną do gustu.padną do gustu.padną do gustu.    

Na koniec   pozdrawiamy zako-Na koniec   pozdrawiamy zako-Na koniec   pozdrawiamy zako-Na koniec   pozdrawiamy zako-
chanych   i   tych, których do-chanych   i   tych, których do-chanych   i   tych, których do-chanych   i   tych, których do-

piero to czeka.             piero to czeka.             piero to czeka.             piero to czeka.                 

                                                                                

    

    

    

    

    

    

Trzymajcie się cieplutko Trzymajcie się cieplutko Trzymajcie się cieplutko Trzymajcie się cieplutko ☺☺☺☺....     
               śANETT  I    M@RT@    
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To ci dopiero święto !!!!To ci dopiero święto !!!!To ci dopiero święto !!!!To ci dopiero święto !!!!    

takie postacie, jak m.in. Policjant, 
Szef partii politycznej, czy Lekarka. 
Przedstawienie tryskało duŜą dawką 
humoru. Wzbogacone zostało muzy-
ką w wykonaniu szkolnego chóru☺   

 Świetnie przygotowane przedstawie-
nie wprowadziło nas w świąteczny 
nastrój, gdyŜ... 

 ...JuŜ następnego dnia 
odbyły się klasowe spotkania wigilij-
ne, które zapowiadały zbliŜającą się 
wielkimi krokami przerwę świą-
teczną (co chyba kaŜdy lubi :)) 

Część uczniów przyszła do szkoły     

na 8.00, "druga zmiana" na 10.00. 
Dzieliliśmy się opłatkiem, składali-
śmy Ŝyczenia i zjedliśmy symboliczną 
"wieczerzę" w klasowych gronach. 

Następnie, w auli, przy wigilijnym 
stole zasiedli byli i obecni pracownicy 
szkoły. 

 Ale my wtedy juŜ byliśmy 
wolni i mogliśmy z radością czekać 
na BoŜe Narodzenie (i oczywiście na 
prezenty :)). 

 

MonQa 

 Do tradycji naszej 
szkoły naleŜą coroczne przedsta-
wienia "Jasełek". Dlatego rów-
nieŜ w tym roku szkolnym grupa 
uczniów, pod "dowództwem" pań 
Henryki Płusy i Bogumiły Zacha-
ry, przygotowała spektakl nawią-
zujący do BoŜego Narodzenia. 

  21.12.2005 sztukę wystawiono 
w pięciu odsłonach, tak, aby 
wszyscy uczniowie Gimnazjum    
i Liceum mogli ją obejrzeć.              
I  za kaŜdym razem nagrodzona 
została gromkimi brawami. 

Tegoroczne "Jasełka" zrealizowa-
no w nowoczesnym stylu. Poza 
Diabłami, Aniołami i oczywiście 
Świętą Rodziną pojawiły się 

       W tym numerze: 
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FERIE, FERIE … I PO FERIACH ☺  

            Magiczny świat znaczkówMagiczny świat znaczkówMagiczny świat znaczkówMagiczny świat znaczków 

 

 W dniach  od 25.11 do 3.12.05r. w 
Kamiennej Górze odbyła się Krajowa 
Wystawa Filatelistyczna organizo-
wana przez Urząd Miasta Kamien-
nej Góry i Polski Związek Filateli-
styczny. W salach Muzeum i Cen-
trum Kultury moŜna było podziwiać 
zbiory kolekcjonerów z Polski, 
Czech i Niemiec. Najbardziej cenne 
zbiory, wystawione w gablotach, 
pochodziły z okresu zaboru pruskie-
go oraz początków III Rzeszy. Jak 
zapewniał nas organizator wystawy, 
niektóre z prezentowanych okazów 
mają ogromną wartość (kilkunaście 
tysięcy złotych). 

Wystawa wzbudziła bardzo duŜe 
zainteresowanie. Wystarczy tylko 
powiedzieć, Ŝe odwiedziło ją około 4 
tysięcy osób. NaleŜy mieć tylko 
nadzieję, Ŝe w naszym mieście bę-
dzie więcej takich imprez. Trzeba 
rozpowszechniać idee propagowane 
przez takich ludzi jak filateliści. =) 

        FreeGor    i Tomek 
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 Sami wiecie, Ŝe wycze-
kiwane ferie juŜ minęły, ale 
naleŜałoby je jakoś podsumo-
wać… 

Dobrą wiadomością dla tych, 
którzy chcieli aktywnie spę-
dzić wolny czas był śnieg        
i siarczysty mróz  ☺ Wielu z 
Was jeździło na nartach, łyŜ-
wach i snowboardzie, ale nie 
zabrakło teŜ sanek i spotkań 
z przyjaciółmi. Z tego, co mi 
wiadomo, okoliczne stoki w 
Lubawce i Pisarzowicach by-
ły pełne  ☺ Mam tylko na-
dzieję, Ŝe podczas dwu-
tygodniowego odpoczynku 

nie połamaliście sobie kostek 
i nie złapaliście jakiegoś ka-
taru, więc z uśmiechem wró-
ciliście do szkółki, aby powi-
tać kolegów i nauczycieli 
oraz czekać na nowy numer 
„Gimnazjalnych Szkolnych 
Szpilek” ☺  

CóŜ, teraz czekają Nas 
„randki” z ksiąŜkami i wiele 
innych przyjemności... śyczę 
powodzenia w nauce, a w 
mroźne dni trzymajcie się 
cieplutko (i wytrwajcie do 
wakacji :p) 
                    EmCia ☺  

  
  

   Dnia 8 stycznia w Centrum Kultury w 
Kamiennej Górze o godz.12.00 rozpoczął się 
XIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Finał  ten był wyjątkowy, poniewaŜ 
licytacje prowadzili uczniowie kamiennogór-
skich szkół  i przedszkoli. W sumie do zlicyto-
wania było 120 przedmiotów, począwszy od 
ksiąŜek poprzez kwiaty a skończywszy na 
oryginalnych koszulkach piłkarskich.  

           Zebraliśmy ponad (nie pamiętam :/ 
tysięcy złotych) naszymi gośćmi, jak w ubie-
głych latach byli m.in. KKT Fraszka, a takŜe 
przedstawiciele szkoły samoobrony. Nie za-
brakło najmłodszych, prezentujących się w 
miłych dla oka przedstawieniach. Gościem 
wieczoru był niezapomniany zespół Kilers. 
Impreza trwała do późnych godzin wieczor-
nych, a następnego dnia … trzeba było iść do 
szkoły):                

                     Autorstwa Chucka Norrisa 

                     Pisało dwóch dysortografików 

   Znowu zagrała 

                  Z KALENDARZA   

       W nocy z dnia 27 na 28 
stycznia w całej Polsce odbyła 
się premiera ksiąŜki pt. „ Harry 
Potter i KsiąŜe półkrwi”. W Ka-
miennej Górze księgarnia 
„Atena” otwarta była juŜ od 
północy. Na początek premiery 
przyszło około 20 osób. W po-
mieszczeniu były pozapalane 
świeczki, a wszystkie ekspe-
dientki przebrane były za cza-
rownice;). Rozdawano takŜe „ 
magiczne ciasteczka”, na środ-
ku stał mały chłopiec z papiero-
wą róŜdŜką i narysowaną na 
czole błyskawicą, grający same-
go Harrego Pottera. KaŜdy 
klient, który odwiedził sklep w 
premierową noc otrzymywał 5 
% rabatu przy zakupie ksiąŜki. 
Ogólnie rzecz biorąc „Atena” 
zdołała stworzyć nieuchwytną    
i magiczną atmosferę. Ta księ-
garnia spisała się na medal. 
śyczymy powodzenia w sprze-
daŜy ksiąŜek.     

   
   
   
 By P-J J  

   carmen   carmen   carmen   carmen 

6 I 2006r. nauczyciele wraz 
z uczniami wybrali się do Wrocławia 
na operę pt. „Carmen”. Osobiście 
byłem mile zaskoczony, nowatorskim 
odczytaniem i wykonaniem libretta. 
Tym razem scena Hali Ludowej za-
mieniła się w Ŝeńskie więzienie. Mu-
zyką i przepięknym śpiewem ukazano  
najczęściej spotykane uczucia m. in. 
miłość i nienawiść. Ta piękna, a zara-
zem zaskakująca historia opowiada o 
miłości dziewczyny o imieniu Car-
men, która mogła rozkochać w sobie 
kaŜdego, ale serce oddała nieszczę-
snemu Don Jose. Niestała w uczu-
ciach Carmen porzuciła ukochanego 
dla torreadora. śołnierz po utracie 
swojej największej miłości, poprzy-
siągł zemstę co w rezultacie  dopro-
wadziło do śmierci Carmen  

Na scenie wystąpili wybitni 
artyści z kraju  i zagranicy. Niesamo-
witą atrakcją spektaklu była oryginal-
na corrida, w której w roli byków 
wystąpiły motocykl. Wściekłe maszy-
ny stoczyły widowiskową walkę           
z torreadorem. Jednak nie mogę 
oprzeć się wraŜeniu, Ŝe największym 
zainteresowaniem publiczności cie-
szyła się Pani Dyrygent, której postać 
w wersji big królowała na ekranach 
telebimów.  

OstrzeŜenie: uwaŜajcie na 
uszy przy wysokim C :) 

        FreeGor     

                                                                                                                                



            Słono mi za to zapłacisz…     
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        Kolejne wystawy za nami. 
Przed feriami  było bardzo słono a w 
czasie ferii, jak nie trudno się domy-
ślić, było słooooodziutko.  Nasi lice-
aliści kolejny raz          pokazali, Ŝe 
na wiele ich stać. Wystawy były bar-
dzo udane. Znowu sala 001 zamieniła 
się w prawdziwe cudeńko. Słona bry-
za  słone obrazy... słoną muzykę... 
słoną poezję...                                                   
i oczywiście pełno słonej soli =). MoŜ-
na było spokojnie komuś dosolić. W 
czasie ferii odbyła się Słodka wysta-
wa. tym razem wylądowaliśmy w 
szkolnej  szatni.  

To, jak bardzo się zmieniła podczas wy-
stawy, zaskoczyło wszystkich zwiedzają-
cych. Zwykła szara i nudna szatnia stała 
się  królestwem słodkości, spełnieniem 
marzeń łasuchów . Było naprawdę słod-
ko. Na początku, jak zwykle, puszczono 
film a później nadszedł czas  podziwia-
nia. Największym powodzeniem cieszył 
się boks ze słodkościami, ale niestety 
była to słodycz nieosiągalna, no moŜe nie 
dla wszystkich, poniewaŜ najmniejsi i 
zarazem najsprytniejsi spośród nas nie 
mieli problemów z pokonaniem zabezpie-
czeń.  MoŜna było równieŜ posłuchać sło-
dziutkich bajeczek o królewnach i Kubu-
siu Puchatku i zjeść fantastyczne ptysie;)   

      Podsumowując: był odlot =) oby tak 
dalej... ciekawe, czym nas zaskoczą nasi 
starsi koledzy podczas kolejnej (niestety 
ostatniej z tego cyklu) wystawy... Gorz-
kiej... 

                       Patitek i Jol@ 

  słodz
iutki..

. 

 

Niby Kamienna 
Góra, a tu proszę! Plakaty 
po całym mieście:        
PRZYJEśDZA KOMBI    
Naprawdę? A jednak...     
30 listopada ubiegłego juŜ 
roku w środę ku wielkiemu 
zaskoczeniu wszystkich 
przyjechał z koncertem 
najprawdziwszy zespół 
Kombi. Rynek pękał w 
szwach, poniewaŜ przyszło 
niesamowicie duŜo ludzi! 

 Było naprawdę 
zimno, ale przecieŜ nikomu 
to nie przeszkadzało!    
Kamiennogórzanie zapa-
trzeni w scenę stali i nucili 
pod nosami te znane i 
mniej znane utwory Grze-
gorza Skawińskiego (we 
własnej osobie!). Zupełnie 
jak w telewizji: odblaskowe 
gitary, okularki i dresiki...  

Show warte obejrzenia. Tłum 
bawił się doskonale. Moją 
uwagę zwrócił pan w pierw-
szym rzędzie, który tańcząc    
i baraszkując, podeptał mi 
buty! 

 Przez kilkanaście 
minut moŜna było oderwać się 
od rzeczywistości- zwłaszcza, 
Ŝe następnym dniem był szary 
czwartek...                         
Zwykły dzień pracy.     

                         olcia_g 

    Cztery Pory śycia” to tytuł sztuki, którą 
przedstawili nam wrocławscy aktorzy          
z Teatru Edukacji 12 grudnia 2005 r. 
Przedstawienie ukazało nam obraz wsi 
polskiej i wpływ postępu na ludzi pielęgnu-
jących tradycje i twardo stojących przy 
swoich przyzwyczajeniach. Przedstawiło 
róŜnice dzielące pokolenia i ich styl Ŝycia. 
Spektakl  oglądało się przyjemnie, a akto-
rzy dołoŜyli wszelkich starań, by dobrze 
odegrać swoje role. Kilkoro uczniów z 
naszego gimnazjum utrudniało im to, rzu-
cając na scenę ciastka, kartki i inne śmie-
ci. SKANDAL!!!  

Nie wspomnę o opinii, jaką wystawili nam 
wszystkim. Widocznie nigdy nie stali przed  
salą pełną widzów, próbując wcielić się w 
inną postać, bo gdyby tak było, wiedzieli-
by, jak trudne jest to zadanie i doceniliby 
starania aktorów. Po zakończeniu spekta-
klu odbyły się krótkie warsztaty teatralne, 
na których zapoznano nas z podstawami 
aktorstwa. Wielu uczniom bardzo się przy-
dały udzielone przez aktorów wskazówki, 
gdyŜ uwielbiają teatr i próbują swych sił na 
scenie. Mam nadzieję, Ŝe jeszcze nie raz 
zobaczymy znaną nam grupę aktorów z 
Wrocławia, którzy umilili nam grudniowe 
przedpołudnie. 

Ajsia 

   

Na bakier z kulturą... 



Pojęcie MIŁOŚCI jest 
przez kaŜdego z nas ina-
czej rozumiane, a jednak 
wszystkich łączy. KaŜdy 
pragnie odnaleźć swoją 
miłość. W kaŜdym razie 
Drodzy Czytelnicy  Ŝyczę 
Wam byście nauczyli się 
patrzeć sercem, bo tylko 
ono wskaŜe wam właści-
wą drogę. Pamiętaj-
cie:„dobrze widzi się tyl-
ko sercem, to, co najwaŜ-
niejsze jest niewidoczne 
dla oczu”  

 Z OKAZJI WALENTY-
NEK WSZYSTKIM 

 ZAKOCHANYM: DAL-
SZYCH SZCZĘŚLI-
WYCH CHWIL  

 ZAŚ SAMOTNYM: OD-
NALEZIENIA SWOJEJ 
DRUGIEJ POŁÓWKI. 
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Wystawieni na 

próbę 

 

„M jak Miłość”, „Pierwsza 
Miłość”, „Klinika samot-
nych serc” 
”To właśnie miłość”, 
”Dwa tygodnie na miłość” 
– to tylko niektóre przy-
kłady filmów i seriali o 
tematyce miłosnej. Czym 
dla ludzi jest miłość? Nie 
wiadomo, czemu ogarnia 
cały świat. Czym się róŜ-
ni od innych uczuć? 
Czym się róŜni od przy-
jaźni? Co w niej takiego, 
Ŝe kaŜdy jej pragnie? 
KaŜdy chciałby kochać i 
być kochanym. Dla nie-
których miłość to roman-
tyczne spacery po sło-
necznej plaŜy, dla innych 
miłość to długie rozmowy 
i przemyślenia z osobą o 
podobnych poglądach, a 
dla jeszcze innych miłość 
to kolejny etap w Ŝyciu, 
przejście z przyjaźni do 
„czegoś więcej”.  

Słabe i mocne strony  

geniuszy matematycznych 

      KaŜdego ucznia 
po trzyletniej nauce 

w gimnazjum czeka cięŜka pró-
ba. Musi stawić czoło testom 
sprawdzającym jego wiedzę. 
Przygotowują do tego testy 
próbne, które odbyły się nie-
dawno w naszej szkole. Jak 
donoszą dobrze poinformowane 
źródła, testy nie były trudne, 
tylko na części humanistycznej 
zabrakło czasu na porządną 
rozprawkę. Do testu musi przy-
stąpić kaŜdy, ale jest sposób, by 
juŜ wcześniej nie martwić się o 
to, ile punktów się otrzyma. 
Nieliczni odwaŜni juŜ od począt-
ku roku próbowali swych sił w 
„Zdolnym Ślązaku Gimnazjali-
ście”. Laureaci tegoŜ konkursu 
na szczeblu wojewódzkim mają 
zapewnioną maksymalną ilość 
punktów w części, w której zo-
stali laureatami. Mniej odporni 
odpadli juŜ w pierwszej run-
dzie. Tylko nieliczni śmiałkowie 
przeszli do następnego etapu. 
Najdalej z naszej szkoły zaszła 
Klaudia Dopytalska z klasy 
IIId, która w etapie wojewódz-
kim będzie próbowała swych sił 
w „zDolnym Ślązaku” z chemii i 
geografii.                         
Wszystkim uczestnikom szcze-
rze gratulujemy, a  Klaudii 
Ŝyczymy powodzenia w następ-
nym etapie konkursu. 

Ajsia 

Redakcja: Jak oceniasz trud-
ność zadań na meczach? 

Kuba: W meczach brałem 
udział równieŜ w podstawówce i 
myślę, ze trudność zadań wzrosła 
znacząco, ale nie sprawiają mi 
one zbytnich problemów. 

R: Czy w druŜynie zdarzają się 
sprzeczki? Jeśli tak to o co się 
kłócicie? 

K: Rzadko. Jeśli juŜ to są to róŜ-
nice zdań w tym, który wzór jest 
poprawny, i którego naleŜy uŜyć. 

R: Dziękujemy bardzo za rozmo-
wę. Cała redakcja Szkolnych 
Szpilek Ŝyczy naszej szkolnej 
druŜynie dalszych sukcesów   

        

    W zeszłym tygodniu przepro-
wadziliśmy wywiad z członkami 
klubu matematycznego, czyli 
zwycięzcami wielu turniejów 
matematycznych oraz ich opie-
kunami Panią Danutą Borko      
i Panią Małgorzatą Regner. 

Redakcja – Czy kaŜdy członek 
kółka matematycznego bierze 
udział z turnieju ?  

Opiekunowie – Nie. Na kółko 
uczęszcza około 19 uczniów, a w 
skład druŜyny wchodzi 10 osób. 
R: Jak wyglądają mecze mate-
matyczne?  

O: Zasady są takie: szkoła re-
prezentowana jest przez 10 oso-
bowy zespół. Udział w meczu 
biorą szkoły z całego Dolnego 
Śląska. Wszystkie szkoły dzielo-
ne są na grupy. W grupach wal-
czą ze sobą reprezentanci 4 
szkół. KaŜdy gra z kaŜdym. 
DruŜyna z najlepszym wyni-
kiem przechodzi do następnego 
etapu. 

R: Jakie były Wasze ostatnie 
osiągnięcia? 

O: DruŜyna naszego gimnazjum 
w pięknym stylu pokonała swo-
ich rywali i dostała się do półfi-
nału. 

O zdanie na temat meczy pyta-
liśmy takŜe członka klubu ma-
tematycznego Kubę Sowę. 



     

Piłka ręczna: 

DruŜyna dziewcząt, zarówno na 
zawodach miejskich, jak i powia-
towych zajęła I miejsce. JuŜ nie-
długo czeka je strefa… 

Chłopcy na etapie miejskim zajęli 
III miejsce, co nie pozwoliło im 
na udział w dalszych rozgryw-
kach. Mimo to wszyscy są pełni 
nadziei i wierzą, Ŝe za rok pójdzie 
im lepiej! 

Koszykówka: 

W tym roku na zawodach miej-
skich druŜyna chłopców świetnie 
poradziła sobie z rywalami. Poko-
nali oni 2 druŜyny i zajęli I miej-
sce. Na etapie powiatowym po-

nieśli przykrą poraŜkę. Z druŜyną             
z Chełmska Śląskiego przegrali 
tylko 1 punktem! =( To nie pozwoli-
ło im na wzięcie udziału w kolej-
nym etapie. 

Dziewczęta na etapie miejskim i 
powiatowym zajęły I miejsce. Na 
etapie strefowym niestety nie udało 
im się pokonać rywalek �  

Szachy: 

W tegorocznym Turnieju szacho-
wym ZSO, po zaciętych rozgryw-
kach I miejsce zajął Paweł Kulpa z 
6 punktami. II miejsce z 5 punkta-
mi Piotrek Kulpa, a III miejsce Łu-
kasz Szpargała (5 punktów). W tur-
nieju miejskim nasza druŜyna        
w składzie Paweł Kulpa, Piotrek 

Kulpa, Łukasz Szpargała, Ka-
sia Kopeć, zajęła I miejsce. Tą 
samą pozycję zajęła na etapie 
powiatowym. 

Wszystkim gratuluję i Ŝyczę 
powodzenia w kolejnych eta-
pach i przyszłych latach!!!
  

_PingwineK®_ 

   _ 

Ze  sportowego podwórka  

  Warto zobaczyć mionie Granger (Emma 
Watson). W tej części nie 
zabrakło nowych twarzy, 
m.in. Robert Pattinson as 
Cedric Diggory, Clémence 
Poésy as Fleur de la Cour, 
Stanislav Ianevski as Wik-
tor Krum, Frances de la 
Tour as Madame Maxime      
i Pedja Bjelac as Igor Kar-
karow. Film ten ujawnia 
przyziemne problemy na-
stolatków: pierwsze wysta-
wienie na próbę męskiej 
przyjaźni, pierwsze moral-
ne dylematy oraz... pierw-
sze zauroczenia. Prawdziwą 
sensacją Hogwartu jest 
Turniej Trójmagiczny, w 
którym zmierzyć się mają 
przedstawiciele 3 róŜnych 

szkół, w tym Harry, który 
wykazał się niezwykłymi 
zdolnościami i odwagą 
(dorównując tym samym 
Chuck’owi Norris’owi :P) 
"Czara ognia" zawiera 
wątek kryminalny – ze-
wsząd czai się mrok. Zło w 
postaci Lorda Voldemorta 
(Ralph Fiennes) wciąŜ czy-
ha. UWAGA! Będą ofiary! 
Chwilami robi się napraw-
dę przeraŜająco...! 
Niestety rozczarowało 
nas tempo akcji. Niektóre 
sceny (jak np. walka ze 
smokiem) ciągnęły się nie-
miłosiernie, a do sceny w 
labiryncie reŜyserzy mo-
gliby dodać to i owo.  

      Harry Potter dorasta, a 
jego sympatycy wraz z nim. 
Czwarta część przygód o 
tym nastoletnim czarodzie-
ju– „Harry Porter i Czara 
Ognia”, nie jest juŜ filmem 
dla dzieci. Jest adresowany 
do młodzieŜy, no i oczywi-
ście do dorosłych ;) 
 
W magiczny świat Hogwar-
tu przeniesiemy się oczywi-
ście dzięki głównemu boha-
terowi Harremu Potter’owi 
(Daniel Radcliffe), sympa-
tycznemu rudzielcowi Ron-
’owi Weasley’owi (Rupert 
Grint) oraz spontanicznej, 
a zarazem rozsądnej Her-

�
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Efektom specjalnym nie 
mamy wiele do zarzucenia, 
ale magiczne oko Moddy’ego 
mogłoby być nieco bardziej 
naturalne, a nie wyglądać 
jak piracka przepaska ;) 

 

Wszystkich, którzy nie 
widzieli filmu, zachęcamy 
do jego obejrzenia. śyczy-
my miłych wraŜeń.  

                    Olcia_eł i Ziuteczka 

S U K C E S Y   D O D Y    E L E K T R O D Y;)  
            Zapewne kaŜdy z 
Was zna zespół Virgin, oraz 
jego kontrowersyjną woka-
listkę: Dodę Elektrodę. Ze-
spół dotychczas wydał 3 
płyty:  

„ Virgin” (2002r.) 
„Bimbo” (2004 r.)   
“Ficca” (2005 r.) 

 

     Pierwszy album nie cieszył 
się zbytnią popularnością. Ich 
sukcesy na rynku muzycznym 
rozpoczęła płyta pt. „Bimbo”, 
ale do zenitu sławy doprowa-
dził ich najnowszy krąŜek 
„Ficca”. I to właśnie o nim 
chciałbym dzisiaj napisać. Na 
płycie znajdziemy zarówno 
ostre, rockowe kawałki, jak i 
spokojne ballady.  

Moim zdaniem najlepszą pio-
senką z płyty jest piosenka 
„Inni przyjaciele”,zaś najgor-
szym chłamem „ Dla R.” Ra-
dzę Wam nie doszukiwać się 
sensu w genialnych tekstach 
Dody Elektrody, lecz kiedy 
słuchamy tak anielskiego gło-
su, to nie dbamy o to, co on 
śpiewa, tylko jak… 

                    P-J 



W związku z Walentynkami publikujemy w naszej gazetce 
listy miłosne, które są dziełem  Uczniów III klasy 
gimnazjum.  
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Julio! O moja najukochańsza Julio!  
 
       O gdyby mogła słyszeć moje wyznania. 
Ona jest boginią mych snów, jej oczy niczym 
brylanty, a serce promieniuje od wschodu do 
zachodu. Włosy opadają jej na ramiona, ni-
czym gołąbek biały, lekki i puszysty. Jej usta 
jak maliny najsłodsze. Chciałbym je przez 
chwile dotknąć. Kocham, kocham  ją do nie-
przytomności. Marzę sobie kaŜdej nocy, aby 
spojrzeć w Twoje oczy, lecz wiem, na próŜno 
me marzenia, bo one są tak piękne jak cud 
natury. 

 Odchodzę najdroŜsza! Idę smucić się w 
swojej samotności bez Twojej miłości. 

                 Na Zawsze Twój, Romeo  

   Drogi Romeo! 

Wystarczyło jedno spojrzenie w
 twe błękitne niczym rwący, górs

ki 

potok oczy, aby fale Ŝądzy ogarn
ęły mnie po wsze czasy. Jedno 

spojrzenie wystarczyło, aby Twe
 włosy koloru dojrzewających w

 

pełnym słońcu orzechów stały si
ę w mym niewiele wartym dotąd

 

Ŝyciu czymś nadającym mu sens.
 KaŜdy oddech, kaŜde  drgnienie

 

zmorzonej snem powieki jest dla
 Ciebie. KaŜdy dzień bez Ciebie 

wydaje się stracony. CzymŜe są s
padające z drzew jesienne liście, 

czym płatki śniegu wirujące w p
orywach wiatru bez Twych ust,

 

których drgnienie raduje cały św
iat? śaden kwiat, Ŝaden owoc–

 

nic w ogóle nie jest w stanie doró
wnać Ci w pięknością, choćby 

wszyscy ludzie na świecie twierd
zili inaczej. Bo ty nadajesz wy-

miar kaŜdej sekundzie, którą prz
yszło mi spędzić na tej ziemi. 

KaŜda myśl o Tobie-ideale męŜcz
yzny -to myśl przynosząca zba-

wienie. Kocham Cię ponad wszy
stko na świecie. 

   Diamencie  wśród pyłu, słońce wśród ciemności!   

Najpiękniejsza z pięknych, kochanie, ma miłości! Twe oczy niby 
szmaragd, a nawet piękniejsze, usta niby rubin, od słońca gorętsze.  
Włosy mahoniowe, niby wodospad opadają kaskadą  falistą na 
ramiona, za które bóstwo spłonęłoby  z zazdrości.                                                                               
Najpiękniejsza z pięknych, kochanie, ma miłości! Twe serce wspa-
niałe i dobre jak Bóg Ojciec. Twa dusza czysta jak łza szczera, 
dobra. Dobroć Twoja bezgraniczna jak morze, serce Ci oddaję, niech 

Romeo! Czuję, Ŝe jesteśmy dla 
siebie stworzeni, tak jak niebo 
nie moŜe istnieć bez ziemi– tak ja 
bez Ciebie. Jak dziecko bez mat-
ki, jak kwiat bez wody… Romeo! 
Ja potrzebuję do Ŝycia od Ciebie 
osłody! Twe usta są niczym słod-
kie maliny– o takich tylko marzą 
dziewczyny! Twe włosy, Twe 
oczy, Twe dłonie przy nich 
wdzięk innego tonie. Przy Tobie 
czuję, Ŝe Ŝyję , jesteś jak pocałun-
ki w szyję. Chcę przy Tobie umie-
rać… i rodzić się, przy Tobie 
wszystko moŜliwe– wiem. Proszę 
Cię tylko jedno, proszę– popatrz 
na mnie, poczuję rozkosze! Bo 
rośnie w piersi me serce, zauwaŜ 
mnie-ucieszę się wielce. A gdy 
tylko  Twa dłoń muśnie moją– 
moje ciało, me zmysły się ukoją. 

 Jaki jest sens miłości? 

Miłość  Ŝyciu nadaje sens, jest bezgraniczna i 
wszystko co pod jej wpływem powstaje jest 
dobre i szlachetne. Prawdziwa miłość jest w 
stanie przezwycięŜyć śmierć. 

Kpi z cudzej blizny, komu nic się nie stało. Mej 
miłości do Ciebie nigdy nie mam mało. Jesteś 
wschodem słońca kaŜdego dnia. A moje nocne 
sny to tylko ty i ja. Naszej pary nic nigdy nie 
skruszy. Kocham Cię– tak brzmią dźwięki 
mojej duszy. Jak ptak na niebie latający bez 
skazy. Tak ja co dzień pragnę oglądać Twe 
obrazy. 



             KaŜdy, kto chce, moŜe rozwijać                   

          swoje  zdolności, dlatego szkoła oferuje      

             pełen zakres kółek: 

      kółko matematyczne- p.S Gawerda 

        kółko matematyczne– p.D.Borko 

     kółko literackie- p.M.Szewczyk 

     kółko muzyczne i plastyczne–  

                            p. W. Kozłowski 

kółko j.niemieckiego- p.A.śochowska 

kółko teatralne- p.L .Drozdowska.  

                                M. Szewczyk 

kółko architektury- p.W.Kozłowski 

                   Uwaga!                   Uwaga!                   Uwaga!                   Uwaga!    

JuŜ w maju  odbędzie sięJuŜ w maju  odbędzie sięJuŜ w maju  odbędzie sięJuŜ w maju  odbędzie się    

    II szkolny  przegląd teatrów klasowych. II szkolny  przegląd teatrów klasowych. II szkolny  przegląd teatrów klasowych. II szkolny  przegląd teatrów klasowych. 
KaŜdy, kto chce wziąć  w nim udział, po-KaŜdy, kto chce wziąć  w nim udział, po-KaŜdy, kto chce wziąć  w nim udział, po-KaŜdy, kto chce wziąć  w nim udział, po-
winien przygotować  10  minutowy spek-winien przygotować  10  minutowy spek-winien przygotować  10  minutowy spek-winien przygotować  10  minutowy spek-
takl na  podstawie  znanego tekstu literac-takl na  podstawie  znanego tekstu literac-takl na  podstawie  znanego tekstu literac-takl na  podstawie  znanego tekstu literac-
kiego.kiego.kiego.kiego.    

Zapraszamy do wspólnej zabawy.Zapraszamy do wspólnej zabawy.Zapraszamy do wspólnej zabawy.Zapraszamy do wspólnej zabawy.    
Dodatkowe informacje  u  p.L Drozdowskiej i  p.M Szewczyk Dodatkowe informacje  u  p.L Drozdowskiej i  p.M Szewczyk Dodatkowe informacje  u  p.L Drozdowskiej i  p.M Szewczyk Dodatkowe informacje  u  p.L Drozdowskiej i  p.M Szewczyk     

Jesteśmy w sieci ! 

redakcja_ss@o2.pl 
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Uruchomiliśmy skrzynkę internetową! Wszy-
scy, którzy chcieliby zamieścić w naszej gazetce 
swoje teksty, mogą je przesyłać na adres:  

 
                    PILNIE POSZUKIWANI  

PARTNERZY     DO TAŃCA    TOWARZYSKIEGO!!!                                

WYMAGANIA:                                                         
JAKIEKOLWIEK POCZUCIE RYTMU. 

CHĘTNYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO 
REDAKCJI „GIMNAZJALNYCH SZKOLNYCH 
SZPILEK” LUB DO p. MARZENY SZEWCZYK. 

    MAMY NADZIEJĘ, śE WYMAGANIA NIE SĄ 
ZBYT WYGÓROWANE ;-)  

AHA! I JESZCZE JEDNO... OGÓLNIE NIE MUSICIE 
WYGLĄDAĆ JAK PAWEŁ MAŁASZYŃSKI CZY 
MACIEJ ZAKOŚCIELNY, ALE GDYBYŚCIE BYLI 
DO NICH PODOBNI TO BĘDZIE DZIAŁAĆ TO NA 
WASZĄ KORZYŚC. 

 

„SPŁYWAJ” z Nami 

          Jeśli Wasze moŜliwości finansowe są 
ograniczone a lubicie przeŜywać przygody, 
spać  pod gołym niebem, obserwować przy-
rodę, spędzać czas bardzo aktywnie i opy-
chać się konserwą turystyczną, rozwaŜcie 
moŜliwość wzięcia udziału w spływie kaja-
kowym. Przez 10 dni w odizolowaniu od 
cywilizacji nabierzecie zdrowia    i krzepy, 
ale równieŜ fantastycznych doświadczeń. 
Zdjęcia z wcześniejszych obozów znajdziesz  
w antyramach na pierwszym piętrze obok 
sali 203. Po takim wyjeździe nie będziesz 
narzekał na skrzypiące łóŜko i małą wannę ;) 

No, na co jeszcze czekasz? 

Zgłoś się po informacje do Pana  H. Madera.  

_PingwineK®_ 

                ZWYCIĘZCY  

W poprzednim numerze poprawnie i najszyb-
ciej rozwiązali krzyŜówkę: 

Michał Buczek 

Paweł Kulpa 

Sebastian Buczek 

i Dawid Zawadzki 

Rozwiązania krzyŜówki nr2 prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. 



Redakcja „ Gimnazjalnych Szkolnych Szpilek” 
informuje : 

NIE CHCESZ BYĆ  DZIŚ PYTANY? 

      ����Kup gazetkę! 

      � � � � Podpisz ją swoim imieniem          

             i nazwiskiem ! 

  �   �   �   � W razie potrzeby pokaŜ ją   

                 swojemu nauczycielowi! 

         śYCZYMY MIŁEGO DNIA! 

         Skrzynka 

                  KOMIKS 
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   Prognoza pogody 

    �                                     �  

Wiadomo „w marcu jak 
w garncu”, więc i pogo-
da nie zawsze dopisuje. 
Znowu deszcz niewy-
godnych pytań i chmur-
ne miny  na twarzach 

uczniów i nauczycieli. 

 �  

�  

Dziś ujrzymy pro-
mienie słońca na 
twarzach uczniów, 
gdyŜ 14 lutego to 
wyjątkowy dzień- 
Walentynki a wraz z 
tym dniem nadcho-
dzi specjalny numer 
gazetki. 

Niestety juŜ od JUTRA  wszę-
dzie będzie biało od sprawdzia-
nów i kartkówek. Chłodu w 
oczach nieubłaganych nauczy-
cieli teŜ nie zabraknie. Dlatego 
radzimy dobrze wykorzystać 
nieprzygotowania. Mrozy będą 
trwały długo, ale w marcu.... 

na kilka chwil OGRZEJĄ 

NAS ciepłe promienie 

słońca. W końcu 21 

marca to  pierwszy dzień 

wiosny.                      

Niech Ŝyją wagary!!!  

              ☺ 

Po powrocie z ferii świątecznych 

spodziewajcie się nie tylko desz-

czu ciepłych uśmiechów, ale i  
wiosennych burz i ulewy spraw-

dzianów. Nie martwcie się do 

wakacji tylko 86 dni... 

Niestety na dobrą pogodę 
trzeba będzie poczekać aŜ do 
kwietnia Wtedy to właśnie 
front atmosferyczny znad 
Wakacji przyniesie ocieplenie. 
MoŜna liczyć na przychylne 
wiatry wiejące od strony po-
koju nauczycielskiego, które 

Świąteczny 
Zajączek wniesie w szkolne 
Ŝycie nieco słońca, które rozpro-
szy mroki niewiedzy. Wtedy 
dobry humor utrzyma się przez 
kilka dni.  

KrzyŜówka    

       Ogłaszamy konkurs na nadanie imienia  bohaterowi naszego komiksu. Jego dalsze przygody poznacie w następnym 
numerze” Gimnazjalnych Szkolnych Szpilek”. Propozycje prosimy przesyłać na nasz adres internetowy.  
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1 : Stolica Rosji 
2: Miasto dwóch kochanków stworzonych przez Szekspira 
3: Autorka ksiąŜek „ Nigdy w Ŝyciu” , „Ja wam pokaŜę!„ 

4: Serial TVN-u „ Na ........” 
5: Król Polski i KsiąŜe Litewski w latach 1548 – 1572  
6: ....... i Izolda – kochankowie wszechczasów  
7: Zespół ten nagrał tytułową piosenkę do  filmu „ Tylko 
mnie kochaj”  

8: Zatopiony statek bohater filmu  Jamesa Camerona 

9: Złośliwa ironia, drwina, szyderstwo  

10: „ To właśnie ......”  ReŜyseria : Richard Curtis  
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