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Nowy rok już się rozpoczął, a przed nami 

kilka ważnych dat: 

Zakończenie roku szkolnego: 27.06.2014r.  

Ferie zimowe: 27.01 - 9.02.2014r. 

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12- 1.01 

Wiosenna przerwa świąteczna: 17.04 -22.04  

Szczególnie ważne dla trzecioklasistów: 

Egzamin gimnazjalny: 23-25.04 . 2014r. 

 

Kalendarz świąt nieoficjalnych:  

8.09 -     Dzień Marzyciela 

9.09 -     Międzynarodowy Dzień Urody 

22.09 -   Europejski Dzień Bez Samochodu 

27.09 -   Światowy Dzień Turystyki;       

Dzień Podziemnego Państwa  

              Polskiego 

1.10 -     Międzynarodowy Dzień  

              Wegetarianizmu 

10.10 -   Światowy Dzień Zdrowia  

Psychicznego 

25.10 -   Dzień Kundelka 

28.10 -   Dzień Odpoczynku  

dla Zszarganych Nerwów- to 

doskonały moment, by zatrzymać 

się w codziennym biegu. W tym 

dniu  

należy odpocząć, zrelaksować się. 

Można poczytać ulubioną książkę 

lub usiąść w fotelu z kubkiem  

gorącej herbaty.   

Tego dnia warto pamiętać o swoich 

bliskich i znajomych. 

 



Szkolna gazeta „GimFlesz” 

I Ty jesteś ekologiem 

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, 

zwany też Dniem Nauczyciela. Data ta weszła do naszego 

kalendarza w roku 1982. 

       Większość z nas ten uroczysty dzień rozpoczęła od  

wyprawy do kwiaciarni. Każdy uczeń, w stosownym do 

okoliczności stroju, w napięciu czekał na czas złożenia 

podziękowań naszym Nauczycielom.  

W czasie uroczystego apelu uczniowie z kl. III B 

przygotowali mini spektakl (kilka humorystycznych scenek), 

aby skłonić do refleksji, ale też pożywić nasze umysły czymś 

świeżym, niekoniecznie związanym z programem nauczania. 

Uroczystość uświetniły występy chóru „Na luzie” oraz 

śpiewająca solo Olga Waluś (której akompaniowała 

gitarzystka).  

Pan Dyrektor wręczył Pedagogom nagrody za ich 

szczególne osiągnięcia i pracę na rzecz szkoły. 

 

A o to życzenia od nas dla Całego Grona Pedagogicznego: 

 
Dziękujemy za wszystkie starania,  

które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. 

Wierzymy,  

że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. 

Dziękujemy  

za codzienne, mozolne budowanie naszych wnętrz. 

Zdajemy sobie sprawę, że na efekty naszej pracy trzeba  

będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas,  

kiedy stanie się ona widoczna.  

Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy  

i składamy najserdeczniejsze 

życzenia!  
 
 

Nauczycielom najpiękniejsze kwiaty! 
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Martyna Kolenkiewicz 

Bądźmy bardz ie j  wraż l iwi  na  

otaczające nas piękno natury. Szanujmy 

     My, młodzi ludzie, często nie 

zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest 

to, by nie zaśmiecać środowiska. Gdy 

idziemy drogą i w ręku mamy 

papierek od cukierka, często myślimy:  

„Nic się nie stanie, jak go wyrzucę, 

jeden papierek to nic wielkiego”. 

Każdy taki śmieć leżący na ziemi jest 

szkodliwy dla środowiska. Jedna 

osoba wyrzuci papierek, druga puszkę, 

następna lodówkę i jeszcze tysiąc 

innych ludzi tak zrobi.  

     W taki sposób rośnie wielka góra 

śmieci, której nie da się opanować. 

Nawet dorośli ludzie nie rozumieją, że 

śmieci nie powinni wywozić do lasu. 

Odpady zagrażają też zwierzętom  

Akcja „Sprzątnie świata” i Światowy 

Dzień Ziemi to akcje prowadzone 

corocznie wiosną, których celem jest 

promowanie postaw ekologicznych i 

uświadomienie, jak kruchy jest 

ekosystem naszej  planety.  

     Dzień Ziemi obchodzony jest w mo-

mencie równonocy wiosennej, wtedy 

na całej planecie dzień trwa tyle samo, 

co noc. Idea Dnia Ziemi nie mogła 

przedostać się do Polski przez 20 lat, 

gdyż nasz kraj znajdował się pod 

żelazną kurtyną. Pierwsze obchody w 

Warszawie odbyły się w 1990 roku i od 

tego czasu staj ą się okazją do 

organizowania akcj i  mających 

uświadomić całemu społeczeństwu, że 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim nadchodzą zmiany. Jedną z nich jest inny tytuł naszej gazetki. Początki pisma 

sięgają przełomu tysiąclecia, gdy pierwszy rocznik gimnazjalistów z ochotą postanowił, że trzeba założyć Puentę. Lata mijały, 

zmieniały się zespoły redakcyjne, zawartość, szata graficzna. W tym roku, za namową  uczniów, po szerokich i burzliwych 

konsultacjach, zdecydowaliśmy, że gazeta ma nową nazwę - „GimFlesz”. Mamy nadzieję, że będziecie - jak do tej pory - 

współtworzyć z nami to pismo i prezentować swój głos na forum szkoły. Czekamy z otwartymi ramionami! 
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Mamy nowy Samorząd 

Samorząd jest dla wszystkich 
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Od lewej:   

Patrycja Mackiewicz (kl. II C) 

Gabriela Makarewicz (kl. III C) 

Klaudia Jurkiewicz (kl. III D) 

Paulina Świerzbin (kl. III C) 

Błażej Ułanowicz (kl. II A) 

Sylwia Berus (kl. I C) 

Gabriela Szydłowska (kl. I A) 

Patrycja Żyniewicz (kl. II B) 

Paulina Chlebus (kl. III A) 

 

Opiekunem samorządu jest  

p. Dariusz Ratajczak 

Wywiad z p. Dariuszem 

Ratajczakiem, opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

GimFlesz: Jaka jest Pana rola jako 

opiekuna samorządu?  

Dariusz Ratajczak: Przede wszystkim 

koordynowanie działań samorządu. 

Najpierw planujemy zadania na cały 

rok,  a później pilnuje, żeby 

poszczególne działania zostały 

zrealizowane  

w odpowiedni sposób. 

Jak Pan został opiekunem 

Samorządu? 

- To w zasadzie stało się już bardzo 

dawno, bo około 11 lat temu. 

Przejąłem te obowiązki na prośbę 

nauczycielki historii (p. J. Kurtycz), 

która nie pracuje już w naszej szkole.  

Przez pewien okres razem z innym 

To są dodatkowe działania, które 

powodują, że fajnie jest patrzeć, gdy 

młodzież się jednoczy w jakimś 

konkretnym celu.  

Czego możemy spodziewać się  

w roku szkolnym 2013/2014 ze 

strony Samorządu Uczniowskiego? 

- Planujemy dużo zmian. Poza akcjami 

charytatywnymi i organizowaniem 

dyskotek, chcemy przygotować  

kiermasz świąteczny, a dochód z niego 

zostanie  przeznaczony na szczytny 

cel. Chcemy zorganizować też akcję  

z imionami nauczycieli, aby każdy 

dostał od samorządu pocztówkę.  

W planach jest jeszcze mini 

konkurs ,,Rozpoznaj swojego 

nauczyciela ze zdjęcia”. 

Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                                       

Rozmawiały: 

 Eliza Brzozowska i Marta Kasacka 

opiekowaliśmy się samorządem. 

Później współpracowaliśmy z p. 

Mariettą Różańską. A w końcu, ja sam 

pełnię tę funkcję i mówiąc szczerze, 

nie chcę  

z niej rezygnować. 

Czy zaangażowanie się w pracę 

samorządu zajmuje dużo czasu? 

- Musimy spotkać się  przynajmniej  

raz w miesiącu, aby omówić działania. 

Czasem trzeba rozwiązać konflikty, 

doradzić i pokierować uczniami. 

Najważniejsze jest jednak to, że można 

zrobić coś dla społeczności.  Samorząd 

jest dla wszystkich. Żeby 

przychodzenie do szkoły nie wiązało 

się tylko  

z uczeniem,  ale  miało również jakieś 

inne aspekty, np. spędzenie czasu 

wolnego, organizowanie  czegoś 

wspólnie, uczestnictwo we 

współzawodnictwie, organizowanie 

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole przyszła pora na wybór Samorządu Uczniowskiego. Poniżej przedstawiamy jego 

nowy skład. 
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„Kici kici bum bum" 

3 października, zgodnie  

z tradycją, w naszym 

gimnazjum odbyły się 

o t r z ę s i n y  k l a s  I ; 

zorganizowane w tym roku 

przez klasę II D  z 

wychowawcą,  p.  Igą 

Osewską.  

     Uroczyste przyjęcie w 

poczet uczniów Gimnazjum 

nr 4 rozpoczął pan dyrektor, 

Grzegorz Ulko, kierując do 

wszys-tkich ciepłe słowa oraz 

życzenia sukcesów w nauce. 

     Wszyscy pierwszoklasiści 

z niecierpliwością oczekiwali 

rozpoczęcie zabawy pod 

hasłem „Kici kici bum bum”. 

Najpierw wylosowana dwójka 

musiała na czas dobiec do 

ściany z napisem „Gimnaz-

jum”. - Było to męczące, lecz 

walczyliśmy, aby zdobyć jak 

n a j wi ę c e j  p u n k t ó w - 

powiedział Dominik z kl. II B, 

którego porosiliśmy o relację  

z punku widzenia uczestnika 

wydarzeń.  

    Następnym zadaniem był 

quiz wiedzy o szkole. Tak się 

złożyło, ż wylosowane osoby 

miały pewne trudności z 

odpowiedzią na pytania typu: 

„Jaki jest numer sali 

i n fo r ma tycznej?” ,  „ I lu 

mężczyzn jest nauczycielami 

w naszym gimnazjum?”. Nikt 

się jednak nie załamywał i 

klasy walczyły dalej, bo już 

czekała runda III, czyli „kocia 

muzyka". Polegało to na  tym, 

że klasa musiała zaśpiewać 

k o ł y s a n k ę  s w o j e m u 

wychowawcy.  Niestety, 

żadnej klasie nie udało się 

uśpić nauczyciela. Wszyscy 

cieszyło bardzo to danie.  

W kolejnej  rundzie należało 

odgadnąć przezwiska uczniów 

nej na rozwiązanie czekały 

k a l a m b u r y .  -  B y ł e m 

s f r u s t r o wa n y ,  p o n i e wa ż 

dostaliśmy naj trudniejszą 

zgad ywankę ,  l ecz  nasz 

wychowawca wiedział, co 

zrobić, złamał zasadę i 

podpowiedział - relacjonował 

Dominik. W ostatnim zadaniu 

trzeba było odgadnąć melodię, 

którą zagrał Sebastian z kl. II D. 

- Nasz wychowawca wykazał 

się refleks- 

sem i pierwszy odgadł piosenkę. 

Było to „Hej Sokoły".   

     Po podsumowaniu wyników 

okazało się, że wygrała klasa 

IA. Ostatnie, zaszczytne 

miejsce, zajęła kl. I D i będzie 

organizatorem otrzęsin w 

przyszły roku.   

     N a  ko n i e c  n a s t ąp i ł a 

uroczysta chwila: pan dyrektor 

popros i ł  o  wys tąp ien ie 

gospodarzy klas I i wszyscy 

złożył przyrzeczenia, że będą 

uczyć się pilnie i godnie 

r e p r e z e n t o w a ć  n a s z e 

gimnazjum. 

     Celem otrzęsin było przede 

wszystkim zachowanie szkolnej 

tradycji, integracja klas, 

wprowadzenie uczniów w życie 

g i m n a z j u m ,  m o ż l i w o ś ć 

rywalizacji międzyklasowej, ale 

też pokazanie swoich talentów. 

Wszystko było oceniane przez 

j u r y ,  

w którego skład wchodziły: 

panie  Barbara Klaus i 

Katarzyna Białek oraz Klaudia 

Bielecka z kl. II D. Jurorzy 

zwr aca l i  u wagę  p rzede 

wszystkim na zaangażowanie i 

współpracę uczniów podczas 

w y k o n y w a n i a  z a d a ń .  

- Otrzęsiny to świetna zabawa, 

wszyscy się dobrze spisali, było 
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Jan Paweł II - Papież dialogu 

Powrót gier planszowych 
Dzień Nauczyciela Anno Domini 2013 był jakiś inny... 

dziwny... Uczniowie w szkole, zamiast w domach? I tak  

z własnej woli? O co tu chodzi? Chodzi o „planszówki”.  

14 października nauczyciel języka angielskiego, p. Paweł 

Osiecki, zorganizował we współpracy z suwalskim sklepem  

GRATOSFERA drugą edycję Dnia z Grami Planszowymi. 

Zaproszenie zostało skierowane zarówno do uczniów 

naszego zespołu szkół, jak i do innych placówek na terenie 

miasta.   

     Szybko okazało się, że organizatorzy nie spodziewali się 

takiego zainteresowania i trzeba było przygotować kolejne 

stanowiska, aby każdy mógł zasiąść do tytułu, który go 

zaciekawił. A było z czego wybierać... Organizatorzy 

zapewnili szeroką paletę gier do wyboru. Można było 

budować swoje imperium przy użyciu kafelków 

Carcassonne, wcielić się  

w rolę pirata zagrywając kolejne karty z talii zabawnego Mun 

chkina z Karaibów czy puścić wodze wyobraźni przy 

niesamowitych grafikach Dixie; maluchy zaś ścigały się w 

     Momentem kulminacyjnym imprezy był turniej we 

wspomniane Carcassonne, do którego obok nowicjuszy 

zasiedli gracze znający wcześniej zasady. Wszyscy radzili 

sobie świetnie, bez względu na wiek. Przy finałowej planszy 

klasie IIB próbował pomieszać szyki dziewięcioletni 

Tymoteusz Osiecki (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa...). 

Podium należało do wspomnianej IIB. Dawid Malczewski 

okazał się najlepszy, tuż za nim uplasował się Mateusz 

Różański, natomiast trzeci był Patryk Jarosz. Rada Rodziców 

ufundowała graczom nagrody. 

     II Dzień z Grami Planszowymi pokazał, że pomimo coraz 

lepszych tabletów, szybkiego internetu, facebookowego 

szaleństwa, gier komputerowych z grafiką na niebotycznym 

poziomie, planszówki wcale nie są na straconej pozycji, jeśli 

idzie o atrakcyjność, a wręcz są w stanie dotrzymać kroku 

technologicznym cackom. Zatem do następnego razu! 

      Pragniemy serdecznie podziękować sklepowi GRATO-

SFERA za udostępnienie gier oraz za wolontariuszy, którzy 

animowali rozgrywki i za każdym razem cierpliwie wyjaśniali 

zasady.       
                           

Jan Paweł II - Papież dialogu,  pod 

takim hasłem obchodzono tegoroczny 

XIII Dzień Papieski.  

     W całym kraju odbywały się 

dyskusje i koncerty, których głównym 

motywem była potrzeba dialogu. Przed 

kościołami, jak co roku, zbierano 

pieniądze na rzecz Fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, która finansuje 

stypendia dla zdolnej młodzieży z 

uboższych ro-dzin; przyznaje też 

n a g r o d y  „ T o t u s ”  

        - Dni Papieskie są potrzebne dla 

całego społeczeństwa, gdyż umacniają 

w wierze. Ludzie mają większy wgląd  

w życie ludzi kanonizowanych - 

powiedział nasz kolega, Filip Stuczyk. 

     Obchod y Dnia  Pap ieskiego 
wykroczyły już poza Polskę i w tym 
roku zostały zorganizowane w polskich 
parafiach w krajach Unii Europejskiej  
i Stanach Zjednoczonych. 

Martyna Kolenkiewicz 

      Wyjaśniając hasło XIII Dnia  

Papieskiego metropolita gdański 

stwierdził, że papież prowadził dialog 

przede wszystkim z Bogiem, o czym 

przypominają np. jego wymawiane w 

ciszy modlitwy. - Ten dialog jest 

potrzebny także  nam, jeśli mamy być 

lud ź mi  n i e  t y l ko  g ł ę b o k ie go 

h u m a n i z m u ,  a l e  

i ewangelicznej postawy – powiedział 

arcybiskup.  
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Lektura w teatrze 
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Palący problem 
Palenie powoduje raka”, „Palenie szkodzi”, „Minister zdrowia ostrzega…” - to standardowe treści znajdujące się na 

paczce papierosów. Wydaje wam się, że są to suche słowa, dotyczące jednego na milion. Tak jednak nie jest. Każdy 

wypalony papieros zbliża palacza - szczególnie młodego - do chorób. 

     „Od jednego się nie umiera”, „Raz na jakiś czas można...” 

Ilu z was tak myśli? Jeśli ulegacie takiemu złudzeniu, to już 

macie problem. 25-40% z was umrze w średnim wieku, jeśli 

nie zmienicie swoich przekonań. Około 39% mężczyzn  

i 19% kobiet staje się palaczami w wieku 16 lat. Zdawaliście 

sobie sprawę z tego, że codziennie 500 spośród gimnazjalistów 

zaczyna palić?  

     Dym tytoniowy wpływa na urodę: skóra nabiera szarej 

barwy i szybko pojawiają się zmarszczki oraz brodawki skórne 

(ble!); zęby robią się żółte; paznokcie bardziej łamliwe  

i uwaga -  dziewczyny - cellulit macie jak w banku! 

     Palacz, niestety, śmierdzi. Wbrew pozorom nie jest łatwo   

pozbyć się tego charakterystycznej woni, ponieważ pozostaje 

na skórze, ubraniu i włosach, a guma do żucia i perfumy tylko 

maskują tę woń.  

     Palenie w ukryciu i tak wychodzi na jaw, bo… Nałóg 

kieruje tobą tak bardzo, że jesteś już uzależniony. Tracisz 

kontrolę. Ostatecznie dochodzi do tego, że wpadasz w długi, 

kupujesz przemycane, tanie podróbki i okłamujesz wszystkich 

wkoło.  

     Miej świadomość, że gdy kończysz czytać to zdanie, 

właśnie ktoś umarł z powodu choroby wywołanej przez 

palenie.  Czy warto więc sięgać po papierosa „dla Zdjęcie z: demotywatory.pl 

Weronika Popławska 
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     8 października w Suwalskim 

Ośrodku Kultury odbył się spektakl 

pt. Dziady cz. II w reżyserii Michała 

Hachlowskiego, organizowany przez 

Narodowy Teatr Edukacji. 

     Przedstawienie rozpoczęto czwartą 

częścią Mickiewiczowskiego dramatu, 

co miało na celu wprowadzenie widza 

w czasy pogańskich obrzędów. 

Wszystkie sceny miały miejsce w 

kaplicy cmentarnej. Podczas modlitwy 

księdza zjawił się upiór cierpiący z 

powody niespełnionej miłości.  Duchy, 

które kolejno przybywały na dziady, 

pokutowały za grzechy popełnione na 

ziemi.  

     Wystawienie dramatu Adama 

Mickiewicza w tak wiarygodny i 

Jej gra przyciągnęła widzów, była 

hipnotyzująca.  

   Ważną rolę w spektaklu odegrała 

muzyka przygotowywana przez 

Michała Kowalczyka. Towarzyszyła 

akcji, potęgując atmosferę grozy. Duże 

znaczenie dla całości sztuki miała 

również scenografia Małgorzaty 

Satory. Wykorzystane były przy tym 

elementy przestrzenne, gra świateł i 

snujący się między aktorami dym, 

budujący niecodzienny nastrój. 

     Całość przypadła do gustu 

publiczności, aktorzy otrzymali 

gromkie brawa. Wrocławski zespól, 

mimo drobnych niedociągnięć, stanął 

na wysokości zadania, osiągnął 

Większość aktorów świetnie odegrała 

swoje role. Uważam jednak, że gra 

Łukasza Olesia (Guślarz) była bez 

pomysłu, nieprzekonująca i ograniczona 

do kilku gestów. Aktor grający tak 

wa ż n ą  r o l ę  m i a ł  z a  z a d a n i e 

w p r o w a d z e n i e  s w o j ą  o s o b ą 

t a j e m n i c z o ś c i  i  p r z e k o n a n i e  

o powadze sytuacji, w jakiej znajdują się 

bohaterowie; nie wspominając o 

dokładnym nauczeniu się tekstu.      

  Na wyjątkowe uznanie zasługuje Marta 

Pszczoła, która swoją grą stworzyła 

najlepszą kreację. Podczas spektaklu 

każdą z postaci odegrała z wielką pasją. 

Najbardziej spodobała mi się w roli 

Zosi. Ubrana w białą suknię, śpiewając i 

tańcząc niczym obłok dała brawurowy 



     Matrix, czyli w świecie komputerów 
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Marta Kasacka 

                                                                                                                                

Filip Stuczyk i Cezary Bilski 

Odpowiadając na Wasze prośby, 

będziemy prezentować nowinki ze 

świata gier i komputerów. 

     W tym numerze recenzja gry Call 

of Duty: Ghosts, która jest jest 

dziesiątą grą z bestsellerowej serii 

pierwszoosobowych strzelanin (FPS), 

rozwijanej od 2003 r.  

     Ghosts przedstawia wizję świata 

nieodległej przyszłości, w którym 

Stany Zjednoczone straciły pozycję 

supermocarstwa. W kampanii głównej 

gracz wciela się w rolę członka 

el i tarnej  jednostki  wojskowej 

(tytułowych Duchów), towarzyszyć 

mu też będzie pies o imieniu Rile, 

który potrafi odwrócić uwagę wrogów, 

w y w o ł a ć  e f e k t  p a n i k i  c z y 

niepostrzeżenie rozpoznać teren 

( d z i ę k i  n i e s i o n e j  k a m e r z e ) .  

W trybie multiplayer gracze mogą  

w dużym stopniu zindywidualizować 

wygląd swoich bohaterów.  

Na uwagę zasługują inne rodzaje map  

z otoczeniem wrażliwym na destrukcję. 

W grze pojawiły się także nowe tryby 

zabawy sieciowej (Cranked, Search & 

Rescue, Squad), zmieniony system  

 

perków wpływający na osiągnięcia 

na polu  walki czy znane z 

wcześniejszych odsłon serii pakiety 

wsparcia.  

     Call of Duty: Ghosts jest pierwszą 

grą wykorzystującą potencjał 

nowego, choć częściowo opartego na 

wcześniejszych wersjach IW Engine, 

silnika. Technologia ta stworzona 

została głównie z myślą o 

możliwościach konsol  ósmej 

generacji – Xboksa One i PlayStation 

4, oferując wysokiej jakości oprawę 

audiowizualną oraz wsparcie dla 

takich efektów graficznych jak 

Subdivision Surface. 

     Gra ta jest naszym zdaniem 

całkowicie godna bestsellera pod 

względem fabuły, grafiki oraz 

wszystkich innych elementów. 

Polecamy to wszystkim zapalonym 

graczom! 

Czytając, żyjemy wielokrotnie 
     Wielu z nas zapewne choć raz cierpiało z miłości i 

pomyślało sobie w takich chwilach,, Po co mi ta miłość? 

Lepiej byłoby nigdy się nie zakochać". A teraz wyobraźcie 

sobie, że żyjecie w świecie, w którym głównym założeniem 

władz jest zrobić wszystko, by jego mieszkańcy nigdy nie 

poznali miłości. I to jest „Delirium” Lauren Oliver.   

     W takim właśnie świecie żyje niespełna osiemnastoletnia 

Lena, bohaterka książki. Dziewczyna mieszka ze swoimi 

bliskimi  w Portland, jednym ze stanów USA.W tym stanie 

miłość jest okrzyknięta straszną chorobą, która sieje 

spustoszenie, odbiera zdolność logicznego myślenia, a nawet 

prowadzi do obłędu i śmierci.  

     Jednak władze ,,w trosce” o dobro i bezpieczeństwo 

obywateli poddają ich zabiegowi - remedium na miłość. Lek 

ten ma uchronić ich przed destrukcyjnymi skutkami delirium, 

zapewniając porządek i spokój. Założeniem systemu nie jest 

zapobieganie małżeństwom,  lecz odbywa się pod ścisłą 

kontrolą. Władze, poprzez odpowiednie testy, dokonują 

,,sparowania’’ obywateli. 

  

     Nasza bohaterka z niecierpliwością oczekuje momentu 

zabiegu, żyjąc w przeświadczeniu, że tylko tak może 

uchronić się przed zarażeniem chorobą. Wszystko jednak 

zmienia się, gdy w życiu Leny pojawia się Aleks, chłopak z 

głuszy, odmieniec, przeciwnik ewolucji. Aleks pokazuje 

Lenie, czym naprawdę jest miłość i jaka potrafi być piękna. 

Zaczynają rodzić się pytania i wątpliwości. Dokąd to ją 

zaprowadzi? Przekonajcie się sami. 

     „Delirium” to pierwsza część trylogii  łącząca w sobie 

elementy romantyczne i nieco dreszczyku emocji. Każdy 

znajdzie tu coś dla siebie. Przede wszystkim spodobało mi 

się, że tematyka jest nietypowa i skłaniająca do głębszych 

refleksji. Chyba nigdy wcześniej nie rozważano miłości w 

kategoriach tak poważnego zagrożenia i choroby. To, co dla 

nas oczywiste, w tym świecie przyszłości zostało zatracone, a 

życiodajną siłę fundamentalnych uczuć odkrywać trzeba na 

nowo, gdy jednocześnie ich cena jest już zbyt wysoka. 
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Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań 

oraz wygrania słodkiej niespodzianki :-) Rozwiążcie 

krzyżówkę, a hasło wpiszcie do zamieszczonego niżej 

kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przynieść 

ten kupon do Marty z klasy II A.  

                          Nagrody czekają!  

Supełek 

Reżyser ukazał problematykę utworu - rozkład rodziny, w której 

zanikły uczucia członków. 

Z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza: Stolnik padł na miejscu  

trupem. Potem bardzo żałował swego czynu, ale niestety, było już za 

późno. 

Wiersz wolny - wiersz, który został napisany prozą i czyta się go  

wolno. 

Aby dobrze się zrozumieć, w umyśle nadawcy musi znajdować się to 

samo, co w umyśle odbiorcy. 

Są ludzie tacy, co tylko wyśmiewają się z innych, ale gdy ta osoba  

w końcu się zdenerwuje i zacznie wyśmiewać jego wady, to tamta 

osoba może wreszcie choć trochę pomyśli o tym, co mówi i wtedy 

przypomni i zastanowi się nad swoimi wadami, choć najpierw nie 

będzie mógł w to uwierzyć, że on naprawdę tak postępuje. 

Z „Krzyżaków”: Urlych poszedl do piachu, a za nim reszta 

Krzyżaków. 

Krzyżak był całkowicie zepsuty do szpiku kostnego w najdalszych 

kościach. 
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Żona pyta męża: 
- Kochanie, jak uczcimy naszą 

rocznicę ślubu? 
- Może minutą ciszy… 
 
Rozmawiają dwa pająki:  
- Co robisz?  
- Oglądam motylki.  
- A skąd masz?  
- Ściągam z sieci. 
 
W czym wampiry jedzą  
posiłki? 
- W naczyniach 

krwionośnych… 
 
Żona mówi do męża: 
- Kochanie, sprawmy sobie 

wyśmienity weekend! 
- Cudowny pomysł, moja 

droga, do zobaczenia w 
poniedziałek. 

 poTWORY z zeszytów 

Na kursie prawa jazdy uczeń 
pyta instruktora:  
- Ile jeszcze, żebym dobrze 

jeździł? 
- Trzy. 
- Godziny? 
- Nie, auta. 
 
Zdyszany Jasiu wbiega do 
klasy.  
Pani pyta go:  
- Jasiu, co się stało?  
- Gonili mnie dwaj mężczyźni  
- Jesteś cały?  
- Tak, ale zabrali mi 

wypracowanie z polskiego. 
 
Rozmawiają dwie blondynki, 
nagle jedna mówi: 
- Kurczę, dzwoni mi w głowie. 
- To odbierz, ja poczekam. 

1.              

 2.             

   3.           

    4.          

   5.           

 6.            

    7.          

  8.            

   9.           

   10.           

 

1. Przerwa między scenami w teatrze. 

2. Region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem 

Czarnym a Kaspijskim, wokół gór Kaukaz. 

3. Jedno z dzieł H. Sienkiewicza, które zostało wyróżnione 

Nagrodą Nobla. 

4. Przewodniczący partii Twój Ruch. 

5. Inaczej krwinki czerwone. 

6. Produkt fotosyntezy. 

7. Odcień szarego. 

8. Odmiana gitary o niewielkich rozmiarach i czterech 

strunach. 

9. Miejsce, w którym odbyła się bitwa w 1410r. 

10. Państwo wyspiarskie położone na Morzu Śródziemnym, na 

południe od Sycylii. 
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Magdalena Putra 
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