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OFICJALNA GAZETKA  I LO W WĄGROWCU!! 

Egzemplarz darmowy (żadnych VAT-ów, PIT-ów). Nr 2(7) – 2014/2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zawsze mam duz y problem, z eby zdecydowac , co tu napisac . Ten numer bę-

dzie jednak wyjątkowy. Gwarantuję Wam. Zapraszamy do przeczytania licz-

nych felietono w, przygotowanych przez naszych (szalonych)  redaktoro w. 

Czy uda nam się Was namo wic  do rezygnacji z miłos ci, torebek i oglądania te-

lewizji? Zobaczymy :) 

Redaktor Naczelny 
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W dniu 23 stycznia nasi przyszli absolwenci  bawili się  do białego rana na zorganizowanej dla nich  Stud-

niówce.  

Mimo, że nas tam nie było, to na  zdjęciach umieszczonych 

na  różnych portalach internetowych widać, że zabawa była 

doskonała. Wszystkim przyszłym maturzystom na sto dni 

przed maturą życzymy  wytrwałości  w nauce . 

Nowinki 

Styczeń — najbardziej imprezowy miesiąc dla 

licealistów 

 

O krótką relację ze studniówki "Klasztorniaków”  zapytałyśmy 

naszego kolegę Bartka, który miał okazję w niej uczestniczyć. 

 

"Studniówka 

naszego LO, która odbyła się w hotelu Pietrak i będzie dla mnie miłym 

wspomnieniem już zawsze. Mimo, że nie była to moja studniówka, 

bawiłem się wyśmienicie w towarzystwie starszych klas.  

Spośród osób będących partnerami uczniów naszej szkoły, poznałem 

wielu nowych znajomych, z którymi utrzymuję nadal kontakt. Stud-

niówka ani przez chwilę nie była nudna.  

Dobrej muzyce towarzyszył gustowny wystrój sali. Opiekunowie pilno-

wali porządku i nie dopuścili do problemowych sytuacji z osobami z 

zewnątrz.  

Uczniowie zachowywali się dojrzale, dzięki 

czemu profesorowie mogli bawić się razem z 

nami bez zaprzątania sobie głowy o denatów, 

których nie było" - mówi Bartosz Suchecki .                                                  

 

                                               

 

 

 

Emocje sięgały zenitu, ale mamy to!!!! 

Ogromne gratulację dla naszych szczypiornistów! Polska drużyna 

pokazała, co to gra zespołowa. Walczyli do samego końca! Cóż to 

były za emocje! Zdobyliśmy brąz na mistrzostwach świata w piłce 

ręcznej! Oczywiście naszym szczypiornistom były rzucane kłody 

pod nogi, ale oni mimo wszystko nie poddali się, nie załamali się 

po meczu z Katarem- zresztą jakże niesprawiedliwym! W meczu z 

Hiszpanią pokazali ducha walki! I to właśnie dzięki nim polscy kibi-

ce, którzy dopiero ochłonęli po MŚ w siatkówce, znowu wpadli w 

sportowy zachwyt nad naszymi szczypiornistami!  
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03.01.2015r odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn.  

W turnieju występowały drużyny z wągrowieckich oraz gołanieckich szkół:: 

 ZSP1 

 ZSP2 

 I LO 

 MOS Gołańcz 

 Technikum Gołańcz 

Nasi reprezentanci wszystkie mecze wygrywali w stosunku 2:0, za wyjątkiem jed-

nego, mianowicie meczu z Technikum z Gołańczy, z którym wygrali 2:1. Najważ-

niejszy, decydujący mecz  o zwycięstwo w turnieju rozegrali z ZSP nr 2. o Skład naszej reprezentacji  to: 

M. Bejnarowicz( kapitan) 

D. Frankowski 

W. Wróblewski 

M. Kozikowski 

D. Majchrzak 

J. Hofman 

 

IV MARATON CHEMICZNY - GNIEZNO  

3 lutego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita 
Cegielskiego w Gnieźnie już po raz czwarty odbył się Maraton 
Chemiczny, na którym naszą szkołę reprezentowała jedenastoo-
sobowa grupa uczniów ze swoją nauczycielką  panią Cecylią Boja-
nowską. W Maratonie wzięło udział 92 uczestników z z 12 
szkół; m.in. z Gniezna, Mogilna, Trzemeszna, Śremu oraz Wrze-
śni. 

Nieprzypadkowo nazwa konkursu nawiązuje do maratonu. 

Uczestnicy musieli zmierzyć się z 42 zadaniami z chemii organicz-

nej i nieorganicznej w czasie 195 minut. Każdy z naszych zawodników "dobiegł do mety" maratonu, a niektó-

rym udało się nawet znaleźć bardzo blisko podium. Wśród wyróżnionych 10 laureatów aż trzech to uczniowie  

I LO w Wągrowcu. Aleksandra Kręzielewska (3 C) zajęła IV miejsce, Grzegorz Kaszuba (2 D) V miejsce,  

a Agnieszka Ryska (3 C) VIII miejsce. 

 

 

29.01.2015r. miałam okazję reprezentowania naszej szkoły w turnieju piłki ręcznej !!  

 

 

W drużynie były też: J. Sprawka, A. Bogdańska, J. Śmiechrzalska, W. 

Stróżyńska, M. Jacek oraz M. Kaczyńska (kapitan drużyny). Pierwsze 

dwa mecze były stosunkowe łatwe do rozegrania, lecz potem zaczęły 

się schody. Mecz z ZSP nr 2 był ciężki, można powiedzieć bardzo cięż-

ki. Obawiałyśmy się  go, lecz okazałyśmy się być lepszą drużyną i wy-

grałyśmy mecz 2:1. Ostatni mecz rozegrałyśmy z ZSP nr 1.  Niestety 

nerwy wzięły górę i  mimo, że walczyłyśmy do samego końca, nie uda-

ło nam się wygrać. Ostatecznej zajęłyśmy 2.  miejsce.  (Agata R.) 

 

Nowinki przygotowali: Patrycja Bednarska, Marika Babiaczyk, 

Agata Rulińska, Marta Jacek oraz Szymon Pełczyński 
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Piotr Pałczyński jest radnym Rady Powiatu Wągro-

wieckiego. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wielko-

polsce. Skarbnik oraz Członek Zarządu Rady Krajowej 

Federacji Młodych Socjaldemokratów.  

Jego zamiłowanie to polityka. Jest bardzo aktywnym po-

litykiem, bierze udział w wielu małych i dużych wydarze-

niach, np. Biegający Wągrowiec. Jest promotorem alter-

natywnych źródeł energii. 

Co skłoniło Cię do pójścia w kierunku polityki? 

Długo, by opowiadać... Wybrałem kierunek inżynieria środowiska, czyli zainteresowanie umy-

słami ścisłymi. Interesuję się życiem społecznym, historią, więc tutaj pojawia się też polityka.  

Życiem politycznym interesowałem się od dziecka. Kiedy moi znajomi oglądali filmy młodzieżo-

we, ja oglądałem obrady sejmu.  

W gimnazjum wstąpiłem do Klubu Europejskiego "Europejczyk". Organizowaliśmy różne spo-

tkania z politykami. Pamiętam, że brałem udział w projekcie fundacji Roberta Szumana 

"Zostań wirtualnym członkiem Parlamentu Europejskiego". Polegał na tym, że wszystko funk-

cjonowało wirtualnie. Wówczas głosowaliśmy, pisaliśmy rezolucje, byliśmy w jakiś partiach i 

angażowaliśmy się w ich życie. Projekt obejmował całą Europę, a ja znalazłem się w pierwszej 

dwudziestce. Ta pierwsza dwudziestka została zaproszona do Parlamentu Europejskiego.  

Siłą rzeczy rok po roku zainteresowania polityką rosły. W liceum aż tak bardzo nie brałem 

udziału w życiu samorządu. Ale te zainteresowania były kontynuowane później. Zawsze mia-

łem poglądy bardziej na lewo niż na prawo, bliżej było mi do socjaldemokracji. Socjaldemokra-

cja to opieka nad słabszym człowiekiem, zapewnienie solidnej edukacji czy służby zdrowia.  

Jestem osobą bardzo tolerancyjną. Szanuję naprawdę każdego człowieka, lecz boli mnie, że 

ludzie czy instytucje są wykorzystywane.  

Na pierwszym roku moich studiów, pan Tadeusz Synoracki namawiał mnie, abym wystartował 

do rady powiatu. Nie brałem tego na poważnie, lecz za sprawą jego determinacji zdecydowa-

łem się kandydować. Zostałem też jednym z najlepszych maturzystów w naszym powiecie.  

Po szeregu wywiadów moje nazwisko zostało zauważone. Koledzy z SLD stwierdzili, że posta-

wienie na młodego 19-latka będzie dobrym wyborem i takim  świeżym otwarciem.  

Byłem zielony zupełnie w tych wszystkich sprawach, lecz teraz już zaznajomiłem się  z tym. 

Dopiero za drugim razem zdobyłem mandat. 

Wywiad z Absolwentem! 

"Zawsze celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie tra-

fisz, będziesz między gwiazdami" 
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  Jakie według Ciebie cechy powinien mieć dobry polityk? 

Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Dobry polityk musi przede wszystkim lubić to 

co robi, powinien pracować z ludźmi, być społecznikiem, mieć bardzo szeroką wiedzę i chęć 

interesowania się życiem społecznym. Trzeba zawsze pracować dla ludzi i być prawdziwym 

politykiem. 

Czy według Ciebie inwestycja w środowisko to dobry cel i czy to Twój cel? 

Jestem zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. Jest to wyzwanie XXI wieku, ponieważ 

konwencjonalne środki wygasną, tych materiałów zabraknie. Ubolewam nad tym, że siedzący 

w okrągłym budynku nazywanym potocznie cyrkiem nie mają na to pomysłu. Trzeba myśleć 

przyszłościowo. Najlepszym sposobem na pozyskania energii z alternatywnych źródeł jest bio-

gaz. Najbardziej kalorycznym produktem są buraki czy kukurydza. Innym sposobem, który sto-

suje się w Niemczech jest składanie na kompost resztek pokarmu, z restauracji czy domów i z 

tego produkuje się energię. Wiecie, ile takich odpadów biodegradowalnych ląduje w Kopaszy-

nie? Nikt nawet nie myśli, żeby to wykorzystać. Pieniądze mogą być pozyskane z Unii Euro-

pejskiej z programu na inwestycje i nadal nie ma takiej zachęty dla przedsiębiorców, którzy 

mogliby w to zainwestować. Chciałbym,  aby ta inwestycja stała się faktem dokonanym. Drugą 

sprawą jest segregacja, która u nas jest bardzo niska, a powinna być szerzej stosowana. 

Czy wzorujesz się na jakimś polityku? 

Nie, ale przypatruję się z uwagą posłowi  ziemi gnieźnieńsko-poznańskiej Tadeuszowi Toma-

szewskiemu. To jest osoba, która jest naprawdę urodzonym politykiem. Jest aktywny wszę-

dzie, nawet w najmniejszej wiosce. Pracuje przed cały rok od rana do wieczora i to po prostu 

kocha. 

Jak wspominasz liceum? 

Im dłuższy jest ten czas od opuszczenia szkoły, tym bardziej tę szkołę doceniam, zwłaszcza 

nauczycieli i przyjaźnie tam zawarte. Człowiek funkcjonował i nie zdawał sobie sprawy, jaki był 

to świetny czas. Bardzo dobrze wspominam profesor Beatę Woźniak i profesora Szymona 

Woźniaka oraz profesora Stanisława Zajączka. Chodziłem do klasy mat-fiz-inf. Wszyscy nau-

czyciele wpłynęli na ukształtowanie mojej osoby ale też sama szkoła. 
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Gdybyś miał jeszcze raz wybrać szkołę czy byłaby to „Klasztorna”? 

Zdecydowanie! :)  

Czy jest jakieś wydarzenie, które zapadło Ci w pamięć podczas nauki w LO? 

Może nie jedno, ale całokształt, zarówno małe rzeczy jak i głupawe pomysły wychodzące z na-

szej klasy. U nas w mat-.fizie dominowała płeć męska. Podczas Dnia Wiosny wpadliśmy na to, 

że ubierzemy się w krótkie spodenki, ale nie w szkole, do szkoły już szliśmy w krótkich spoden-

kach. A wtedy marzec był wyjątkowo mroźny. Spotkaliśmy się z komentarzami kolegów  i nau-

czycieli. Takich sytuacji było bardzo wiele. Bardzo miło wspominam  także studniówkę i poło-

winki.  

 

Dlaczego wybrałeś akurat nasze liceum? 

Ani minuty nie zastanawiałem się nad wy-

borem, czy to ma być liceum na Kościuszki 

czy Kcyńska. Wybrałem Klasztorną, bo ma 

swoją specyfikę, tradycję i historię. Klasz-

torna stwarza wyjątkowy klimat, trochę stre-

sujący, lecz po ukończeniu tej szkoły bę-

dziecie ją wspominać tak świetnie, jak ja. 

Chętnie bym do niej wrócił. Byłem ukierun-

kowany na inżynierię, a Kościuszki z tego 

nie słynie. Kcyńska jest  natomiast bardzo zróżnicowana, ale uważam, że ta szkoła też jest bar-

dzo potrzebna. Obecnie brakuje dobrze wykształconych pracowników. I LO wybrałem także, 

dlatego że duża część moich bliskich przyjaciół poszła na Klasztorną. 

 

Jaki według Ciebie jest poziom w LO? 

Proces nauczania to proces współpracy 

pomiędzy uczniami, nauczycielami i ro-

dzicami. Jeśli uczeń przyjdzie i zażąda, 

aby szkoła przygotowała go do matury, a 

będzie wykształcona kadra, a nie będzie 

chęci do pracy ze strony ucznia, to dale-

ko nie zajdzie.  Uważam, że te przed-

mioty, które zdawałem na maturze, m.in. 

polski i matematykę zdałem bardzo do-

brze, a to dzięki wcześniej wymienionym 

nauczycielom.  
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Jaka jest Twoja rada dla tegorocznych maturzystów? 

Stres jest dobry, bo człowiek jest przygotowany i daje Ci pewną ekscytację, musisz liczyć na 

szczęście, np. jaki temat na maturze ustnej trafi się? Ja miałem to szczęście, że trafiłam na 

temat, który omawialiśmy na lekcjach. Jednakże myślę, że jeśli ktoś przykładał się do nauki w 

umiarkowanym stopniu, to nie powinien mieć problemu. Gdyby te wyniki nie były satysfakcjo-

nujące, to świat się nie zawali i trzeba iść naprzód. Osoby, które ponosiły porażki, potem czę-

sto stawały się ludźmi sukcesu. Każda porażka ma zaczyn sukcesu i na odwrót. Jak się odnie-

sie sukces, nie można obrosnąć w piórka. 

Masz jakiś cytat, którym się kierujesz? 

"Zawsze celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami" 

(Patrick Süskind, "Pachnidło") 

Od wielu lat ten cytat mi towarzyszy. Zawsze wyznaczaj sobie najwyższe cele, bo nawet jak 

się tego pierwotnego planu nie osiągnie, to i tak zrobisz dużo. 

Jakie jest Twoje największe marzenie? 

Chciałbym za kilka lat być pozytywnie oceniany. Polityka jest brutalna. Często ma miejsce 

podkładanie nóg i próba zepsucia opinii, więc chcę, aby nie zabrakło mi cierpliwości i determi-

nacji. Marzenia jakiegoś konkretnego nie mam, nie bujam w obłokach. Stawiam sobie bliższe 

cele. I na początek roku postawiłem sobie taki. Chciałbym powołać stowarzyszenie, do którego 

będą mogły wstąpić  różne osoby bez względu na poglądy polityczne. Mam nadzieję, że zdążę 

do jesieni. 

 

Rozmowę przeprowadziły: 

Daria Andrzejewska 

Agata Rulińska 
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„Życie jest jak pudełko czekoladek…” 

czyli recenzja filmu „Forrest Gump” Roberta 
Zemeckisa. 

 

Statystyczny widz na pytanie: „Z czym kojarzą Ci się filmy amerykańskie?”, -
odpowiada: -„Z akcją, strzelaninami, pościgami, wyczynami kaskaderskimi itp.”Jest to w 
pewnej mierze uzasadniony stereotyp. Faktycznie, większość filmów wyprodukowanych w 
USA pasuje jak ulał do takiego opisu. Całe szczęście znalazł się jeden reżyser, który po-
szedł po rozum do głowy i stworzył coś innego - dzieło wykraczające poza ten schemat. 
Mam na myśli Roberta Zemeckisa, twórcę filmu „Forrest Gump”. Co w tym filmie jest takie-
go wyjątkowego, że warto się nim zainteresować? 

 

Może zacznę od początku… 

 

Wspomniany film powstał w 1994 r. na podstawie powieści Winstona Grooma o tym 
samym tytule. Jest to historia Forresta Gumpa - chłopca (a później mężczyzny) z lekka 
upośledzonego i cierpiącego na rozszczep kręgosłupa (granego przez genialnego Toma 
Hanksa), który siedząc na przystanku i czekając na autobus, opowiada napotkanym lu-
dziom dzieje swojego życia. A ma co opowiadać…! W ciągu 30 lat swojego żywota został 
wielką gwiazdą futbolu, weteranem wojny w Wietnamie, kawalerem orderu Legii Honoro-
wej, kapitanem krewetkarskiego statku, nawet milionerem…! Lista ta jest naprawdę długa. 
Nigdy jednak nie zapomniał o swojej jedynej, prawdziwej przyjaciółce z dzieciństwa – Jen-
ny, której do końca pozostał wierny. Historia Forresta jest też przeglądem najważniejszym 
wydarzeń przełomu lat 50., 60. i 70. XX w. Uważny widz na pewno znajdzie wiele odniesień 
i aluzji do tamtych wydarzeń. 
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Film ten obejrzałem, właściwie z ciekawości, ot przeglądałem sobie gazetę z programem 
telewizyjnym i natknąłem się na ten tytuł. I nie żałuję ani jednej sekundy przed ekranem telewi-
zora. Film jest bardzo ciekawy, wzruszający, ciepły, a momentami zabawny. 

 Pociąga on za bardzo wrażliwe struny ludzkiej duszy i przekazuje bardzo ważną życiową 
zasadę – jeśli naprawdę czegoś chcesz i się o to dostatecznie starasz, to możesz osiągnąć 
wszystko. Wiem, że to trochę oklepany motyw, ale tutaj jest tak świetnie podany, że nie drażni 
to aż tak bardzo.  

Na pochwałę zasługuje świetna reżyseria (Zemeckis naprawdę wie, czego chce i co robi) 
oraz bardzo dobra rola Toma Hanska. Ten pierwszy fenomenalnie zrealizował napisany do fil-
mu scenariusz, a ten drugi fantastycznie” tchnął życie” w postać Gumpa – stworzył postać cie-
płą, otwartą, prostolinijną i szczerą. Tymi właśnie cechami ujął mnie główny bohater tegoż obra-
zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muszę przyznać, że twórcy „Forresta Gumpa” zrobili coś naprawdę dobrego. Film ten jest 
niejako perłą w oceanie amerykańskich filmów, które chcą tylko zabawić widza i uprzyjemnić 
mu czas wolny. Dzieło Roberta Zemeckisa zmusza do refleksji i zatrzymuje się w umyśle widza 
na dłużej. I takich właśnie ciepłych, życiowych i inteligentnych filmów na rynku brakuje. Uwa-
żam, że to bardzo dobry kierunek dla przyszłych filmowców i świetny przepis na udany kinowy 
obraz. 

Łukasz Tomkowiak 
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Każda kobieta o tym marzy. Nie...  . Nie chodzi o dobrego męża…, kobieta marzy  

o porządnej torebce. A przynajmniej takiej, która spełni jej wygórowane oczeki-

wania. 

 Musi pasować do sukienki, butów i najlepiej jeszcze koloru oczu równocześnie. Nie może być 

droga.. , o nie... ! Chociaż ... może... ? Ale musi być wytrzymała, nie żadna tam chińska tande-

ta...!! 

Oczywiście jedna torebka to za mało! Co koleżanki powiedzą?!! Osobna torebka jest potrzeb-

na na: 

- imprezę - mała, ale na tyle duża, by zmieścić krawat partnera, gdy jej się nie spodoba 

(krawat oczywiście) 

- zakupy - w reklamówce braknie miejsca na 7 kostkę dietetycznego masła?! Tragedia! Siup 

do torebki! 

- spotkanie z koleżanką - klucze od domu, portfel, szminka, grzebień, guma do żucia... za-

raz? Gdzie są klucze od bramy? O nie!! Spóźnię się! GDZIE TE CH*****E KLUCZE!!!?? 

- msza w kościele - na tyle duża, by zmieścić wagon chusteczek i na tyle mała, by nie uwiera-

ła pod... no sami wiecie :) 

- inną imprezę - no przecież nie pokaże się na dwóch imprezach z rzędu z tą samą torebką 

- pracy/szkoły - z tymi wszystkimi książkami na jednym ramieniu problem miałby niejeden 

sportowiec. O ile nie jest kobietą. No i ko-

niecznie zapas leków - ból głowy, gorączka 

i biegunka już nigdy nie zaskoczą kobiety z 

torebką. 

 

Męski punkt widzenia, 

czyli „Co kryje damska torebka” 
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To nie żarty. Badania wykazały, że prze-

ciętna Polka ma w swoim "magazynie" (bo 

szafą z ubraniami nie można już tego na-

zwać) około sześciu torebek! A te najbar-

dziej szpanerskie potrafią mieć ich nawet 

10!! 

 

 

Czy torebka damska podlega prawom fizy-

ki klasycznej? NIE! Od tego jest osobny 

dział fizyki -  fizyka feministyczna. 

 

1. Kobiecie torebka nigdy nie ciąży na ramieniu (chyba, że jakiś uczynny gentelman jest 

w pobliżu) 

 

2. Gdy już mężczyzna podejmie (heroiczną) próbę podniesienia na chwilę (czas przecięt-

nych zakupów - 10 h)  damskiej torebki, szybko skończy się to bólem pleców. 

 

3. Kobieta zawsze narzeka, że zapomniała czegoś włożyć do torebki. 

 

4. Kobieta zawsze zmieści to, co chce do torebki. Niezależnie od rozmiarów. Przydatne, 

szczególnie, gdy nie chce się nam coś dźwigać. "Kochanie, włóż gazetę do torebki". 

 

5. Zawsze będzie z tym miała jednak problem: "Może powinnam włożyć to lusterko do 

innej kieszonki?" 

 

6. Facet nigdy nie znajdzie w torebce swojej partnerki tego, czego szuka. 

 

7. Jej też przychodzi z trudnością przebicie się przez te wszystkie kosmetyki do kluczy 

ukrytych gdzieś na dnie. 

 

8. Zaraz! Mentosy? To nie ta przegród-

ka! 

 

9. Torebka - nawet czerwona,  posiada 

niemalże magiczną zdolność niewi-

dzialności. Znika, gdy straci się ją z 

oczu. 
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Żeński punkt widzenia 
 

 

 

A co za tym idzie -  wszędzie serca, dosłownie wszędzie. Wszędzie zakochani! Nagle mi-

liony postów na Facebooku typu „Foreveralone”, „Zakochani wszędzie”, ”Dlaczego jestem 

sam/a?”  itp. 

Mój artykuł został zainspirowany tematem rozprawki, którą pisałam tydzień temu.  

Temat brzmiał następująco: Czy zgadzasz się z sądem Aldony na temat ożywiania po la-

tach dawnej miłości? Sformułuj stanowisko bohaterki i ustosunkuj się do niego.  

Praca została zadana po omówieniu fragmentu utworu ”Konrad Wallenrod” A. Mickiewicza. 

Klasy 3. wiedzą, o co chodzi, tzn. powinny wiedzieć, a klasy 1. zachęcam do poszerzenia 

swojej wiedzy i przeczytania. (Pdr.2.1, str.71)  

Koniec wprowadzenia - czas na artykuł. 

 

 

 

 

 

 

Uważam, że miłość to ściema. Oczywiście mam 

na myśli miłość do drugiego człowieka (chłopaka, 

dziewczyny), ponieważ miłość, np. matczyna to 

inna sprawa. Uważam, że nie można zakochać się w obcej osobie!  Albo jeszcze lepiej! 

Miłość od pierwszego wejrzenia-jeszcze większa ściema!!! Sądzę, że można kogoś bar-

dziej lubić, pałać do niego większą sympatią, dobrze się dogadywać z drugą osobą, nada-

wać na tych samych falach…, ale miłość…?! 

 

Szukając w różnych źródłach, co to jest miłość można znaleźć najróżniejsze definicje, ale 

tak naprawdę, czym ona jest – trudno określić.  

Niektórzy uczeni, psychologowie uważają, że miłość to zaburzenie psychiczne, które nie 

zawsze prowadzi w dobrym kierunku.  

„Walentynki tuż,tuż…”  
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W poszukiwaniu drugiej połówki.. :D 

Mówi się, że każdy człowiek ma na Ziemi swoją tzn. drugą połówkę. Czysto teoretycznie 

patrząc, na świecie jest ok. 7 mld ludzi, więc jakie są szanse, że spośród tylu osób znaj-

dziemy swojego wybranka/kę? 

 

 Znowu zakładając czysto teoretycznie, że żyje sobie kobieta w Wągrowcu, a jej wybra-

nek mieszka na wyspach Chathan (wyspy te są najdalej oddalonymi lądowymi miejscami). 

Jakie są szanse, że się spotkają?! Otóż,  szanse są zerowe, ponieważ w Wągrowcu co 

piąta osoba jest bezrobotna, więc skąd kasa na wyjazd?! To po pierwsze. Po drugie,  więk-

szość ludzi nawet nie wie, że istnieją takie wyspy.  Czy to oznacza, że zarówno kobieta jak 

i mężczyzna mają być do końca życia nieszczęśliwi?  

 

 Odpowiem na to pytanie. Oczywiście, że nie! Ponieważ jak już wcześniej wspomniałam, 

nie ma czegoś takiego, jak miłość „perfectmatch”.  

 

Moi drodzy miłość, miłością, ale nie zapominajcie, że każde z was ma rozum i nie dajcie 

się ogłupić swoim partnerom! A jeśli jesteście w związku i nagle ta osoba z wami zrywa, 

nie załamujcie się!  

To oznacza, że ten ktoś nie wie, jacy jesteście wspaniali!! 

Nie wierzy w miłość i napisała ten felieton: Agata Rulińska 

 BŁĄD! MIŁOŚĆ NIE ISTNIEJE! 
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Książki większości uczniom kojarzą się tylko i wyłącznie z nudnymi lekturami szkolnymi.  

Zniechęcona młodzież przeważnie w ogóle nie czyta. Młodzi, często zrażeni dość ciężkim i 
trudnym do zrozumienia językiem lektur, nie mają ochoty sięgać po jakiekolwiek inne dzieła 
literackie.  

Najwyższy czas, żeby się to zmieniło, a ludzie w pełni zdali sobie sprawę z tego, czym tak na-
prawdę jest czytanie.  

 

 

Ostatnio w mediach często mówi się o facebookowym wyzwaniu – „PRZECZYTAM 52 KSIĄŻ-
KI W 2015 ROKU’’, z którego wynika, że osoby biorące w nim udział powinny czytać średnio 
jedną książkę na tydzień.  

 

 

 

Zadanie jak najbardziej do wyko-

nania.  

 

 

 

Bardzo spodobała mi się ta inicjaty-
wa, ponieważ sprawiła, że o czytel-
nictwie w Polsce zrobiło się na-
prawdę głośno.  

 

Statystyki są przerażające, a ich słupki stra-
szą nas niskimi liczbami – na pohybel staty-
stykom, pokażmy, że czytamy i że ta piękna 
umiejętność nie zanikła wśród naszego na-
rodu.  

 

FELIETON 

”Szukajcie, a znajdziecie’’ – czytajcie,  

a zmądrzejecie!” 
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Jak zmotywować się do rozpoczęcia swojej 

przygody z książkami ? 

 

Każdy z nas jest inny i każdy lubi coś innego, 

dlatego najważniejsze, żeby znaleźć gatunek, 

który będzie nam odpowiadał.  

 

Szukajmy książek, które nas interesują oraz au-

torów, którzy potrafią w ciekawy sposób przed-

stawić nam wymyśloną przez siebie historię. Na-

leży też pamiętać, że nigdy nic na siłę.  

 

Czasami jakaś książka może przykuć naszą uwagę okładką, a gdy ją otworzymy i zaczniemy 

czytać - okazuje się porażką…!  

Nie warto się męczyć, lepiej odłożyć taki egzemplarz i poszukać czegoś odpowiedniejszego, że-

by się do czytania nie zrazić.  

 

Jak czytać więcej?  

Na dobry początek polecam wylogować się z 

facebooka i innych portali społecznościo-

wych, wyłączyć telewizor, wyzbyć się 

wszystkich ”złodziei czasu” i zamienić ich na 

książki, które czasu nie kradną, a jedynie go 

wzbogacają. 

Ważne, aby uświadomić sobie, czym jest 

czytanie i jak ogromny wpływ może mieć na 

człowieka. 

 

 

Kilka powodów, dla których warto czytać. 

1. Wzbogacamy zasób słownictwa i stajemy się ludźmi elokwentnymi. 

2. Kształtujemy własne zdanie i poglądy w wielu dziedzinach życia. 

3. Uczymy się empatii, ponieważ czytając stawiamy się w sytuacji bohaterów, dzięki cze-

mu łatwiej nam zrozumieć innych ludzi. 

4. Odpoczywamy od rzeczywistości, przenosząc się w świat książki, dzięki czemu rozwija 

się nasza wyobraźnia. 

 

Julianna Brząkowska 
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Na języku niemieckim: 

-To zadanie zapiszcie w zeszycie. 

-Das Heft. 

-Widzę, że germanizacja postępuje. Bardzo mnie to cieszy. 

*** 

„Pamiętamy, że… właściwie to nie pamiętamy, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, dopiero będzie-

my mówić.” 

*** 

„Jest taka zasada – jeżeli jakaś książka nie zainteresuje Cię po stu stronach, po prostu ją odłóż. 

Nie dotyczy lektur szkolnych.” 

*** 

„To jest tak zwany narząd Bojanusa, czego nie da się zapomnieć.” 

*** 

„Moja koleżanka miała tak wielkie kolczyki, że najpierw był hałas, a potem była Danusia.” 

*** 

„Zauważcie, że podaję wam te mięczaki od najbardziej leniwych do najszybszych. Wszak nie 

można powiedzieć, że ślimaki to demony prędkości, ale małże w ogóle prowadzą osiadły tryb 

życia” 

*** 

„Ważki mają najbardziej prymitywne skrzydła. To były takie paleozoiczne messerschmitty o roz-

piętości 80cm.” 

*** 

Podczas sprawdzania obecności po odczytaniu trzech czy czterech osób nieobecnych pod rząd: 

„Jak w sklepie za komuny. Nie ma, nie ma, nie ma.” 

*** 

To jest właśnie kobieta. Mówi, że idzie… i nie idzie. 

*** 

Po nieudanej próbie otrzymania wyniku przez ucznia. 

N: I cały misterny plan też… 

*** 


