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Witajcie Uczniowie!
Serdecznie witamy wszystkich czytelników w kolejnym
wydaniu gazetki. Właśnie minęły ferie, czas odpoczynku
i zabawy. Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o bezpieczeństwie,
które jest najważniejsze. Za jakiś czas powitamy również wiosnę, na
którą bardzo czekamy.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Dziękujemy Pani Agnieszce Frączek, która czuwała nad
wydaniem styczniowego numeru naszej gazetki, a nazwisko której
redakcyjny chochlik (czasami z nami pracuje) usunął ze
styczniowego wydania. Za psoty chochlika przepraszamy.
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że chochlik swoją
obecnością zaszczyca tylko gazety wydawane na wysokim
poziomie
Informujemy także, że w poprzednim wydaniu naszej gazetki
wśród pracowników szkoły, którzy oddali poprawnie wypełnione
kupony również rozlosowaliśmy nagrodę (o czym redakcyjny
chochlik zapomniał napisać). Zwycięzcą została pani Marta Kolat.
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny: Marcisz Paulina IIG
Współredaktorzy: Bugara Klaudia IG, Strojny Klaudia IG, Sobczyk Aneta IG, Ruchała
Karolina IIG, Czernecka Anna IIG, Bugara Agata IIG, Adamczyk Kamila IIIG,
Ilustratorzy: Marcisz Paulina IIG, Grzegorz Szlag IIIG, Michał Pajor IG
Opiekun: P. Beata Kawik
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Sierotowicz Kamil IG
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Ważne daty
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy

4 lutego – Dzień Walki z Rakiem

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy

10 marca – Dzień Mężczyzn

14 lutego – Walentynki

15 marca – Międzynarodowy Dzień Konsumenta

16 lutego – Dzień Poczty

21 marca – pierwszy dzień wiosny

17 lutego – Dzień Kota

21 marca – Międzynarodowy Dzień Poezji

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka

22 marca – Światowy Dzień Wody

Ojczystego

22 marca – Dzień Ochrony Bałtyku

26 lutego – Dzień Dinozaura

27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru

ANKIETA
Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne
w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Z okazji walentynek no i oczywiście długo wyczekiwanych ferii przeprowadziliśmy
z uczniami klasy I i III G ankietę :
Tak odpowiadała klasa IIIG.
1) Czy lubicie walentynki?
Tak- 7 osób
Nie- 4 osoby
2) Czy wybieracie się gdzieś na ferie?
Tak- 6 osób
Nie- 5 osób

Natomiast klasa IG odpowiedział tak:
1) Czy lubicie walentynki?
Tak- 3 osoby
Nie- 12 osób
2) Czy wybieracie się gdzieś na ferie?
Tak- 13 osób
Nie- 2 osoby

opr. Anna Czernecka

Trzymajmy Formę

Pamiętajmy o tym, aby czynnie wypoczywać. Jeśli mamy możliwość, to
wybierzmy się do lasu lub gdzie tylko chcemy. Razem z kolegami spędźmy
czas. W weekend i wolne chwile w dni nauki szkolnej nie siedźmy cały
czas w domu, przed komputerem czy przed telewizorem. Gdy nie mamy
kolegów mieszkających blisko nas i nie mamy się z nimi jak spotkać, sami
wyjdźmy chociaż na krótki spacer. Zawsze pamiętajmy o zasadach
bezpieczeństwa! Znajdźmy jakieś bezpieczniejsze miejsce i spokojnie się
tam bawmy. Gdy tak będziemy się wylegiwać lub bawić, zjedzmy coś
zdrowego - owoc czy warzywo.
opr. Aneta Sobczyk
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Z życia szkoły...:)
14 stycznia dziewczyny z klas I-III G pojechały na gminne
zawody w piłkę koszykową. Po ciężkich rozgrywkach zajęły
III miejsce. Gratulujemy!

21 stycznia reprezentacja naszej szkoły pojechała na gminne
zawody w piłkę koszykową chłopców - gimnazjum. Zajęli
III miejsce. Gratulujemy!
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25 stycznia dzieci
z klas 0-IV SP mogły
obejrzeć przedstawienie
pt. „Kot w butach”.
Opowiadało ono o kocie
w butach, który przeżywał
różne przygody.
Wszystkim dzieciom
bardzo się podobało.

spotkanie z teatrem
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26 stycznia „trzymaliśmy formę” - odbyła się zabawa
choinkowa, najpierw dla dzieci z klas 0-III SP, potem dla IVVI SP i I-III G. Było wiele konkursów i niespodzianek. Można
było skorzystać z bufetu. Wszyscy świetnie się bawili.

bawmy się, bawmy się na całego
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29 stycznia w naszej
szkole
odbył
się
coroczny Dzień Seniora.
Najpierw
młodzież
działająca w Mogilnie
w parafialnym
teatrze
przedstawiła sztukę pt.
„Gość
Oczekiwany”.
Nad reżyserią sztuki czuwał ksiądz Łukasz Pawłowski. Warto
tutaj zaznaczyć, że wielu aktorów na początku swojej kariery
aktorskiej grało w szkolnym teatrze – w koniuszowskim
„Arlekinie”.
Potem seniorzy udali się na poczęstunek. Następnie obejrzeli
występy dzieci z zerówki, które pod opieką wychowawczyni –
pani Zofii Michalik przygotowały sztukę, która bardzo się
babciom i dziadom podobała.
A na koniec części artystycznych wpatrzyli się w jasełka
w wykonaniu uczniów klasy IG przygotowane również pod
opieką księdza Łukasza Pawłowskiego.
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Dzień Seniora

8

Dzień Seniora
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30 stycznia uczniowie z klasy IG przedstawili uczniom
jasełka przygotowane wraz z księdzem
Pawłowskim. Wszystkim bardzo się podobały.

Łukaszem

8 lutego do szkoły przybyły panie z Poradni PsychologicznoPedagogicznej z Nowego Sącza - pani Maria Bednarek oraz
pani Aneta Zielińska. Panie na co dzień zajmujące się
poradnictwem zawodowym miały za zadanie wspomóc
uczniów klasy III gimnazjum w podjęciu trudnej decyzji
związanej z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a co za tym
idzie ich przyszłością. Gimnazjaliści bardzo czynnie
uczestniczyli w warsztatach, nie tylko wykonując odpowiednie
testy i zadania, ale również zadając mnóstwo pytań.

14 lutego w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji
Walentynek. Mogli w niej wziąć udział absolwenci naszej
szkoły. Można było skorzystać z bufetu. Wszyscy świetnie się
bawili.
opr. Bugara Klaudia i Ruchała Karolina
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Lewis „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”
Czworo rodzeństwa:
Zuzanna, Łucja, Piotr
i Edmund wraca do
Narnii. Okazuje się
jednak, że od ich
ostatniego pobytu minęło
wiele wieków, a ich
panowanie obrosło
w legendę. Stary zamek
Ken-Paravel popadł
w ruinę. Na szczęście
zachował się skarbiec,
dzięki czemu dzieci
odzyskują swoje
magiczne przedmioty.
Powrót rodzeństwa
związany jest z kryzysem, jaki panuje w Narniiprawowity władca- książę Kaspian musi się ukrywać
przed własnym wujem, który zagarnął tron.
Wspólnymi siłami udaje się uratować Narnię,
a Kaspian zostaje królem.
Polecamy cały cykl „Opowieści z Narnii”
Książka do wypożyczenia w szkolnej bibliotece.
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Wywiad

Udało nam się przeprowadzić wywiad z panią Marią
Bednarek i panią Anetą Zielińską – paniami z Poradni PsychologicznoPedagogicznej z Nowego Sącza. Panie – specjalistki od poradnictwa
zawodowego przybyły do naszej szkoły, aby wspomóc uczniów klasy III
gimnazjum w świadomym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
1) Ile lat Panie pracują jako doradcy zawodowi?
- My głównie pracujemy jako psycholodzy, ale pani Maria pracuje 35 lat,
ja natomiast krócej, bo tylko 2 lata.
2) Czy od zawsze Panie marzyły o takiej pracy?
- O pracy psychologa - tak. Pani Maria marzyła o tym od podstawówki, a
żeby zostać doradcą zawodowym to była taka potrzeba.
3) Czy trudno jest pomagać uczniom w wyborze szkół?
- Ciężko powiedzieć czy trudno, zależy to od osoby - jedni są bardziej
zdecydowani, wiedzą, jakie mają zainteresowania i gdzie chcą iść.
Natomiast niektórzy nie są zdecydowani i zawsze się im trudniej pomaga
niż tym, co już wiedzą co chcą robić.
4) Czy w wielu szkołach Panie pomagają/doradzają uczniom?
- Tak, w bardzo wielu, praktycznie we wszystkich szkołach na terenie
Nowego Sącza, ale też w wielu innych szkołach i gminach.
5) Czy zdarzyło się Paniom jakieś zabawne zdarzenie podczas pomocy
w wyborze szkół?
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- Ciężko powiedzieć, pewnie jakieś było, ale trudno sobie przypomnieć, bo
ogólnie mamy poważną pracę.
6) Czy ta praca jest Pań zainteresowaniem?
- Tak, praca psychologa jest naszym zainteresowaniem.
7)Czy czasem Panie żałują, że wybrały taką pracę?
- Nie, nie żałujemy, wykonujemy naszą pracę z pasją. My nie tylko
przyjeżdżamy do szkół, ale też pracujemy w poradniach psychologicznych.
Dziękuję za wywiad.
- My również dziękujemy. 
przeprowadziła Anna Czernecka

Wywiad z panią Renatą Pach,
która w naszej szkole uczy
geografii
1) Czy podoba się Pani praca w naszej
szkole?
- Tak. Praca w tej szkole bardzo mi
się podoba.
2) Jak długo
nauczycielką?
- 5 lat.

jest

już

Pani

3) Czy od zawsze Pani marzyła
o zostaniu nauczycielką?
- Tak. To było moje marzenie od dziecka. Odkąd byłam mała, zawsze
bawiłam się w szkołę z siostrami i oczywiście ja byłam nauczycielką
4) Czy żałuje Pani czasem, że została nauczycielką?
- Nie. Nigdy.
5) Czy trudno jest zaaklimatyzować się w nowej szkole?
- Na pewno pierwsze dni są trochę stresujące, ale ja często zmieniam
szkoły, więc do tego przywykłam.
przeprowadziła Anna Czernecka
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Wspomnienie o Wisławie Szymborskiej
– naszej noblistce
„Nagrobek”
Tu leży staroświecka jak przecinek
autorka paru wierszy. Wieczny
odpoczynek
raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup
nie należał do żadnej z literackich
grup.
Ale też nic lepszego nie ma na mogile
oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy.
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg
elektronowy
i nad losem Szymborskiej podumaj
przez chwilę.

2 VII 1923 – 1 II 2012
Wybitna współczesna poetka, felietonistka. Laureatka literackiej Nagrody
Nobla (1996). Studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Debiutowała wierszem „Szukam słowa” (1945),
opublikowanym w „Dzienniku Polskim”. W latach 50. pracowała w zespole
redakcyjnym „Życia Literackiego”, prowadząc rubrykę felietonistyczną
„Lektury nadobowiązkowe”, kontynuowaną później w „Gazecie
Wyborczej”.
Dzieliła
się
w niej
z czytelnikami
wrażeniami
i przemyśleniami z przeczytanych książek. Jej pierwszy zbiór poezji
„Dlatego żyjemy” wydany został w 1952.
Tworzyła poezję refleksyjną o charakterze intelektualnym, nacechowaną
jasnością, prostotą. Pretekstem do sformułowania myśli stają się zarówno
zdarzenia jednostkowe, jak i sytuacje ogólne. Bohaterem wierszy jest
człowiek świadomy własnej ułomności, ale doskonalący się, pragnący
poznawać świat.
Chwalińska T., Szafruga K., Słownik pisarzy, ParkEdukacja
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W 1996 roku otrzymała
literacką Nagrodę Nobla
(przyznana 1 października
1996, wręczona
w Sztokholmie 9 grudnia
1996).
Komitet Noblowski
w uzasadnieniu przyznania
poetce nagrody napisał: "za
poezję, która z ironiczną
precyzją pozwala
historycznemu
i biologicznemu kontekstowi
ukazać się we fragmentach
ludzkiej rzeczywistości".

Poeta i świat

- odczyt noblowski - 1996 rok

Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze.
A więc mam je już poza sobą... Ale czuję, że i następne zdania będą trudne,
trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego, ponieważ mam mówić o poezji.
Na ten temat wypowiadałam się rzadko, prawie wcale. I zawsze
towarzyszyło mi przekonanie, że nie robię tego najlepiej. Dlatego mój
odczyt nie będzie zbyt długi. Wszelka niedoskonałość lżejsza jest do
zniesienia, jeśli podaje się ją w małych dawkach.
Dzisiejszy poeta jest sceptyczny i podejrzliwy nawet - a może przede
wszystkim - wobec samego siebie. Z niechęcią oświadcza publicznie, że jest
poetą - jakby się tego trochę wstydził. Ale w naszej krzykliwej epoce dużo
łatwiej przyznać się do własnych wad, jeżeli tylko prezentują się
efektownie, a dużo trudniej do zalet, bo są głębiej ukryte, i w które samemu
nie do końca się wierzy... W różnych ankietach czy rozmowach
z przypadkowymi ludźmi, kiedy poecie już koniecznie wypada określić
swoje zajęcie, podaje on ogólnikowe "literat" albo wymienia nazwę
dodatkowo wykonywanej pracy. Wiadomość, że mają do czynienia z poetą,
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przyjmowana jest przez urzędników czy współpasażerów autobusu z lekkim
niedowierzaniem i zaniepokojeniem. Przypuszczam, że i filozof budzi
podobne zakłopotanie. Jest jednak w lepszym położeniu, bo najczęściej ma
możność ozdobienia swojej profesji jakimś tytułem naukowym. Profesor
filozofii - to brzmi już dużo poważniej.
Nie ma jednak profesorów poezji. To by przecież znaczyło, że jest to
zatrudnienie wymagające specjalistycznych studiów, regularnie zdawanych
egzaminów,
rozpraw
teoretycznych
wzbogaconych
bibliografią
i odnośnikami, a wreszcie uroczyście otrzymywanych dyplomów. A to
z kolei oznaczałoby, że po to, żeby zostać poetą, nie wystarczą kartki
papieru zapisane choćby najświetniejszymi wierszami - konieczny jest i to
przede wszystkim, jakiś papierek z pieczątką. Przypomnijmy sobie, że na
takiej właśnie podstawie skazano na zesłanie chlubę poezji rosyjskiej,
późniejszego Noblistę, Josifa Brodskiego. Uznano go za "pasożyta",
ponieważ nie miał urzędowego zaświadczenia, że wolno mu być poetą...
Przed kilkoma laty miałam zaszczyt i radość poznać Go osobiście.
Zauważyłam, że on jeden, spośród znanych mi poetów, lubił mówić o sobie
"poeta", wymawiał to słowo bez wewnętrznych oporów, z jakąś nawet
wyzywającą swobodą. Myślę, że to przez pamięć brutalnych upokorzeń,
jakich doznał w młodości.
W krajach szczęśliwszych, gdzie godność ludzka nie jest naruszana tak
łatwo, poeci pragną być oczywiście publikowani, czytani i rozumiani, ale
nie robią już nic albo bardzo niewiele, żeby na co dzień wyróżniać się
wśród innych ludzi. A jeszcze tak niedawno temu, w pierwszych
dziesięcioleciach naszego wieku, poeci lubili szokować wymyślnym
strojem i ekscentrycznym zachowaniem. Było to jednak zawsze widowisko
na użytek publiczny. Przychodziła chwila, kiedy poeta zamykał za sobą
drzwi, zrzucał ze siebie te wszystkie peleryny, błyskotki i inne poetyczne
akcesoria, i stawał w ciszy, w oczekiwaniu na samego siebie, nad
niezapisaną jeszcze kartka papieru. Bo tak naprawdę tylko to się liczy.
Rzecz charakterystyczna. Produkuje się ciągle dużo biograficznych filmów
o wielkich uczonych i wielkich artystach. Zadaniem ambitniejszych
reżyserów jest wiarygodne przedstawienie procesu twórczego, który
w rezultacie prowadził do ważnych odkryć naukowych czy powstawania
najsłynniejszych dzieł sztuki. Można z jakim takim sukcesem ukazać pracę
niektórych uczonych: laboratoria, przeróżne przyrządy, mechanizmy
wprowadzone w ruch są zdolne przez pewien czas utrzymać uwagę
widzów. Ponadto bardzo dramatyczne bywają chwile niepewności, czy
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powtarzany po raz tysiączny eksperyment, z drobną tylko modyfikacją,
przyniesie wreszcie spodziewany wynik. Widowiskowe potrafią być filmy
o malarzach - można odtworzyć wszystkie fazy powstawania obrazu od
początkowej kreski do ostatniego dotknięcia pędzla. Filmy
o kompozytorach wypełnia muzyka - od pierwszych taktów, które twórca
słyszy w sobie, aż do dojrzałej formy dzieła rozpisanego na instrumenty.
Wszystko to jest w dalszym ciągu naiwne i nic nie mówi o tym dziwnym
stanie ducha, zwanym popularnie natchnieniem, ale przynajmniej jest co
oglądać i jest czego słuchać.
Najgorzej z poetami. Ich praca jest beznadziejnie niefotogeniczna.
Człowiek siedzi przy stole albo leży na kanapie, wpatruje się nieruchomym
wzrokiem w ścianę albo w sufit, od czasu do czasu napisze siedem wersów,
z czego jeden po kwadransie skreśli, i znów upływa godzina, w której nic
się nie dzieje... Jaki widz wytrzymałby oglądanie czegoś takiego?
Wspomniałam o natchnieniu. Na pytanie, czym ono jest, jeśli jest, poeci
współcześni dają odpowiedzi wymijające. Nie dlatego, że nigdy nie odczuli
dobrodziejstwa tego wewnętrznego impulsu. Przyczyna jest inna. Niełatwo
wyjaśnić komuś coś, czego się samemu nie rozumie.
Ja także, pytana o to czasami, istotę rzeczy obchodzę z daleka. Ale
odpowiadam w sposób taki: natchnienie nie jest wyłącznym
przywilejem poetów czy artystów w ogólności. Jest, była, będzie zawsze
pewna grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To ci wszyscy,
którzy świadomie wybierają sobie pracę i wykonują ją z zamiłowaniem
i wyobraźnią. Bywają tacy lekarze, bywają tacy pedagodzy, bywają
tacy ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów. Ich praca może być
bezustanną przygodą, jeśli tylko potrafią w niej dostrzec coraz to nowe
wyzwania. Pomimo trudów i porażek, ich ciekawość nie stygnie.
Z każdego rozwiązanego zagadnienia wyfruwa im rój nowych pytań.
Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego "nie
wiem".
Takich ludzi nie jest zbyt wielu. Większość mieszkańców tej ziemi pracuje,
żeby zdobyć środki utrzymania, pracuje, bo musi. To nie oni z własnej pasji
wybierają sobie pracę, to okoliczności życia wybierają za nich. Praca nie
lubiana, praca, która nudzi, ceniona tylko dlatego, że nawet w tej postaci nie
dla wszystkich jest dostępna, to jedna z najcięższych ludzkich niedoli. I nie
zanosi się na to, żeby najbliższe stulecia przyniosły tutaj jakąś szczęśliwą
zmianę.
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Wolno mi więc powiedzieć, że wprawdzie odbieram poetom monopol na
natchnienie, ale i tak umieszczam ich w nielicznej grupie wybrańców losu.
Tutaj jednak mogą się w słuchaczach zbudzić wątpliwości. Rozmaici
oprawcy, dyktatorzy, fanatycy, demagodzy walczący o władzę przy pomocy
kilku byle głośno wykrzykiwanych haseł, także lubią swoją pracę i także
wykonują ją z gorliwą pomysłowością. No tak, ale oni "wiedzą". Wiedzą,
a to, co wiedzą, wystarcza im raz na zawsze. Niczego ponad to nie są
ciekawi, bo to mogłoby osłabić siłę ich argumentów. A wszelka wiedza,
która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwą,
traci temperaturę sprzyjającą życiu. W najskrajniejszych przypadkach,
o czym dobrze wiadomo z historii dawnej i współczesnej, potrafi być nawet
śmiertelnie groźna dla społeczeństw.
Dlatego tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa: "nie wiem". Małe, ale
mocno uskrzydlone. Rozszerzające nam życie na obszary, które
mieszczą się w nas samych i obszary, w których zawieszona jest nasza
nikła Ziemia. Gdyby Izaak Newton nie powiedział sobie "nie wiem",
jabłka w ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak grad, a on
w najlepszym razie schylałby się po nie i zjadał z apetytem. Gdyby
moja rodaczka Maria Skłodowska-Curie nie powiedziała sobie "nie
wiem", zostałaby pewnie nauczycielką chemii na pensji dla panienek
z dobrych domów, i na tej - skądinąd zacnej - pracy upłynęłoby jej
życie. Ale powtarzała sobie "nie wiem" i te właśnie słowa przywiodły
ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym
i wiecznie poszukującym nagradza się Nagroda Nobla.
Poeta również, jeśli jest prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie
"nie wiem". Każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć, ale kiedy tylko
postawi kropkę, już ogarnia go wahanie, już zaczyna sobie zdawać sprawę,
że jest to odpowiedź tymczasowa i absolutnie niewystarczająca. Więc
próbuje jeszcze raz i jeszcze raz, a potem te kolejne dowody jego
niezadowolenia z siebie historycy literatury zepną wielkim spinaczem
i nazywać będą "dorobkiem"...
Marzą mi się czasami sytuacje niemożliwe do urzeczywistnienia.
Wyobrażam sobie na przykład w swojej zuchwałości, że mam okazję
porozmawiania z Eklezjastą, autorem jakże przejmującego lamentu nad
marnością wszelkich ludzkich poczynań. Pokłoniłabym mu się bardzo
nisko, bo to przecież jeden z najważniejszych - przynajmniej dla mnie poetów. Ale potem pochwyciłabym go za rękę. "Nic nowego pod słońcem"
- napisałeś, Eklezjasto. Ale przecież Ty sam urodziłeś się nowy pod
słońcem. A poemat, którego jesteś twórcą, też jest nowy pod słońcem, bo
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przed Tobą nie napisał go nikt. I nowi pod słońcem są wszyscy Twoi
czytelnicy, bo ci, co żyli przed Tobą, czytać go przecież nie mogli. Także
i cyprys, w którego cieniu usiadłeś, nie rośnie tutaj od początku świata. Dał
mu początek jakiś cyprys inny, podobny do Twojego, ale nie całkiem ten
sam. I ponadto chciałabym Cię spytać, Eklezjasto, co nowego pod słońcem
zamierzasz teraz napisać. Czy coś, czym uzupełnisz jeszcze swoje myśli,
czy może masz pokusę niektórym z nich zaprzeczyć jednak? W swoim
poprzednim poemacie dostrzegłeś także i radość - cóż z tego, że
przemijającą? Więc może o niej będzie Twój nowy pod słońcem poemat?
Czy masz już notatki, jakieś pierwsze szkice? Nie powiesz chyba:
"Napisałem wszystko, nie mam nic do dodania". Tego nie może powiedzieć
żaden na świecie poeta, a co dopiero tak wielki jak Ty.
Świat, cokolwiek byśmy o nim pomyśleli zatrwożeni jego ogromem
i własną wobec niego bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością na
poszczególne cierpienia - ludzi, zwierząt, a może i roślin, bo skąd pewność,
że rośliny są od cierpień wolne; cokolwiek byśmy pomyśleli o jego
przestrzeniach przeszywanych promieniowaniem gwiazd, gwiazd, wokół
których zaczęto już odkrywać jakieś planety, już martwe? jeszcze martwe? nie wiadomo; cokolwiek byśmy pomyśleli o tym bezmiernym teatrze, na
który mamy wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie
krótka, ograniczona dwiema stanowczymi datami; cokolwiek jeszcze
pomyślelibyśmy o tym świecie - jest on zadziwiający.
Ale w określeniu "zadziwiający" kryje się pewna logiczna pułapka.
Zadziwia nas przecież to, co odbiega od jakiejś znanej i powszechnie
uznanej normy, od jakiejś oczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
Otóż takiego oczywistego świata nie ma wcale. Nasze zadziwienie jest
samoistne i nie wynika z żadnych z czymkolwiek porównań.
Zgoda, w mowie potocznej, która nie zastanawia się nad każdym słowem,
wszyscy używamy określeń: "zwykły świat", "zwykłe życie", "zwykła kolej
rzeczy"... Jednak w języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już
zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura.
Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym
świecie istnienie.
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A oto kilka wierszy Szymborskiej

Urodziny

Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata:
moreny, mureny i morza, i zorze,
i ogień, i ogon, i orzeł, i orzech jak ja to ustawię, gdzie ja to położę?
Te chaszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze,
bodziszki, modliszki - gdzie ja to pomieszczę?
Motyle, goryle, beryle i trele dziękuję, to chyba o wiele za wiele,
Do dzbanka jakiego ten łopian i łopot,
i łubin, i popłoch, i przepych, i kłopot?
Gdzie zabrać kolibra, gdzie ukryć to srebro,
co zrobić na serio z tym żubrem i zebrą?
Już taki dwutlenek rzecz ważna i droga,
a tu ośmiornica i jeszcze stonoga!
Domyślam się ceny, choć cena z gwiazd zdarta dziękuję, doprawdy nie czuję się warta.
Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca?
Jak ma się w to bawić osoba żyjąca?
Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę:
co dalsze, przeoczę, a resztę pomylę.
Nie zdążę wszystkiego odróżnić od próżni.
Pogubię te bratki w pośpiechu podróżnym.
Już choćby najmniejszy - szalony wydatek:
fatyga łodygi i listek, i płatek
raz jeden w przestrzeni, od nigdy, na oślep,
wzgardliwie dokładny i kruchy wyniośle.

Trzy słowa najdziwniejsze
Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.
Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.
Kiedy wymawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.
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Pisanie życiorysu
Co trzeba?
Trzeba napisać podanie,
a do podania dołączyć życiorys.
Bez względu na długość życia
życiorys powinien być krótki.
Obowiązuje zwięzłość i selekcja
faktów.
Zamiana krajobrazów na adresy
i chwiejnych wspomnień w
nieruchome daty.
Z wszystkich miłości starczy ślubna,
a z dzieci tylko urodzone.
Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo
znasz.
Podróże tylko jeśli zagraniczne.
Przynależność do czego, ale bez
dlaczego.
Odznaczenia bez za co.
Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie
rozmawiał
i omijał z daleka.
Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,
pamiątkowe rupiecie, przyjaciół
i sny.
Raczej cena niż wartość
i tytuł niż treść.
Raczej już numer butów, niż dokąd
on idzie,
ten, za kogo uchodzisz.
Do tego fotografia z odsłoniętym
uchem.
Liczy się jego kształt, nie to, co
słychać.
Co słychać?
Łomot maszyn, które mielą papier.

Wielkie to szczęście
Wielkie to szczęście
nie wiedzieć dokładnie
na jakim świecie się żyje.
Trzeba by było
istnieć bardzo długo,
stanowczo dłużej
niż istnieje on.
Choćby dla porównania
poznać inne światy.
Unieść się ponad ciało
które niczego tak dobrze nie umie,
jak ograniczać
i stwarzać trudności.
Dla dobra badań,
jasności obrazu
i ostatecznych wniosków
wzbić się ponad czas,
w którym to wszystko pędzi i wiruje.
Z tej perspektywy
żegnajcie na zawsze
szczegóły i epizody.
Liczenie dni tygodnia,
musiałoby się wydać
czynnością bez sensu,
wrzucenie listu do skrzynki
wybrykiem głupiej młodości,
napis "Nie deptać trawy"
napisem szalonym.
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1. W Japonii liczby 4 i 9 kojarzone
są ze śmiercią i cierpieniem, ze
względu
na
podobieństwo
w wymowie
2. Ketchup ok. 1830 roku był
sprzedawany jako lekarstwo.
3. Atmosfera pochłania
promieniowania słonecznego.

20%

4. Katar w Średniowieczu leczono wkładając choremu do nosa
cebulę z musztardą.
5. Pierwsza gitara Elvisa Presleya kosztowała $12.95.
6.
Ciała
niektórych
zmarłych
przechowuje się w chłodniach na
wypadek, gdyby znaleziono sposób na
przywrócenie im życia.
7. Najłatwiejszy egzamin na prawo
jazdy zdaje się w Egipcie - trzeba
przejechać 6m.
8. 28% Afryki zajmują dzikie tereny,
w Ameryce Północnej jest ich o 10%
więcej.
9. Heksakosjoiheksekontaheksafobia to lęk przed liczbą 666.
10.Najstarszym uczniem świata jest 84-letni Kenijczyk - kiedy
rozpoczął naukę, był pradziadkiem.
opr. Klaudia Strojny
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MUZYKA 
Dżem - Wehikuł czasu
Pamiętam dobrze ideał swój
Marzeniami żyłem jak król
Siódma rano - to dla mnie noc,
Pracować nie chciałem, włóczyłem się
Za to do puszki zamykano mnie
Za to zwykle zamykano mnie
Po knajpach grywałem za piwko i chleb,
Na szyciu bluesa tak mijał mi dzień
Tylko nocą do Klubu "Puls"
Dżem session do rana tam królował blues
To już minęło, ten klimat, ten luz
Wspaniali ludzie nie powrócą,
Nie powrócą już!
Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat,
Mój mały, intymny, muzyczny świat
Gdy tak wspominam ten miniony czas,
Wiem jedno, że to nie poszło w las
Dużo bym dał, by przeżyć to znów
Wehikuł czasu to byłby cud
Mam jeszcze wiarę, odmieni się los,
Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś
Tylko nocą do Klubu "Puls"
Dżem session do rana tam królował blues
To już minęło, te czasy, ten luz
Wspaniali ludzie nie powrócą,
Nie powrócą już!

Dżem – polska grupa
muzyczna grająca rocka
i blues. Zaliczana jest do
najważniejszych
zespołów w historii
polskiej muzyki rockowobluesowej (blues rock).
Nazwa zespołu pochodzi
od jamu – zbiorowego
muzykowania. Polski
zapis nazwy pojawił się –
zupełnym przypadkiem
kierującym ręką
organizatorki jednego z
koncertów – w roku 1974

opr. Kamila Adamczyk
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Humor :)

Włamywacz skarży się koledze:

- Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a on
mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej się nie
pokazywał.
- No to jednak miałeś szczęście!
- Szczęście? Policzył sobie 300 zł za poradę!
Siedzi dwóch kretynów w pokoju. Nagle zgasło światło. Jeden mówi:
-To pewnie korki.
A drugi na to:
-To idź im otwórz.
Jasio widzi jak mama sprząta w domu. W końcu podchodzi do niej i mówi:
-Mamo, nie mogę patrzeć jak się męczysz. Wychodzę.
opr. Kamila Adamczyk

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Miesiąc, w którym topi się marzannę.
Trudny okres dla zwierząt .
Zielony kwaśny owoc z kolczastego krzaka.
Sympatyczny morski ssak.
Np. spożywczy samoobsługowy.
opr. Paulina Marcisz
Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów konkursowych – rozlosujemy
wśród nich nagrodę pocieszenia.

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: ŚWIĘTA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bugara Dawid O SP, Szlag Małgorzata IV SP, Bugara Agata II G (korektory
w taśmie)

Nagrody pocieszenia: Bugara Iza II SP, Bugara Magdalena IV SP, Ruchała Karolina IIG, p.
Bugara Danuta (pióro kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Pauliny Marcisz z klasy II
gimnazjum do 30 marca 2012 r.

imię i nazwisko, klasa
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