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Sławni Podkowianie
Benedykt Hertz i jego
dwa wiersze
Zwierzaki
Papuga gadająca
Kultura
Recenzje filmów
Sport
Paintball
Rozrywka
Komiks – Zdzichu
Wiewióra
Krzyżówka
Jajca z zeszytów
szkolnych
Łamigłówki logiczne

Cześć, witam was w nowym numerze Wiewiór. Jak już z pewnością
zauważyliście, obudziło się we mnie nowe wakacyjne ja. Wakacje już
tuż-tuż, więc nasz redaktor naczelny opracował dla was artykuł na ten
temat. W wakacje jest dużo różnych rzeczy do roboty. Dla tych, którzy
spędzą je w kinie są dwie recenzje filmów. Natomiast dla tych, którzy
lubią trenować szare komórki Rafał ułożył łamigłówki słowne. Dla
lubiących się śmiać jest też komiks (także autorstwa Rafała). Zaś jeżeli
ktoś lubi wiersze to umieściliśmy w numerze dwa dzieła naszego krajana
– Benedykta Hertza.
Wasza wiewiórka z pierwszej strony.

Wstępniak
Z przyjemnością oddajemy ostatni już w tym roku szkolnym numer gazetki. W tym
wydaniu postanowiliśmy zająć się jakże wielce oczekiwanymi przez wszystkich wakacjami.
Chciałbym przypomnieć również, że trwa rozbudowa strony WWW szkoły : www.wiewiory.edu.pl.
Ostatnio dodaliśmy w sekcji „Informacje/zdjęcia” nowe fotki z wystawy psów kochanych.
Niebawem pojawią się również ilustracje z rajdu gimnazjalnego i zakończenia roku. Zachęcam
wszystkich do nadsyłania zdjęć z życia szkoły oraz poszczególnych klas w celu umieszczenia na
stronie WWW.
Nastąpiła również zmiana domeny na www.wiewiory.edu.pl
Na stronie szkoły w sekcji „Informacje/gazetka” znajdziecie także archiwalne numery naszej
gazetki.
Życzę miłej lektury i jak również udanych wakacji.
Sebastian Szczepański
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TEMAT NUMERU
Autostopem na wakacje
"Tylko świat przewędrowany jest coś wart" - napisał
Kazimierz Wierzyński. Dopiero w drodze czuję, że
żyję - jestem wolny i tak naprawdę niczym się nie
muszę martwić. Dzięki wędrówkom na stopa stałem
się bardziej cierpliwy, z pokorą przyjmuję wszystko
co przyniesie los bez względu czy jest to dobre czy
złe, nie przejmuję się drobnymi niepowodzeniami i
przede wszystkim potrafię być bezinteresowny.
Podróże kształcą oraz sprawiają, że jesteśmy
lepszymi ludźmi...
Najlepszym sposobem na poznanie świata jest
podróżowanie autostopem. Żaden inny środek
transportu nie daje tylu okazji do kontaktu z
mieszkańcami krainy którą zwiedzamy. Nie wiem
kto wymyślił autostop, ale powiniem zostać
świętym... Szkoda, że niektórzy nie szanują tego
dobrodziejstwa i psują opinię autostopowiczów.
Kto może zostać autostopowiczem-wędrowcem?
Każdy, kto przełamie swój strach i ma dobre
zdrowie. Do podróży w dwójkę potrzebne są też
bezkonfliktowość i bezproblemowość. Reszta
niezbędnych cech wykształci się w nas sama.
Dzięki wędrówkom stałem się bardziej cierpliwy, z
pokorą przyjmuję wszystko co przyniesie los bez
względu czy jest to dobre czy złe, nie przejmuję się
drobnymi niepowodzeniami i przede wszystkim
potrafię być bezinteresowny. Podróże kształcą oraz
sprawiają, że jesteśmy lepszymi ludźmi.
Strach ma wielkie oczy.
Dla kogoś kto nigdy nie jechał na stopa najgorszy
będzie ten pierwszy raz. Wystarczy się przełamać.
Są ludzie, dla których autostop to codzienność, bo
np. dojeżdżają do szkoły albo do pracy. Nie wolno
jednak zapominać o potencjalnym zagrożeniu i
należy słuchać się swojego przeczucia, nawet jeżeli
jest bezpodstawne.
Warto spróbować.
Dla tych wszystkich widoków, nowopoznanych ludzi,
niesamowitych miejsc i wrażeń. Zatrzymują się
wszyscy, cały przekrój społeczny: od zubożałych
rolników po bogatych biznesmenów. Bywa się w
miejscach w których nigdy by się nie było gdyby się

pojechało pociągiem albo samochodem. I dla tej
radości: "udało mi się przejechać 100 km!!!", "udało
mi się dojechać nad morze!!!", "udało mi się
zobaczyć to, o czym zawsze marzyłem!!!", "udało
się przejechać całą Polskę!!!". Dla zmagań z
przeciwnościami losu i z własnym charakterem.
Zbyt wiele dobrego może Was ominąć jeżeli się nie
odważycie.
Bezpieczeństwo
Autostop mimo wszystkich swoich zalet jest
niebezpiecznym środkiem transportu i powinno się o
tym pamiętać. Nie można wyeliminować zagrożeń
ale pewne środki bezpieczeństwa należy
przedsięwziąć.
"Okazja czyni złodzieja".
Autostopowicze są świetnym celem dla złodziei. Oto
sposoby na zminimalizowanie ryzyka kradzieży:












najważniejsze rzeczy (pieniądze,
dokumenty) zawsze trzeba nosić przy
sobie ukryte w ubraniu a nawet w bieliźnie
w portfelu powinno się mieć tylko część
pieniędzy, reszta po kieszeniach a większe
kwoty ukryte
dobrze jest mieć ukryty zaskórniak, który w
razie nieszczęścia pozwoli na powrót do
domu
NIE WOLNO wsadzać plecaka do
bagażnika!!! Dlatego plecak musi być takiej
wielkości, aby zmieścił się między
kolanami
na czas zwiedzania miast można zostawić
plecak w przechowalni (polecam bezpłatne
przechowalnie w supermarketach, ale nie
wolno zapomnieć o odbiorze przed
godziną zamknięcia)
obserwujmy otoczenie, ale bez przesady nerwowe rozglądanie się łatwo przykuje
uwagę

Kolejne zagrożenie to zwyrodnialcy. Nawet zupełnie

normalnie wyglądający ludzie mogą okazać się
świrami. należy ustanowić pewne zasady i
bezwzględnie ich przestrzegać np. ja nigdy nie
wsiadam do samochodów z dwoma mężczyznami
przeczucie - nawet niczym nie uzasadnione, może
uratować. Podróżujące pary muszą ustalić znak
"mam złe przeczucie" w prawej kieszeni można
nosić dezodorant w sprayu (z alkoholem).
Psiknięcie w oczy na pewno będzie zaskakujące dla
przeciwnika. Proste i skuteczne. Na ataki ze strony
zwyrodnialców bardziej narażone są dziewczyny,
dlatego w żadnym wypadku nie powinny
podróżować samotnie. Najlepsza opcja to para
chłopak + dziewczyna (wzbudza także największe
zaufanie wśród kierowców). Dwie dziewczyny
muszą zdecydowanie bardziej uważać i umieć
powiedzieć "nie, dziękuję". Dla świętego spokoju
dziewczyna powinna siedzieć z tyłu, lub od okna w
przypadku półciężarówek.
Trasa
Wybór odpowiedniej trasy może być decydującym
czynnikiem powodzenia wyprawy. Lepiej jest
wybrać dłuższą lecz bardziej uczęszczaną trasę niż
najkrótszą. Najlepiej jest omijać duże miasta jeśli
nie chcemy ich zwiedzać, mogą być problemy z
przejechaniem z rogatki na rogatkę, można się
zgubić, mogą być problemy z wyjazdem itp. Idealna
droga posiada pobocze i nie ma na niej zakrętów.
Mapa
Najlepsza mapa dla autostopowicza powinna
zawierać:







wyszczególnione drogi z poboczami
pełną numerację dróg
zaznaczone zjazdy z autostrad i stacje
benzynowe
treść turystyczną: ważniejsze zabytki i
atrakcje, schroniska młodzieżowe,
campingi
plany przejazdowe przynajmniej
największych miast

Przed wyjazdem
Zanim wyruszymy zbierzmy informacje o miejscu do
którego jedziemy oraz o trasie. Na początek
proponuję poszperać w internecie:


www.autostop.w.szu.pl - stronka na której
obecnie przebywasz - znajdziesz tu mapę
dla autostopowiczów - dobre i złe miejsca
do łapania.





www.ptsm.pl - pełna baza schronisk
młodzieżowych
pogoda.onet.pl - szczegółowa prognoza
dla miast w Polsce i na świecie
www.barymleczne.jawsieci.pl - gdzie
można tanio zjeść

Następna wizyta w samoobsługowej księgarni
(polecam Empik). Na planach miast przez które
mamy zamiar przejechać sprawdzamy jak dojechać
na wylotówkę (nie zapominajmy o drodze
powrotnej): jakim autobusem, skąd odjeżdża i gdzie
trzeba wysiąść. Przewertujmy przewodniki
(zwłaszcza treść praktyczną - co zwiedzać dowiemy
się na miejscu).
Aby niczego nie zapomnieć zróbmy listę
potrzebnych rzeczy. Warto ze sobą zabrać:
1. ubrania zarówno na ciepłe jak i chłodne dni
(w kolorze jasnym - z daleka wygląda
schludniej)
2. zestaw do spania: śpiwór (zniżka w
schroniskach jeśli nie korzystamy z
pościeli) + karimata (w razie gdyby
przyszło spać pod gołym niebem),
ewentualnie namiot jeśli chce nam się go
targać
3. pelerynkę przeciwdeszczową
4. czapkę od słońca
5. marker oraz kartki z bloku technicznego A3
złożone wzdłuż (tabliczki)
6. tabletki przeciwbólowe oraz
przeciwbiegunkowe
7. wygodne buty - polecam sandały albo
tenisówki albo najlepiej jedno i drugie (na
czas deszczu zakładamy sandały aby po
jego ustąpieniu cieszyć się radością
suchych butów)
8. ciepłe skarpety
9. jakiś polski akcent np. naszywkę z
orzełkiem - bardzo pomaga łapać polskie
samochody za granicą
Jeżeli wyruszamy za granicę warto nauczyć się
pytać kierowców czy jadą tam gdzie my w językach
wszystkich krajów przez które mamy zamiar
przejechać. Nie potrzeba specjalnych zdolności
lingwistycznych, trzeba tylko dogadać się gdzie
chcemy wysiąść, dokładne miejsce możemy
pokazać na mapie.
Gdzie łapać?
Bardzo ważną sprawą w łapaniu stopa jest wybór
dobrego miejsca. Dlatego wędrowna wycieczka "na
okazję" wymaga nierzadko niezłej kondycji.

Ponieważ stopa się łapie na końcu albo
za miastem, nieraz trzeba przejść kilka,
a w ekstremalnych przypadkach
kilkanaście kilometrów (np. autostrada)
ale czasem pomaga tylko kilka kroków
(to nie żart) aby z piekła znaleźć się w
raju wyciągniętej ręki. Najlepsze są
miejsca, z których jesteśmy dobrze
widoczni, gdzie samochody muszą
jechać wolno (za skrzyżowaniami,
światłami, rondami itp.) oraz gdzie
można się zatrzymać (zatoczki
autobusowe i pobocza). Należy
pamiętać aby nie łamać przepisów
ruchu drogowego i w miarę możliwości
nie stawać za znakami zakazującymi
zatrzymywanie się, przy ciągłej linii,
przed mostami, wiaduktami czy
tunelami.
A co zrobić jeśli idziemy już pół dnia a na dobre
miejsce w ogóle się nie zanosi? Otóż jest na to
dosyć kontrowersyjny sposób: stanąć w miejscu
najgorszym: na samym zakręcie albo jeszcze w
mieście. Znając ludzi (a są naprawdę dobrzy, kto
nie wierzy przekona się jeżdżąc) zaraz ktoś się
zatrzyma aby powiedzieć, że tutaj nic nie złapiemy i
zaproponuje podwiezienie.
Innym światem są autostrady. Obowiązuje na nich
zakaz zatrzymywania się, a często są ogrodzone.
Łapanie stopa na autostradzie jest karalne.
Pozostają jedynie wjazdy przed którymi można
stanąć i stacje benzynowe oraz parkingi na których
można pytać. Autostop na autostradach wygląda
tak, że jeździ się od wjazdu do wjazdu lub od stacji
do stacji. Taki obiekt może być oddalony od miasta
nawet kilkanaście kilometrów. Na wjazdach lepiej
stać z tabliczką, chyba, że jest to mało uczęszczany
wjazd, wówczas prosimy aby podwieziono nas
chociaż do pierwszej stacji benzynowej.
Co zrobić, jeśli w dobrym miejscu widzimy innego
autostopowicza? Cieszymy się, bo jest szansa na
nawiązanie nowej przyjaźni. Witamy się, pytamy się
czy długo łapie i czy daleko jedzie. Następnie
mówimy gdzie my jedziemy. Jeżeli jest przyjazny
proponujemy, żeby zapytał się zatrzymanego
kierowcy, czy nie weźmie także nas. Jeżeli
autostopowiczem jest dziewczyna - proponujemy jej
wspólną jazdę (oboje na tym zyskamy: my szybciej
złapiemy a jej nie zatrzyma się żaden palant).
Rozmowa z napotkanym autostopowiczem powinna
być krótka, przecież prawdopodobieństwo, że ktoś
zatrzyma się przy dwóch osobach jest dużo
mniejsze. Po zakończonym dialogu można się albo
schować i czekać na swoją kolej, albo stanąć dalej i
też łapać. Żelazną zasadą jest stawanie za

wszystkimi autostopowiczami którzy przyszli
wcześniej. Łamią tą zasadę nagminnie ci, którzy
jeżdżą do szkół i do pracy, ale może trzeba im
wybaczyć? W końcu oni się spieszą, a my wędrowcy - niekoniecznie. Jeśli grupka łapiących
jest liczna (rekord: 40 autostopowiczów na pętli
Okęcie i to jest letnia popołudniowa norma), lepiej
jest pójść łapać dalej ponieważ kierowcy najczęściej
boją się takich grupek, bo zwykle wszyscy rzucają
się na auto.
Techniki łapania
Znam trzy sposoby na złapanie okazji:
1. styl klasyczny : wyciągamy rękę i cierpliwie
czekamy. Charakterystyczny sterczący
kciuk niektórym może się źle kojarzyć,
lepiej wygląda otwarta ręka skierowana w
kierunku ziemi lub w kierunku
nadjeżdżających samochodów. Należy
utrzymywać kontakt wzrokowy z
kierowcami, można się lekko uśmiechać.
Należy wyglądać schludnie, najlepiej być
ubranym na biało. Nie powinno się
przypominać żadnych subkultur. Bagaż najlepiej jeśli leży przed nami na poboczu.
Najlepiej jeśli sprawiamy wrażenie osób
interesujących, takich, z którymi warto
porozmawiać. Twarz musi być dobrze
widoczna - żadnych broń Boże okularów
przeciwsłonecznych a nawet czapek od
słońca zasłaniających oczy. Lepiej jest
łapać w cieniu lub w kierunku przeciwnym
do słońca (aby się nie marszczyć przed
promieniami). Nie chowamy w krzakach
ani bagaży ani współtowarzyszy podróży.
Nie wyjmujemy z plecaków żadnych
podejrzanych przedmiotów. Lepiej nie jeść

ani nie palić. Nie kłócimy się z kompanem
podróży, to wszystko widać z drogi, kto by
chciał awantury w samochodzie? Wszystko
musi być gotowe tak, aby móc szybko
wejść do pojazdu. Jeżeli jedziemy daleko,
warto trzymać w ręku mapę. Nieraz tylko
dzięki mapie złapałem dobrą okazję, bo
kierowcy widzieli, że daleko jadę.
2. na tabliczkę : kartka z bloku technicznego
A3 zgięta wzdłuż, ewentualnie można
poprosić w napotkanym sklepie duże
pudełko tekturowe, ku zdziwieniu
sklepowych pań. Na tabliczce oczywiście
nazwa miejscowości do której się
wybieramy lub przez którą mamy zamiar
przejechać. Piszemy tylko markerem, bo
długopisem nic nie widać. Lepiej nie pisać
nazw miast bardzo odległych i które nie są
po drodze na której łapiemy. Niech to
będzie miasto w odległości ok. 100-200
km. Najlepiej jest wybrać miasto z którego
łatwo będzie pojechać dalej. Nie
zasłaniamy się tabliczką, trzymamy ją
prawą ręką z boku. Są trasy gdzie lepiej
stać z tabliczką i takie gdzie lepiej bez.
Można próbować tych sposobów
naprzemiennie. Pozostałe uwagi jak w
stylu klasycznym.
3. na stacji benzynowej lub parkingu :
podchodzimy do kierowcy (nie za blisko) i
pytamy się "czy jedzie do..." i czy nie
wziąłby pasażera na gapę. Ten sposób
polecam tym, którzy wzbudzają sympatię
od pierwszego wejrzenia. Kontakt
wzrokowy, lekki uśmiech (choć mina
żałosna też pomaga). Kierowców TIRów,
którzy mają "pauzę" pytamy się kiedy ta
pauza się kończy, bo może do tego czasu
nie złapiemy? Za granicą pytamy się w
języku kraju w którym jesteśmy (chyba, że
polski samochód).
Im bardziej dostosujecie się do
powyższych zasad, tym większa jest
szansa, że złapiecie. Oczywiście prędzej
czy później i tak się coś zatrzyma. Mnie już
nie dziwi gdy samochód się zatrzymuje
pomimo, że nie macham ani w ogóle nie
daję do zrozumienia, że łapię stopa poza
tym, że stoję z plecakiem przy drodze. Z
czasem wykształca się umiejętność
łapania siłą myśli...
Udało się!
Kiedy samochód zatrzyma się, podbiegamy i
otwieramy drzwi (nie szarpiemy, jeśli się nie

otwierają i w ogóle bez pośpiechu i nie nerwowo).
Mówimy ładnie "dzień dobry" i pytamy się "czy
jedzie Pani/Pan do...". W tym czasie oceniamy czy
kierowca wzbudza nasze zaufanie i czy nie mamy
złego przeczucia. Jeśli nie wiemy jak odmienia się
nazwa miejscowości o którą się pytamy (np. Piaski do Piasek czy do Piasków?), można się zapytać
"czy jedzie Pani/Pan przez...". I jeszcze jeden
sposób pytania się: "Dzień dobry, ja/my do np.
Warszawy..." i wtedy niech ktoś sam się głowi czy
mu to po drodze. Usłyszymy odpowiedź i mamy
tylko kilka sekund aby podjąć decyzję czy wsiadać.
Jeśli decyzja jest negatywna, poprostu dziękujemy i
zamykamy drzwi. A jeśli decyzja jest pozytywna,
trzeba jakoś w miarę szybko i sprawnie się
załadować do środka.

Jak wchodzić
Zarówno w przypadku samochodów osobowych jak
i TIRów system wchodzenia jest ten sam: najpierw
wchodzi jedna osoba, a ta druga podaje jej bagaże i
dopiero po upewnieniu się, że nic nie zostało na
poboczu wchodzi. Nie warto aż tak bardzo się
spieszyć, przecież nikt nie odjedzie w trakcie
wsiadania. Pamiętam jak musiałem ułożyć jakieś
stare zderzaki na pace i jeszcze na to wszystko
wsadzić rower, żeby zrobić miejsce dla mnie i
znajomej...
W czasie jazdy
Na pewno trzeba zamienić przynajmniej kilka słów
bo to nie jest taksówka. Jeżeli kierowca nie będzie
miał ochoty na rozmowę z nami włączy głośno radio
albo otworzy okna. Na początku warto uzgodnić
gdzie wysiądziemy (chyba, że nie znamy miasta to
wtedy przecież i tak jest nam wszystko jedno,
prawda?). Kierowca na pewno zapyta się o nasz cel
podróży (czy do szkoły, do pracy, w interesach, na
wakacje). Jeżeli rozmowa się nie klei, można
zapytać się co można zwiedzać w miejscowości do

której jedziemy, jeżeli kierowca z niej pochodzi.
Właściwie to rozmawia się o wszystkim. Niektórzy
jak tylko ruszymy zaczynają narzekać na swoje
życie i kończą dopiero jak wysiadamy (mój rekord to
230 km takiej jazdy, jak wyszedłem to miałem
zawroty głowy).
O czym nie rozmawiamy: w żadnym wypadku nie
pytamy się co wiezie kierowca ciężarówki (właściwie
co to nas obchodzi), nie zadajemy żadnych pytań
osobistych, no chyba że się zaprzyjaźnimy. Nigdy
nie krytykujemy umiejętności prowadzenia
samochodu. Omijamy temat napadów
autostopowiczów na kierowców.
W trakcie jazdy cały czas sprawdzamy czy jedziemy
tam gdzie chcemy. Warto śledzić numery dróg, bo
nazwy miejscowości mogą być różne na naszych
polskich znakach. Jeżeli kierowca gdzieś zakręcił nie panikujemy! Ja w takim wypadku się pytam: "a
co to? jakiś skrót?" i okazuje się że tam za dwa
kilometry jest tania stacja benzynowa. Cenię
kierowców którzy z jakimś wyprzedzeniem
uprzedzają, że będą skręcać.
Jeżeli coś wyjmujemy z plecaka, róbmy to powoli i
najlepiej też jakoś zaznaczyć co będziemy robić, np.
niby do siebie powiedzieć że jest zimno i dopiero
potem wyciągnąć sweter. Może to śmieszne ale
niektórzy naprawdę mają niepewność na twarzy jak
coś wyjmuję bez słowa.
Wszystko od razu wkładamy do plecaka, żeby w
każdej chwili można było sz ybko wysiąść!!!

Czy płacić ?
Jedni będą liczyli na to, że im zapłacimy, inni nas
ochrzanią za to, że im chcemy dać pieniądze. Na
pewno trzeba zawsze być przygotowanym na
płacenie tzn. mieć drobne pieniądze. Ja rzadko
daję. Zwykle wyrażam tylko wdzięczność i
wychodzę. Przecież gdybym miał pieniądze pojechałbym pociągiem. Są takie trasy, gdzie
płacenie za przejazd jest ogólnoprzyjętym
zwyczajem, są to trasy gdzie dużo ludzi łapie, np.
Warszawa-Radom.

Co jest najpiękniejsze.
Dwie sprawy. Pierwsza to naprzemienność
nastrojów: na zmianę totalna depresja gdy nic się
nie chce zatrzymać i totalna euforia po każdym
przejechanym odcinku. To uczy pokory wobec losu.
Druga sprawa to małe radości. Tylko wędrowiec wie
jak smakuje świeża grahamka po całym dniu
podróży. Nie zapomnę jak umyłem nogi w rzece i
poczułem się jak młody bóg. Życie wędrownicze jest
zupełnie inne, ma inny rytm. Każdy przynajmniej raz
w życiu powinien tego zaznać...
Wysiadamy .
Przede wszystkim w miejscu bezpiecznym dla nas,
np. na światłach lepiej nie. Poprostu ładnie
dziękujemy i żegnamy się. Trzeba przed
ostatecznym zamknięciem drzwi u pewnić się, czy
niczego nie zostawiliśmy. Proponuję zawsze
nasycić się tą chwilą: rozejrzeć się, wziąść głęboki
oddech i dopiero iść dalej.

Opracował Sebastian Szczepański z
http://www.autostop.w.szu.pl/autostop.php

Konkursy, imprezy w Naszych Szkołach
Podsumowanie roku
„Zatrzymaj się w biegu,
Pochyl nad sobą
I wsłuchaj się,
Jak powstaje
Twój własny ,niepowtarzalny wiersz.”
To motto tegorocznych : I Międzyszkolnych Spotkań Poetyckich, które odbyły się w lutym .
Zostały zorganizowane przez Panią Iwonę Dornarowicz, która prowadzi w naszej szkole warsztaty teatralne oraz
przez nasze szkoły i Gimnazjum z ul. Brzozowej w Milanówku.
Spotkaniom towarzyszyła wspaniała atmosfera; scenografia sprzyjała temu : mała kanapka przykryta złocistą
narzutą, na której siadali podczas czytania autorzy ,zabytkowa lampa rzucająca dyskretny blask na twarze
młodych poetów.
Przybyło wiele osób: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Uczestnicy czytali swoje piękne
wiersze o : kwiatach, zwierzętach, drzewach porach roku ,a nawet o bardzo trudnych problemach
egzystencjalnych takich jak miłość, samotność, śmierć.
Cudownie było posłuchać tych młodych ludzi, przyjrzeć się ich zaangażowaniu , emocjom, jakie towarzyszą,
czasami pierwszym próbom, publicznych prezentacji własnej twórczości.
I Spotkania Poetyckie odbyły się w gimnazjum w Milanówku na ul. Brzozowej , w przyszłym roku my będziemy
gospodarzami.
Zachęcam wszystkich piszących poezję do wzięcia udziału w drugiej edycji Spotkań z Poezją. Spotkacie się z
osobami o podobnej wrażliwości, spędzicie naprawdę uroczy wieczór.
Oto jeden z utworów poetyckich:
MONIKA MIZIŃSKA „MIŁOŚĆ CZEKA”
Miłość w płaszczu ze zwiędłych kwiatów stoi w ciasnej
Alejce koło domu. Otulona złotą jesienią, smagana wiatrem
Od kostek w górę przemarznięta , lecz stoi i czeka…
Idę tą samą alejka rok później patrzę, a tu nadal czeka,
Patrzy na coś w oddali z błyskiem i nadzieją w oczach…
Nadeszła wiosna, wiatr popsuł jej płaszcz ze zwiędłych
Kwiatów a ona w nieoświetlonej alejce stoi i patrzy i nie
Ucieka…
Pyta przechodniów o jakiegoś człowieka .”Nie znam”, „Nie
widziałem – odpowiadają, a ona czeka…
Tylko szkoda, że to nie mnie tak wypatruje. Ona kogoś
Wciąż czeka, a gdy go spotka i zapyta : „Mogę iść z Tobą ?”
Z tą płonącą nadzieją w oczach ten ktoś mówi :”Nie dziękuję.”
Po czym odchodzi, a ona czeka…

Zamierzamy wydać tomik z utworami poetyckimi uczestników Spotkań ilustrowany przez uczniów naszego
Liceum i Gimnazjum.
KONKURS PRZYRODNICZY, CZYLI POMYŚL O WŁASNYM ŚRODOWISKU.
W kwietniu przyjechały do nas drużyny uczniów klas VI szkół podstawowych z : Grodziska, Brwinowa,
Pruszkowa, Nowej Wsi, powodem tej wizyty był konkurs , który zorganizowały : Panie Krystyna Gadomska i
Ewa Śnieżek.
Muszę przyznać , że dawno nie widziałam tak sympatycznej, zaangażowanej i entuzjastycznie nastawionej grupy
dzieci.
Zadania były o różnym stopniu trudności np. pierwszy etap polegał na przygotowaniu pracy plastycznej na temat
obiektów pod ochroną znajdujących się w okolicy, z której przybyli uczestnicy konkursu;
następnie grupowali zwierzęta na mapach poszczególnych państw, rozpoznawali rośliny i.t.p.
Emocje rosły z etapu na etap, bowiem po każdym któraś drużyna odpadała z konkursu.
Uczestnicy w przerwie posilali się słodkościami, a nagrodzeni i ich opiekunowie wyjechali z naszej szkoły z
dyplomami, ciekawymi książkami oraz ze słodyczami.
Bardzo cieszę się, że Pani Gadomska i Śnieżek zorganizowały ten konkurs , myślę ,że w przyszłym roku
poprosimy naszych uczniów z gimnazjum o pomoc w organizacji …
WYSTAWA PSÓW KOCHANYCH
To już dziesiąty raz odwiedzili nas miłośnicy tych wspaniałych istot. Wystawa to impreza, do której wielu
nauczycieli i absolwentów, a także ich rodziców, odnosi się z dużym sentymentem i nawet, jeżeli nie mają
aktualnie psa przybywają ,żeby popatrzeć na inne i wesprzeć finansowo ,te które tego potrzebują.
Jak ,co roku ( od czterech lat ), pomagają nam Państwo Redliccy ( mieszkańcy Podkowy), którzy są sędziami.
Zawsze z przyjemnością obserwuję ,jak z dużym wyczuciem oceniają psy, udzielają rad właścicielom . Nagrody
dla bohaterów dnia w tym roku kupiliśmy dzięki Państwu Morawskim( lekarzom weterynarii ,prowadzącym w
Podkowie lecznicę) i Panu Piotrowi Nurczykowi ( właścicielowi sklepu w Otrębusach).
W tym roku organizatorami była klasa I L.O. Przygotowali piękne i bardzo oryginalne dyplomy ( K.Howorko i E.
Ćwieczkowska ), smaczne jedzenie ( szczególnie ciasta).
Psy, jak zawsze piękne i kochane. Te urzekające pyski i ogony: długie, szczeciniaste, zakręcone, krótkie i
merdające!!!
Każdy chce zostać zauważony i wprawić w
dumę właściciela. Najpiękniejsze
wielorasowe , obok dostojnego wilczarza
– miniaturowy pinczerek , sędziwy
haski , piękny owczarek, czarujące
mopsy i wiele innych zabawnych
milusińskich.
Pogoda nam sprzyjała , można było nawet
kupić psa.
Opracowanie: Izabela Olędzka- Kaźmierczak

Sławni podkowianie
Benedykt Hertz

Prozaik, bajkopisarz, satyryk, dramatopisarz, publicysta oraz autor książek
dla młodzieży.
Różni są pisarze,
Różne ich zasługi,
Ten chce coś napisać,
Coś powiedzieć — drugi.
— pisał Benedykt Hertz we fraszce Różnica.
Sam miał wiele zasług — był dziennikarzem,
krytykiem, pisarzem dla dzieci i dorosłych, wreszcie
aktorem i dramatopisarzem.
31 października 2002 minęło pięćdziesiąt lat od jego
śmierci.
Od roku 1932 mieszkał w Podkowie (z wyjątkiem
paru wojennych lat, kiedy to Janina Niemyska dała
Hertzom schronienie w Warszawie). Tu zmarł,
ukończywszy pracę nad antologią bajek polskich,
wydaną później przez PIW.
Jego domek „Kurza Stopka”
zbudowany został z myślą
o wypoczynku, jednak już
w pierwszych latach pisarz
przeniósł tu swą bibliotekę i tym
sposobem wraz z żoną lekarką
osiadł w Podkowie na stałe.
Oboje doceniali zalety
mieszkania za miastem. W roku
1946, w liście do córki
Magdaleny, Hertz pisze: „Jako
współpracownik Polskiego
Radia, często bywam
w Warszawie. Ilekroć wracam do
Podkowy — jak dziś po
nocowaniu w Warszawie — to
jakbym z piekła do raju się
przeniósł”. A w innym: „Wstałem
o 5 rano, by ten list napisać. Wyjrzałem przez okno.
Między krzakami bieli się siwa głowa Twej matki.
Zrobiła się z niej zawzięta ogrodniczka i gospodyni.
Koza nam zdechła, 7 świeżo wylęgłych kurcząt

wymaga opieki. Ogród daje już szparagi, truskawki,
lada dzień zacznie nas częstować kartoflami (...)
lada dzień zaczną się porzeczki, następnie będą
pomidory”.
Ogród i dom był troską Hertzów, a dziś jest
miejscem spotkań i wypoczynku czwartego już
pokolenia. Dla nas, rodziny, jest to zaczarowany
ogród, w którym ciągle czuwają opiekuńcze duchy
dziadków.
W tym roku mija również sto lat od wydania
pierwszego tomu bajek i satyr Benedykta Hertza.
Umiejętność podpatrywania zwierząt, podziw dla
przyrody, zawdzięczał autor Adolfowi
Dygasińskiemu, swemu długoletniemu wychowawcy
w szkole Hermana Beniego w Warszawie. Dzięki
dobrej znajomości francuskiego
już jako uczeń zaczytywał się
bajkami La Fontaine'a, a kiedy
dojrzał do własnej twórczości,
bajki stały się jego ulubioną formą
literacką. Zwierzęcy kostium
bohaterów pozwolił mu obnażyć
wiele zła w stosunkach między
ludźmi w sposób wyrazisty
i czytelny. Swoje pisarstwo
pojmował bowiem jak służbę
społeczną.
Dziś Hertz jest już klasykiem.
Najstarsi pamiętają jego bajki
i satyry, młodsi książki dla dzieci
(„Ze wspomnień Samowara”,
„Przygody Magdusi”, „Wakacje
w puszczy”), najmłodsi —
telewizyjne i teatralne wystawienia
„Czupurka”, a także adaptacje bajek.
Napisał i Opracował Rafał Cackowski

Pragnę zamieścić też dwa wiersze Hertza
ŻÓŁW I SKOWRONEK

DWA SZCZURY

Razu jednego w południe gorące

W okolicach Warszawy poznałem dwa szczury.

Żółw na ląd wyszedł, sztywno zadarł głowę

Chociaż oba Mazury,

i z rozkoszą wdychając powietrze majowe,

jednak się bardzo różniły

za miłe ciepło błogosławił słońce

zarówno fizjognomią, jak i postępkami.

Ale, że senny, więc przymyka oczy i, rozmarzony,

Jeden był chudy, nędzny, lecz w stosunkach miły,

coraz wolniej dysze.....

Drugi tęgi, błyszczący. Ten tylko czasami

Gdy nagle śpiew Skowronka mąci słodką ciszę

I jedynie o spichrzach rozmawiać był skłonny.

I budzi go z uśpienia.

Chudego wzruszał bardzo zapach łąki wonnej,

Żółw nadstawia ucha

widoki wschodu i zachodu słońca,

I słucha.

a o kwestiach społecznych gawędził bez końca.

Ptak drobniutkim szczebiotem dziwne rzeczy prawi:

Nieraz gdyśmy o zmroku siadywali razem

O chmurce białej, co każdego rana,

i upajali dusze natury obrazem,

w blaski szlachetne odziana,

mój szczur druh wpadał w zadumę.

u krańca nieba się bawi...

— świat piękny — mawiał — ale plemię szczurze

O ciemnych falach tej olbrzymiej wody,

tyle tu cierpi, że tych cierpień sumę

w której co wieczór gaśnie żar słoneczny...

można by spisać na cmentarnym murze

O wielkiej górze, z której blask odwieczny

i dodać: „Męki piekielne”.

W dal rozrzucają nie stopione lody...

Prześladują nas ludzie, prześladują koty...

Wtem ziewnął słuchacz i rzekł kurcząc szyję:

O, czas nareszcie wziąć się do roboty,

Blaga... Żaden żółw tego nie widział, jak żyje...

założyć jakie spółdzielnie,
samoobronę... Ja to zrobić muszę!
Wszystkie przeszkody skruszę
dla dobra całej Szczurości.
Gdy raz tak marzył, w dal zapatrzony,
nie zauważył nawet, z której strony
kot wypadł i schrupał mu kości.
Zapytacie: co z drugim?
— Chwała Bogu, żyje,
myśli o sobie i tyje.

KULTURA
AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYKĘ
Ziemia ma zostać zniszczona
przez obcych budowniczych z
kosmosu, wytyczających nową
transgalaktyczną autostradę. W
związku z tym Artur Dent, nasz
główny bohater, musi opuścić
swoją rodzinną planetę. Zostaje
zabrany przez swego
przyjaciela Forda Prefecta, w
podróż po wszechświecie. W
drodze kierują się radami

niezwykłej książki, przewodnika 'Autostopem
przez galaktykę'.
Reżyseria: Garth Jennings
Obsada:
Martin Freeman (II) ..... Arthur Dent
Mos Def ..... Ford Prefect
Sam Rockwell ..... Zaphod Beeblebrox
Zooey Deschanel ..... Tricia McMillan

KAROL – CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM
Kinowa wersja dwuodcinkowego filmu
telewizyjnego, ukazującego życie Karola Wojtyły od
lat młodzieńczych aż do
wyboru na papieża.
Opowieść zaczyna się od
tragicznego roku 1939, od
inwazji na Polskę dokonanej
najpierw przez wojska
niemieckie, a potem przez
Sowietów. Na tle tych
wydarzeń reżyser pokazuje
nam wyraźnie już
ukształtowane cechy
charakteru młodego Wojtyły.
Pod nazistowską okupacją
młody student Uniwersytetu Jagiellońskiego,
świadek aresztowania wykładowców tej uczelni,
świadek niszczenia pomników kultury narodowej i
szargania ludzkiego prawa do zachowania własnej
tożsamości, dochodzi do wniosku, że powinien
powstrzymać się od walki zbrojnej, a poświęcić się
raczej chronieniu duchowego dziedzictwa narodu.
Jednocześnie sam przeżywa bolesne tragedie
osobiste, doświadcza wielokrotnej straty, odchodzą
drogie mu osoby: najpierw matka, potem brat i

ojciec, następnie przyjaciel-ksiądz, aż wreszcie
wielu kolegów-studentów.
Tłem drugiej części są wydarzenia w Polsce
podległej komunistycznemu reżimowi. Karol
Wojtyła – na skutek własnych doświadczeń z
okresu, gdy sam był robotnikiem w
kamieniołomie – interesuje się w szczególny
sposób światem pracy. Wykształcony i
poważany, uczony, a zarazem ksiądz i
duszpasterz, przyjaciel młodych, których
przyciąga ku sobie bezinteresowną, pełną
prostoty miłością i rzeczywistym świadectwem
wiary, staje się niedocenianym, lecz
niebezpiecznym przeciwnikiem komunistów

Reżyseria: Giacomo Battiato
Obsada:
Piotr Adamczyk ..... Karol Wojtyła
Małgorzata Bela ..... Hania
Raoul Bova ..... Tomasz Zaleski
Hristo Shopov ..... Julian Małek

SPORT
PAINTBALL
Można powiedzieć, że jest
to wersja dziecięcych bitew
gdzie
używało
się
plastikowych pistoletów, czy
bawiło w Indian tylko dla
nieco starszych. Teraz już
jako
dorośli
można
zapewnić sobie fascynującą
grę. Innymi słowy jest to
taktyczno militarna gra
zespołowa.
Strzela
się
z
pneumatycznych pistoletów
( nie wymagają pozwolenia
na broń) żelatynowymi
kulkami
wypełnionymi
kolorowym
barwnikiem
spożywczym, które ulegają
całkowitej
biodegradacji.
Jednak nie chodzi tu tylko o to aby sobie postrzelać.
Jak już wspomniałem jest to doskonała gra
taktyczna, podczas której mamy do zrealizowania
określone cele oraz staramy się nie dopuścić do
tego aby te cele udało się zrealizować naszym
przeciwnikom.

Możemy wyróżnić dwie odmiany paintball-u. Po
pierwsze paintbal leśny, gdzie gra rozgrywa się na
dosyć dużym obszarze, zazwyczaj nie ustala się
tutaj limitu czasowego. Wymaga dużej cierpliwości,
prowokuje
do urządzania zasadzek na
przeciwników. Celem może być zdobycie flagi
przeciwnika, czy wyeliminowanie wszystkich
"wrogów".
Drugim wariantem jest tzw. Spedball.
Tutaj gra rozgrywa się na znacznie
mniejszym obszarze, czas jest
limitowany a gra toczy się znacznie
bardziej dynamicznie. Mogą być
ustawione przeszkody sztucznie np.
dmuchane. Celem jest wyeliminowanie
możliwie jak największej ilości
przeciwników, a wygrywa ta drużyna
która zdobędzie jak największą ilość
punktów.
Opracował Rafał Cackowski

Z W I ER Z A KI
Gadatliwa papuga
Nimfa (Nymphicus hollandicus), ptak z podrodziny
kakadu, rodziny papug. Nimfa zamieszkuje
centralne tereny Australii, którą pierwsi opisujący
podróżnicy nazwali Ziemią Papug. Występuje na
całym obszarze Australii za wyjątkiem samych
wybrzeży i stref bagienych. Ptaki lubią klimat gorący
i suchy. Nimfa żyje około 15 - 20 lat. Naturalnym
środowiskiem nimf są sawanny. Gniazduje w
głębokich dziuplach drzew. W naturze nimfy
zakładają gniazda w wypróchniałych dziuplach,
najczęściej drzew eukaliptusowych. Nimfy żyją w
grupkach rodzinnych niekiedy łączą się w stada. W
poszukiwaniu pokarmu przemierzają duże
przestrzenie. W okresie suszy odbywa dużymi
stadami dalekie wędrówki w poszukiwaniu pokarmu
i wody. Ich głównym pożywieniem są nasiona traw i
krzewów, owoce oraz młode pędy roślin. Bardzo
dobrze egzystują z innymi ptakami i nie czynią
nigdy żadnej krzywdy nawet tym najmniejszym.
Bardzo łatwo przystosowały się do postępującej
cywilizacji, przenosząc się ze stepów na pola
uprawne, czego nie potrafiły uczynić inne gatunki. Z

drugiej strony nimfy, niszcząc uprawne pola, zrobiły
sobie z farmera śmiertelnego wroga i w wielu
rejonach Australii są bezlitośnie tępione.
Do Europy a dokładnie do Francji pierwsze nimfy
przywieziono w roku 1840, a z 1858 roku pochodzą
pierwsze informacje o rozmnożeniu nimf w
warunkach hodowlanych. Bardzo długo , bo
przeszło 100 lat, opierała się nimfa degeneracji
hodowlanej, pierwsze białe osobniki pojawiły się
dopiero w roku 1951. Kiedy pojawiły się w Polsce,
nie wiadomo. W latach sześćdziesiątych były u nas
już dość popularne, podczas gdy, jak podaje znany
rosyjski ormitolog Rachmanow, w Rosji pojawiły się
dopiero w 1960 roku.
Nimfy mają długość około 28-34 cm. Waga ptaka
dochodzi do 90 g. Żółtawą głowę ozdabia czubek i
dwie pomarańczowe plamy na policzkach. Reszta
ciała ubarwiona w tonacji szarawej z białymi
plamkami na skrzydłach. Zasadniczą cechą
różniącą samca od samicy jest jednolicie ciemne
zabarwienie spodniej strony sterówek u samca, przy
poprzecznie prążkowanych u samicy. Samica
składa 4-7 jaj, które wysiaduje na zmianę z samcem
(samica w nocy, samiec w dzień) przez ok. 20 dni.
Młode przebywają w gnieździe ok. 5 tygodni, ale są
dokarmiane przez rodziców jeszcze do wieku 2
miesięcy. W hodowlach amatorskich i zawodowych
uzyskano wiele odmian barwnych tego gatunku,
m.in. wielobarwne, perłowe, cynamonowe i białe.
Należy do gatunków łatwo oswajających się i
zdolnych do naśladowania różnych dźwięków, a
nawet słów.
Opracował Sebastian Szczepański

KRZYŻÓWKA – POWTÓRKA Z WOK-U
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spiżowe wrota katedry w Gnieźnie.
Autor „Bitwy pod Grunwaldem”.
Autor „Guernicy„.
Bogato zdobione wejście do budowli.
Malowany na mokrym tynku.
Miejscowość we Francji, z grotą zdobioną malarstwem
paleolitycznym.
7. Przedmioty, barwy, płaszczyzny, rozłożenia światła i
cienia ułożone w konkretny sposób.
8. Kolumnada przed portalem.
9. Część wnętrza kościoła wyodrębniona kolumnami lub
filarami.
10. Mała, papierowa ozdoba ludowa.
11. To samo, co forma.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Okrągły witraż gotycki.
Rzymskie łaźnie publiczne.
Obraz z aparatu.
Kolumna na placu zamkowym.
Półkoliste lub ostrołukowe pole nad drzwiami portalu
dekorowane płaskorzeźbą
Powstaje przez miarowe powtarzanie się elementów takich
samych lub podobnych.
Miejsce obrzędów religijnych.
Pawilon ogrodowy na wzniesieniu.
Najstarsze państwo nad Nilem.
Wystawa obrazów.
Autor „Ołtarza Mariackiego”

ŁAMIGŁÓWKI
Wstaw wyraz
W miejsca oznaczone kropkami należy wstawić krótkie wyrazy. W każdej kolumnie trzeba wstawić ten sam wyraz
w ten sposób, by każdy wyraz z kolumny, razem z dodanym tworzył sensowne słowo.
Np.: „●let” - dodajemy słowo „kot” – powstaje słowo „kotlet”.
W miejsca kropek w 1 tabelce należy wstawiać wyrazy 1-literowe, jeśli odgadniesz jeden z takich wyrazów, masz 1 punkt
W miejsca kropek w 2 tabelce należy wstawiać wyrazy 2-literowe, jeśli odgadniesz jeden z takich wyrazów, masz 2 punkty
W miejsca kropek w 3 tabelce należy wstawiać wyrazy 3-literowe, jeśli odgadniesz jeden z takich wyrazów, masz 3 punkty
W miejsca kropek w 4 tabelce należy wstawiać wyrazy 4-literowe, jeśli odgadniesz jeden z takich wyrazów, masz 4 punkty
W miejsca kropek w 5 tabelce należy wstawiać wyrazy 5-literowe, jeśli odgadniesz jeden z takich wyrazów, masz 5 punktów
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Komentarz
Masz szczęście! Zgłoś się natychmiast z gazetką do sekretariatu, a dostaniesz 10 (słownie:
dziesięć) zł na kupno książki pt „Elementarz”
Słabo… twój wynik jest dosyć niski, ale nie dość niski, by zakwalifikować cię do premii. Popracuj
trochę…
Radzisz sobie dobrze, chociaż twój wynik kwalifikuje się do tej słabszej połowy wyników, ale nie jest
to tak bardzo złe osiągnięcie. Może być.
Radzisz sobie dobrze. Twój wynik kwalifikuje się do tej lepszej połowy wyników, ale nie jest to
rewelacja.
Znakomicie… twój wynik jest bardzo wysoki, ale nie dość wysoki, by zakwalifikować cię do głównej
nagrody. Popracuj trochę…
Zasługujesz na gratulacje! Osiągnąłeś wspaniały wynik. Zgłoś się natychmiast z gazetką do pokoju
nauczycielskiego, a dostaniesz główną nagrodę – uścisk dłoni Redaktora Naczelnego.

ZŁOTE MYŚLI*
Historia Sztuki
* Barak, burak, czy jak mu tam to kierunek w sztuce
* Picasso swe trójkątno-okrągłe, za przeproszeniem obrazy, malował kwadratowym
pędzlem, dlatego nie zawsze mu wychodziły
* Przy rekonstrukcji konserwatorzy usuwali to, co przyniosły wieki, bo piękno
zawsze jest pod sukienką
* Pegazowi zaniknęły skrzydła w drodze ewolucji i stad mamy konie
* Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy Sykstyńskiej
* Malarze odrodzenia na swych obrazach czcili piękno ludzi i kobiet
* Reprodukcje obrazu namalował Gierymski
* Rubens malował bez ubrania
* Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki
* W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków
* Matejko malował pod Grunwaldem
* Leonardo da Vinci przed namalowaniem portretów kroił ludzi, aby zapoznać się z budowa ich ciała
* Michał Anioł zdążył tylko napocząć nagrobek Juliana II
* Matejko namalował "Bitwę pod Grunwaldem”, chociaż ani razu jej nie widział w telewizji
* Savoldo znał się bardzo dobrze na anatomii człowieka, wiec namalował młodzieńca z fujarą
* Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie wszystkie
* Leonardo da Vinci namalował swój portret "Modna Lisa" we Florentynce
* Chełmoński namalował "Babskie lato"
* Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie

KOMIKS

