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W końcu nadszedł ten czas, na który 

czekają wszyscy uczniowie -tak tak 

czerwiec no nareszcie (ja rzekłbym 

niestety) . Z góry chciałbym przepro-

sić w imieniu całej redakcji za tak długi okres oczekiwania na następny 

numer -wszystkie zażalenia proszę kierować do Mareya to całkowicie 

jego wina. Wracając do tematu. Już prawie skończył się kolejny rok 

szkolny a wraz z nim każdy z nas przeżył lepsze lub gorsze chwile w 

każdym razie jest co wspominać. Łącznie z tym egzemplarzem wydali-

śmy 5 gazetek. Niby mało ale naprawdę było to okupione wieloma próba-

mi otrzymania optymalnego rezultatu, nie obyło się również bez proble-

mów i rzucanych nam kłód pod nogi nie mniej jednak krytyka była dla 

nas budująca dzięki czemu otworzyliśmy się na nowe propozycje. 

Muszę przyznać, że dla mnie osobiście był to najlepszy rok szkolny spę-

dzony w "karierze" technika. Wiele się działo i dużo można by opowia-

dać. Jest wiele chwil, które wspominam naprawdę dobrze. Pierwsze, co 

mi przychodzi do głowy to wyjazd do Kielc na Targi Transportu Zbioro-

wego i moja "dirty" wpadka, wprawdzie nie było mi wtedy do śmiechu 

ale w tej perspektywie czasu "łezka" w oku się kręci. Niewątpliwie muszę 

też wspomnieć o zerwaniu się z pewnej lekcji (pełna integracja klasowa) i 

zaaranżowaniu urodzin jednego z anglistów. Wbrew pozorom nasze małe 

"przedsięwzięcie" się opłaciło, a z sytuacji i zdarzeń temu towarzyszą-

cych (pościgi, kolizje) można by nakręcić niezły film sensacyjny a przy-

najmniej czeską komedię. Także miłym doświadczeniem było odbycie 

praktyki szkolnej, bo jak się okazało to nie jest jedynie przykrym obo-

wiązkiem ale zabawnym spędzeniem czasu, także nie było "siły", żeby 

wychodząc już z zakładu nie mieć "banana na ryju". Naprawdę wiązało 

się z nią tyle zabawnych historii, że nie jestem ich wszystkich w stanie 

opisać. Nie mniej jednak dla mnie najważniejszym wydarzeniem dla mnie 

jak i mojej klasy były Dni Sycowa. Zorientowanym  nic bym nie musiał  

dodawać na ten temat. Po prostu wspólny, hardcorowy melanż sprawił, że 

nasze relacje się poprawiły oraz polepszyło się zgranie klasowe, co prze-

łożyło się na same plusy. Niestety nie mogę tutaj podać szczegółów po-

nieważ "niektórzy" nie muszą o wszystkim wiedzieć :D. Wszystkich zain-

teresowanych szczegółami zapraszam do konwersacji :P.  

W tym miejscu chciałbym zaapelować do I i II klasistów aby organizo-

wać klasowe melanże, ponieważ będzie co wspominać i wnukom opowia-

dać a nadchodzące wakacje nieźle temu sprzyjają. Niestety z mojego 

punktu widzenia (czyli III klasisty) koniec kolejnego roku szkolnego jest 

troszkę przykrym wydarzeniem, ponieważ po wakacjach zostaje nam 

tylko 8 miesięcy nauki a raczej bycia częścią naszego Zespołu Szkół do 

którego się przywiązaliśmy i mamy ogromny sentyment pomimo wszyst-

kich dziwnych i nie logicznych spraw. Na koniec pragnę życzyć wam 

udanego zwieńczenia tego roku szkolnego posiadając takie czerwone 

"cóś" na świadectwie oraz niektórym na pewnej części ciała (do roboty 

lenie :P) aby nie musieć się fatygować w sierpniu do szkoły. 

MIŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI ŻYCZY REDAKCJA 

"ERATO" -w następnym roku też tu będziemy (mam nadzieję :P)  

 

Lenor 

BEZCZELNY 
NACZELNY 

Redaktor naczelny: Marek Chwalisz, Patryk Lenort 

 

Stali współpracownicy: Martyna Stefanowska, Tomasz 

Kaźmierczak, Marlena Mikosiak, Robert Karalus, Klaudia 

Gręda, Tomasz Fatyga 

 

Kontakt: erato24h@gmail.com 
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INFORMACJE SZKOLNO - REDAKCYJNE 

Dnia 21 marca 2012 roku nasza szkoła zorganizowała DZIEŃ 

WIOSNY. Głównym organizatorem tego dnia była Pani Renata Żak. Chciałabym również podziękować 

nauczycielom wychowania fizycznego za ogromne zaangażowanie. Cieszę się, że chociaż tyle osób zechciało 

wziąć udział w konkursie na najlepsze przebranie. Klasa II c TE zajęła pierwsze miejsce. Uczniowie tej klasy 

przenieśli się do czasów epoki kamienia łupanego i przebrali się za jaskiniowców. Drugie miejsce zajęły dwie 

klasy: zarówno klasa II b TH przebrana za wampirów i klasa I c TE przebrana w stroje diabełków a raczej diabli-

ce , na czele z rodzynkiem klasowym przebranym za aniołka. Klasa II a TM zajęła 3 miejsce, ale do tej pory 

ciężko mi stwierdzić za co byli przebrani. :P Następnie odbył się koncert zespołu "CHWALISZ BAND", który 

odbył się w auli. Członkowie zespołu zagwarantowali zarówno uczniom jak i nauczycielom bardzo dobrą zabawę. 

Znaleźli się również ochotnicy do tańca pod sceną. Ostatnim elementem dnia wiosny były konkurencje sportowe, 

które miały miejsce na sali gimnastycznej. Jeszcze raz chciałam podziękować uczniom, oraz wychowawcom klas, 

którzy zechcieli wziąć czynny udział w tym dniu. I teraz powinniśmy się zastanowić dlaczego tak było? Z lenist-

wa? Chyba zbyt wielu uczniów potraktowało ten dzień za wolny. Mam nadzieję, że uczniowie, którzy zechcieli 

wziąć udział zostali nagrodzeni! :)         

          Marlena Mikosiak 

Dzień 27.04.2012r. na zawsze zapewne pozostanie w głowach jak 

i sercach sporej liczby uczniów, a w zasadzie już absolwentów naszej placówki ZSP w 

Sycowie. Powodem tego jest zakończenie nauki przez naszych kolegów z 4 klas, na czele z najniższym, ale 

tylko wzrostem, Kamilem Posiewałą.  

Uroczystość rozpoczęła się na 7 godzinie lekcyjnej w naszym szkolnym centrum pobudzania zmysłu węchu – 

czyt. auli. Standardowo usłyszeliśmy melodię hymnu szkolnego, standardowo słychać było tylko pomrukiwa-

nia, standardowo doszło do rozdania dyplomów z wyróżnieniami dla poszczególnych uczniów, którzy brali 

czynny udział w życiu szkolnym, czy też tych, których oceny mocno nie pasowały do ocen pozostałych zgro-

madzonych na sali (świadectwa z czerwonym paskiem).  Standardowo mógłbym napisać, że nie działo się nic 

szczególnego, lecz na prawdziwą uwagę zasługują dwa fakty. Pierwszym z nich był nadzwyczaj dobry humor 

naszego Pana Dyrektora, który jak z karabinu strzelał bardziej, czy mniej śmiesznymi żartami. Drugą jednak 

rzeczą, która urzekła mnie niesamowicie, było przedstawienie, w którym wzięło udział 6 śmiałków: Ula Cis, 

Marlena Mikosiak, Patrycja Trekiel, Izabela Dębska, Miłosz Cugier i… Tomasz Kaźmierczak, maskotka klasy 

III „d” TL. Grupa miała okazje zaprezentować dwie zabawne scenki. Jedna z nich ukazywała zebranie nauczy-

cieli, druga rozmowę studenta z Panią dziekan, na które zaprosiła wszystkich zebranych wcześniej wymienio-

na Patrycja T. Choć wszyscy uczestnicy spisali się doskonale, jestem zmuszony spersonalizować sukces ze-

społu i pogratulować talentu aktorskiego Tomaszowi, który swoją scenkę zaprezentował śpiewająco (nie tylko 

z faktu, iż wszedł na scenę śpiewając „piosnkę” pt. ). Na uwagę zasługuje również fakt, iż popularny „Kaziuk” 

dołączył do przedstawienia w przeddzień jego premiery, a na nauczenie się swoich kwestii miał zaledwie je-

den dzień i jedną próbę. Choć do klasy aktorskiej Piotra Cyrwusa nieznacznie (ale jednak) mu brakuje, o tyle 

jak na pierwszy występ w charakterze aktora teatralnego wypadł nie gorzej niż Bruce Willis w „Szklanej pu-

łapce”. Całą ceremonią dyrygowała zawsze uśmiechnięta, debiutująca w roli prowadzącego Martyna Stefa-

nowska, której korzenie najprawdopodobniej pochodzą od znanego prezentera telewizji Polsat Krzysztofa 

Ibisza. Moc i energia sceniczna Marleny Mikosiak jest raczej rzeczą normalną, lecz miałem lekkie obawy, z 

uwagi na to, że nieźle skrzyczała mnie tuż przed przedstawieniem. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, iż 

była to chyba pierwsza próba, z której nie wyproszono ani mnie, ani Tomasza.  

Podsumowując, apel szkolny powiał świeżością, czymś nowym. Uczestnicy dostali gromkie brawa, a podczas 

ich występu ludzie ze zdumienia wyciągali telefony, by uwiecznić ich sztukę na swojej karcie pamięci. I choć 

zapach mojej kurtki „pachnącej” aulą pozostał, o tyle będzie on kojarzył się tylko i wyłącznie z piorunującym 

przedstawieniem grupy Pani Renaty Żak (opiekun).     

          Marek Chwalisz 

Dzień wiosny dla Ambitnych?! 

Zakończenie klas maturalnych 
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 Dnia 22 marca w grupie 8 osób udaliśmy się pod opieką. B. Po-

rzucka na wycieczkę do Sejmiku Wojewódzkiego we Wrocławiu. Najpierw odwiedziliśmy galerię na placu Grunwaldzkim. 

Niestety, wszystko było jeszcze zamknięte i jedyną ciekawą rzecz stanowiła wystawiona Honda Civic. 

 Po tym obowiązkowym elemencie każdej wycieczki pojechaliśmy wreszcie do Urzędu Marszałkowskiego. Tam wła-

śnie mieści się sala, gdzie obraduje Sejmik. W rolę przewodnika wycieczki wcielił się pan Marek Laryś, który oprowadził nas 

po budynku i pokazał salę obrad. Dalszych wyjaśnień udzielał pan przewodniczący Jerzy Pokój. Odpowiadał na nasze pytania, a 

po jego wyjściu wszyscy rzucili się na mównicę, by porobić sobie „sweet focie”.  

 O wyznaczonej godzinie rozpoczęło się zebranie Komisji Uchwałodawczej. Trzech radnych zatwierdzało przedsta-

wione projekty uchwał, a obok czuwało dwóch prawników, którzy sprawdzali czy są zgodne z prawem.  Całą  „praca” ograni-

czała się tutaj do podnoszenia ręki i zatwierdzania, toteż cała praca przebiegłą szybko i sprawnie.  Po tym zebraniu nastąpiła 

przerwa przed sesją Sejmiku. Rozeszliśmy się aby pozwiedzać budynek, ale groziło to zgubieniem (o czym sam się przekona-

łem). 

 Po powrocie na salę spotkaliśmy się z radnymi klubu ODŚ w ich salce konferencyjnej. Wszyscy zostali sobie przed-

stawieni przez pana Larysia (należy on właśnie do ODŚ) i usłyszeliśmy kilka słów o tym ugrupowaniu.  

Następnie zadzwonił dzwonek (prawie jak w szkole) wzywający na obrady i zajęliśmy miejsca dla publiczności. W trakcie sesji 

rady wszystkie kluby zgodnie głosowały za wszystkimi uchwałami. Po około 45 minutach zarządzono przerwę i wyszliśmy z 

Sali.  

 Na korytarzu zrobiliśmy jeszcze pamiątkowe zdjęcia i poszliśmy w stronę wyjścia. Po drodze zatrzymał nas jeszcze 

pan Stanisław Czajka, dawniej burmistrz Sycowa a obecnie dyrektor Wydziału Mienia Wojewódzkiego.  Po rozmowie z nim 

poszliśmy do busa. To był już koniec tej wycieczki. Z pewnością poszerzyła naszą wiedzę i pomoże w pełnieniu funkcji w Mło-

dzieżowej Radzie Miejskiej oraz w zdaniu matury z WOS-u.      
    Damian Kulicki 

C.d. Wspólny „wypad” do Sejmiku 

Dnia 26.03.12 w Oleśnicy odbył się powiatowy etap kon-

kursu filmowego organizowanego przez PCEiK w Oleśnicy. Naszą szkołę repre-

zentował nasz kolegaz redakcji ERATO, Robert Karalus. Po trudach przygoto-

wań do konkursu, odnotował on świetny występ, zajmując pierwsze miejsce ex 

aequo z reprezentantką Liceum w Oleśnicy. Serdecznie gratulujemy Robertowi i 

życzymy dalszych sukcesów! 

SUKCES NASZEGO REDAKTORA! 

Drużyna dziewcząt ZSP Syców, w tym sezonie 

zajęła pierwsze miejsce w lidze. 

W tym roku naszą szkołę reprezentowały: Natalia Kotlińska , Joanna Ławni-

czak , Anna Polan, Katarzyna Bilska, Sara Ilska, Joanna Ligęza,  Karolina 

Dyjak, Martyna Stefanowska,  Iwona Świątek, Edyta Lar, Karolina Wojtasik, 

Izabela Pietrzak oraz Anna Dzikowska. 

W tym sezonie dziewczyny rozegrały 18 spotkań z tego: 

3 mecze wygrały walkowerem (niestawiennictwo drużyny, udział za-

wodnika nieuprawnionego- zły rocznik, inna szkołą, zawodnik 

klubowy) 

10 spotkań wygranych 3:0 

jedna porażka z sycowskim LO 

2 spotkania 3:1 

2 spotkania 3:2   

Podział na ligi drużyn zgłoszonych 

w sezonie 2011/ 2012 

I LIGA: 

1. ZSP Syców 

2. LO Syco w 

3. LO VII Wrocław 

4. LO III Wrocław 

5. ZS Milicz 

6. ZS Gastronomicznych Wrocław 

7. ZS 23 Wrocław 

8. ZS Budowlanych Wrocław 

9. ZS 1 Wrocław 

ZWYCIĘSTWO ZSP W LIDZE SIATKAREK!!! 

Naszym Młodzieżowym Sędzią Sportowym, podczas kilku spotkań, była Klaudia Gręda. 
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Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

W ostatnim czasie w telewizji, radiu 

czy też w internecie informowano o 

zmianach dotyczących egzaminów 

dotyczących tzw. „prawa jazdy”. Na 

szczęście gazetka szkolna „Erato” 

wzoruje się na wyłącznie najlepszych 

środkach masowego przekazu i idąc 

ich tropem postanowiła ten, jakże 

gorący temat również zaserwować 

swoim ukochanym czytelnikom! W 

związku z tym mamy dla Was świeży 

wywiad z kierownikiem jednego z 

ośrodków szkolenia! Miłej lektury! 

Mamy dla Pana kilka pytań, czy 

zechciałby Pan udzielić odpowie-

dzi? 

- Tak, oczywiście. 

Od kiedy istnieje Pański ośrodek? 

- Od listopada 2007 roku 

Czy ośrodek szkoli tylko kierow-

ców kategorii b? 

- Jeśli chodzi o właśnie ten ośrodek to 

szkoli on kierowców tylko w katego-

rii b. Jeśli ktoś jest zainteresowany 

innymi kategoriami to dowozimy do 

Sieradza. 

Czy nie myślał Pan o rozbudowie 

ośrodka, aby można było szkolić 

również kierowców innych katego-

rii? 

- Póki co rozszerzamy swoją działal-

ność co do innych miast egzamino-

wania. Do tej pory egzamin państ-

wowy na prawo jazdy odbywał się 

tylko w Sieradzu, a w tej chwili 

będziemy jeździć do Wrocławia i do 

Kalisza, aby każdy miał prawo wy-

boru, co do tego gdzie chce zdawać 

egzamin. 

Czy na kurs można się zapisac 

przed ukończeniem osiemnastego 

roku życia? 

- Tak,  ustawowo trzy miesiące przed 

ukończeniem osiemnastego roku 

życia, lecz do egzaminu państ-

wowego można podejść dzień po 

ukończeniu osiemnastego roku życia. 

A jakie dokumenty są potrzebne 

aby móc przystąpić do takiego kur-

su? 

- Do kursu potrzebny jest dokument 

tożsamości, nie jest uznawana legi-

tymacja szkolna. Może być to albo 

paszport, lub dowód osobisty. Zdjęcie 

z odsłoniętym lewym uchem i jeśli 

ktoś zaczyna przed osiemnastym 

rokiem życia to zgoda rodziców lub 

opiekuna prawnego. 

Ile kosztuje kurs wraz z kosztami 

dodatkowymi (lekarz, egzamin, 

dowóz na egzamin)? 

- Cena kursu to 1400 złotych, do tego 

dochodzą koszty związane z badani-

em lekarskim w wyokości od 40 zł do 

100 zł. W naszym ośrodku koszt 

badania lekarskiego wynosi 70 zł. 

Badanie odbywa się na miejscu, po-

nieważ do naszego ośrodka przybywa 

lekarz, z którym wcześniej się uma-

wiamy. Koszt egzaminu państ-

wowego teoretycznego to 22 złote, a 

praktycznego 112 złotych, natomiast 

dojazd na egzamin kostuje 40 zło-

tych, wówczas my dowozimy na 

egzamin. Kiedy ktoś chce przybyć na 

egzamin we włąsnym zakresie jest to 

również możliwe. 

Czy jest możliwość płacnia w 

ratach? 

- Tak, jak najbardziej. Prowadzimy 

taką pierwszą wpłatę 200 złotych, 

później należy przed egzaminem 

wpłacić pełną kwotę. 

W przypadku niepowodzenia na 

egzaminie, to w jakiej cenie jest 

egzamin poprawkowy? 

- W zależności czego dotyczy nasze 

niepowodzenie. Jeśli chodzi o 

niepowodzenie związane z testami to 

płacimy 22 złote i połowe kosztu 

egzaminu praktycznego, czyli 56 

złotych. Czyli ponowny egzamin 

będzie nas kosztował 78 złotych. 

Jeżeli niezdamy częścipraktycznej 

wówczas będzie nas to kosztowało 

112 złotych. 

Jakim samochodem odbywa się 

nauka jazdy? 

- Posiadamy cztery Toyoty Yaris. 

Takiej samej marki samochodem 

zdaje się egzamin praktyczny. 

Jak wiadomo 13 stycznia 2012r. 

Sejm uchwalił ustawę noweliza-

cyjną, tym samym przesuwając 

wprowadzenie nowych, trud-

niejszych zasad zdawania teorety-

cznych egzaminów na prawo jazdy 

na rok 2013. Czy uważa Pan, że jest 

to dobry pomysł ? 

- Zmiany mają dotyczyć zasad eg-

zaminowania, a zwłaśza egzaminu 

teoretycznego. Pytania będą 

wymagały szybkiej odpowiedzi: tak 

lub nie.  Będzie również większa 

ilość pytań, a tylko część z nich 

będzie udostępniona ośrodkom szko-

leniowym.Moim zdaniem jest to 

dobry pomysł, ponieważ tutaj 

przyszły kierowca będzie musiał 

podejmować bardzo szybko decyzje 

podobnie jak na drodze. 

 Czy może Pan potwierdzić lub o-

balić stwierdzenie, że to mężczyzna 

jest lepszym kierowcą niż kobieta? 
- Przyszły do mnie dwie dziewczyny i 

co ja mam wam odpowiedzieć? 

(śmiech) Nie ma reguły, że 

mężczyzna jest lepszym kierowcom 

od kobiety. Zdarzało się, że 

dziewczyny były dobrze przygotowa-

ne i zdały za pierwszym razem. 

Uważamy, że pańska oferta jest 

naprawdę bardzo atrakcyjna i 

zapewne będziemy zachęcać nas-

zych rówieśników, aby wybrali 

właśnie pański ośrodek. Musimy 

przyznać, że ma Pan dobre pode-

jście do swoich kursantów.  Bardzo 

dziękujemy. 

- Również bardzo dziękuję! 

WYWIAD!!! 

z kierownikiem Ośrodka Szkolenia Kierowców "KURSANT" 

Wywiad przeprowadziły: 

Marlena Mikosiak i Patrycja Trekiel 
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Na początku pogrzebałam trochę w Internecie poszu-

kując podobnych zagadnień - na forach, blogach i 

właśnie tego typu stronach internetowych. Byłam 

ciekawa jakie zdanie na ten temat mają inni ludzie. 

Nie znalazłam tego za wiele szczerze mówiąc. Naj-

częściej słowa „ każdy ma swój mały koniec świata” 

wiązane są z indywidualną śmiercią człowieka albo z 

tym dosłownym końcem świata i to na dodatek naj-

więcej o tym w 2012.  

Ja raczej (czytając te słowa) miałam na myśli pro-

blem, który dotyka każdego człowieka, z którym nie 

potrafi sobie poradzić, ponieważ np. jest sam, nie ma 

bliskiej osoby czy bratniej duszy, przyjaciela. A cóż 

to takiego jest ten problem? Fachowo problem ( ina-

czej „sytuacja trudna”) – to taki układ zadań (celów), 

warunków działania i możliwości działającego pod-

miotu, w jakim naruszona została równowaga między 

tymi elementami, w stopniu wymagającym nowej 

koordynacji, co powoduje przeciążenie systemu psy-

chicznego i emocje ujemne. No właśnie, już samo 

zrozumienie definicji może stworzyć problem. Jed-

nak każdy problem ma swoje rozwiązanie. 
 

„Kiedy już rozwiążesz jakiś problem, prze-

konujesz się, że było to dziecinnie łatwe.”  

Paulo Coelho, Pielgrzym 
 

„Inni mają gorzej” … no okej, może faktycznie, ale z 

perspektywy człowieka, który jest z problemem sam 

na sam to nie takie oczywiste. Tyle mówi się o tym 

że każdy jest inny, a jak przyjdzie co do czego to 

jednak porównujemy się do innych albo raczej po-

równujemy sytuacje z naszą : „ a bo ten ma to a ja 

nie”, „a ja mam problemy w domu a ona ma luz”, „a 

ja jestem biedy, a ty bogaty,  z góry wiadomo ,że 

masz lepiej” …itp. A skąd my to możemy wiedzieć ? 
 

Skąd możemy wiedzieć o czym myśli dana oso-

ba z którą rozmawiamy ? Może przeżywa wła-

śnie swój mały koniec świata, który będzie bła-

hostką w porównaniu do naszego. Zastanówmy 

się czy w naszym życiu nie ma zbyt wiele urojo-

nych problemów, czy sami sobie tych proble-

mów nie stwarzamy, czy rozwiązujemy je i 

przede wszystkim czy zawsze jesteśmy chętni 

do pomocy gdy ktoś jest w potrzebie. 

 

Martyna Stefanowska 

W naszej redakcji powstała dość spontaniczna inicjatywa napisania artykułów, tyczących się ludzi 

potrzebujących, mających problem z którym często nie są w stanie sobie poradzić. Ciekawym jest 

fakt, że mimo podobieństwa tematów poniższych artykułów możemy zauważyć w nich spore różnice 

poglądów. Cieszy również fakt, że są jeszcze ludzie, którzy z chęcią udzielają pomocy, tym bardziej, 

iż są to nasi gazetkowi przyjaciele. Mamy jednak nadzieję, że (znając Lenora) rady, które udzielają 

osobom potrzebującym, nie będą tzw. „ostatnią pomocą”. :D  

 

Przeglądając ostatnio Faceboo-

ka natknęłam się na bardzo 

ciekawy wątek. Dotyczył on 

mniej więcej tego, że słowa 

„inni mają gorzej” nie zawsze 

są pocieszeniem, bo przecież 

każdy ma swój mały koniec 

świata. Dyskusja, którą prze-

prowadzono pod postem była 

dosyć sporna. Więc jak to w 

końcu jest ? Swoimi przemyśleniami postanowi-

łam podzielić się z Wami.  

„Nie sztuką jest mieć problem,  

sztuką jest dać sobie pomóc.” 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

OSTATNIA POMOC!!! 

czyli artykuły słowem motywującym pisane ;) 

Paulo Coelho 
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Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Nawiązując do tytułu "Sposób w jaki widzimy pro-

blem, jest problemem". No tak ale co to oznacza?!. 

Już wyjaśniam. Często jest tak, że dołuje nas to jak 

odbieramy problem a nie same konsekwencje jego 

powstania. Po części robimy to podświadomie po-

przez obrane przez nas paradygmaty. A cóż to takie-

go? Otóż paradygmat jest sposobem "widzenia" 

świata - nie w sensie wzrokowego odbioru lecz w 

kategoriach postrzegania, zrozumienia i interpretacji. 

Bo zastanawiając się każdy ma swój punkt  postrze-

gania problemu i dla każdego wygląda on inaczej. 

Np. dla jednych problemem jest wypisanie długopi-

su, spóźnienie się na autobus, otrzymanie "pały" ze 

sprawdzianu, nie pójście na długo oczekiwaną impre-

zę czy przegranie meczu. Jak sądzicie, czy te przy-

kłady mogą sprawić przykrość? Jeśli tak, to czymże 

są te sytuacje w porównaniu do śmierci czy poważnej 

choroby bliskiej osoby. Zapewne w tej chwili nastą-

piło w waszych głowach "przesunięcie paradygmatu" 

czyli zmiany wyznawanych wartości. Dla dokładniej-

szego wyjaśnienia podam Wam przykład 

"przesunięcia paradygmatu" Stephena R. Covey-a, 

który umieścił w swojej książce "7 Nawyków Sku-

tecznego Działania" (polecam). 

„Pamiętam przesunięcie miniparadygmatu, którego 

doświadczyłem pewnego niedzielnego poranka w 

nowojorskim metrze. Ludzie siedzieli spokojnie- 

część czytała gazety, niektórzy pogrążyli się w my-

ślach, a jeszcze inni po prostu odpoczywali z za-

mkniętymi oczami. Ot, zwykły, spokojny obrazek. 

Nagle do przedziału wszedł mężczyzna z dziećmi. 

Dzieci zachowywały się tak głośno i hałaśliwie, że 

atmosfera natychmiast uległa zmianie. Mężczyzna 

usiadł obok mnie, zamknął oczy i sprawiał wrażenie 

nieobecnego. Dzieci wrzeszczały do siebie, rozrzuca-

ły rzeczy, wyrywały nawet ludziom gazety. Były nie-

znośne. A ten człowiek siedział obok mnie i nie rea-

gował. Trudno było zachować spokój. Nie mogłem 

pogodzić się z jego obojętnością i brakiem odpowie-

dzialności za dzikie zachowywanie jego dzieci. Zau-

ważyłem, że wszyscy inni również  są zirytowani. W 

końcu, w moim poczuciu wyjątkowo cierpliwie i z 

opanowaniem, zwróciłem się do niego: -Proszę pana, 

pańskie dzieci naprawdę przeszkadzają pasażerom. 

Czy nie mógłby pan bardziej kontrolować ich zacho-

wania? 

- Och tak, ma pan rację. Powinienem coś z tym zro-

bić. Wracamy ze szpitala, gdzie godzinę temu umarła 

ich matka. Nie wiem, co mam robić, a pewno i one 

nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Możecie sobie 

wyobrazić co poczułem w tym momencie?  Zmienił 

się mój paradygmat. Nagle zobaczyłem rzecz zupeł-

nie inaczej, a ponieważ widziałem inaczej, zacząłem 

też inaczej myśleć i zachowywać się. Przeszła mi 

złość. Nie musiałem się martwić o kontrolowanie 

swojej postawy czy zachowania, serce przepełnione 

miałem bólem tego człowieka [...]" 

Tym przykładem chciałem przedstawić Wam role 

paradygmatów. Niestety, niektórzy posiadają 

"wąskie" paradygmaty, przez co nie dopuszczają 

innego "wytłumaczenia" danej sytuacji, której na-

stępstwem jest rozczarowanie i pogłębiony problem. 

Dlatego mimo wszytko trzeba rozmawiać, bo bez 

rozmowy do niczego się nie "dojdzie". Dzięki prawi-

dłowo obranym sposobom postrzegania świata może-

my podświadomie zniwelować negatywne następ-

stwa tych błahych spraw oraz mogą sprawić, że 

"przegrany dzień" może zmienić się w naprawdę 

miłą chwile w życiu. Mimo wszystko  liczę się z mo-

imi błędami, nie wykreślam ich z pamięci oraz nie 

obwiniam za nie innych. Na koniec chciałbym się 

podzielić z Wami jeszcze jedną "mądrością", którą 

zawsze mi wbijano.  

 

„Żadna porażka w pierwszej chwili nie jest 

ostateczna, to czy się tak stanie zależy tylko i 

wyłącznie od nas, także liczą się działania i 

motywacja do dalszej walki.”  
 

Bo nawet po ciężkim dniu, w którym spóźniliśmy się 

na lekcje, otrzymaliśmy ocenę niedostateczną z od-

powiedzi, ośmieszyliśmy  się przed klasą czy otrzy-

maliśmy nie zawinioną burę od nauczyciela może 

przestać mieć znaczenie gdy zobaczysz uśmiech 

dziewczyny, która Ci się podoba skierowany do Cie-

bie.  

 

Namawiam także czytelników do "rozszerzenia" 

swoich paradygmatów oraz cieszenia się z 

"małych" rzeczy. Wracając do tej "mądrości" 

należy mieć też na uwadze, żeby podczas dąże-

nia do "swojego szczęścia" nie ranić innych, bo 

czymże jest szczęście okupione czyjąś krzywdą. 

Na tym kończę ten artykuł.   

Lenor 

Tytułem wstępu przyczyną napisania tego arty-

kułu jest przeprowadzona rozmowa między mną 

a dwiema pewnymi osobami. 

Każdy w swoim życiu doświadcza tych "złych 

dni", w których coś poszło nie tak czego często 

skutkiem jest złe samopoczucie, beznadziejność. 

Dzieje się to za sprawą porażek. Ale czy aby na 

pewno?  

„SPOSÓB, W JAKI WIDZIMY  

PROBLEM, JEST PROBLEMEM” 



CZERWIEC  STR.  8  

wet im kupić słuchawki, to dla mnie 

żaden problem, wystarczy poprosić.  

Ten podtyp warunkuje oczywiście 

mnogość i złożoność  wypowiedzi 

oraz bardzo rozległe kulturalne ho-

ryzonty. 

Fun fact: Największą obelgą w ich-

nim słowniku, jest słowo „gej”. 

- Polityczni konserwatyści z krwi i 

kości. Znacie to uczucie, kiedy po-

mimo tego, że jest piękny poranek, 

za słońcem świeci słońce, a na drze-

wie śpiewa skowronek, czujecie się 

zmęczeni, niewypoczęci i niemra-

wi? To tylko wyborcy jedynej słusz-

nej partii wstają z łóżek-trumien i 

emanują na świat swą przyjazną 

aurę.  Jak można podsumować wy-

borcę owej partii  w raptem kilku 

słowach? Daje upust swej wierze 

blokując kliniki aborcyjne, może 

powątpiewać w ewolucję, specjali-

sta od katastrof lotniczych,  a tak w 

ogóle, światem rządzi żydo-

masońska koalicja, gotowa zgładzić 

każdego. Wspomnij o swoich prefe-

rencjach politycznych, z miejsca 

jesteś skazany na przegraną, nie 

wiesz co czynisz chłopcze.  

- Wyznawcy religii pokoju, funda-

mentalny Islam, pewnie co niektó-

rzy nazwą mnie islamofobem, to 

zaszczytny tytuł, dziękuję z miej-

sca  :  ) To przypadek na osobny 

temat, chyba nie ma takiej drugiej 

religii na świecie, której wierzący 

byliby skłonni ‘asymilować’ się z 

własną religią na każdym kroku, 

pomijając fakt, że arabskie kobiety, 

mogą być skazane na chłostę czy 

inny akt przemocy, za jak to oni 

określają „wabiące spojrzenie” Po 

prostu paranoja, mentalność  godna 

pożałowania, powrót do przeszłości.  

I tak wiem „ nie można szufladko-

wać, nie wszyscy są tacy” Tak, tyl-

ko trzeba rozróżnić, tolerancję od 

zdrowego rozsądku, uważam siebie 

za osobę tolerancyjną dopóki, dana 

osoba, społeczność nie narusza w 

sposób naganny ludzkich praw i 

godności.  Taxi, wysadźcie mnie 

pod ambasadą.  

- Macho Man. Problem? 

- Redakcja Erato, ooo tak, prosto w 

czuły punkt, trafiony w 10, do celu. 

Nie ma niczego bardziej nieznośne-

go i obelżywego, niż Marek Chwa-

lisz wołający o artykuł, odpowiedź 

standardowa „ jutro”  Kropką nad 

„i” jest wyżywanie się psychicznie, 

mobbing nad Lenorem, w każdym 

numerze gazetki, każdym. 

Można powiedzieć, że romansuję z 

wizją społeczeństwa w którym wie-

czorny spacer nie podlega opcjonal-

nemu obiciu twarzy, a nonkonfor-

mizm, czy oryginalność jest bardziej 

powodem do dumy niż okazją do 

wytknięcia palcem. Chyba bierzemy 

życie zbyt poważnie, bez dystansu, 

a swoje frustracje często próbujemy 

wyładowywać na innych. Ośmielę 

się stwierdzić, że w wielu z nas 

siedzi mały Hitler, który inspiracje 

czerpie z 3 kanałów TV, widzący w 

czerni tylko czerń, natomiast nie 

wiele odcieni tego koloru. To 

‘tylko’ ludzka natura, albo ‘aż’ na-

tura.  

Chcemy podbijać kolejne galaktyki, 

podczas gdy na własnym podwórku 

nie potrafimy żyć sami ze sobą, nie 

wspominając, że nad wyraz często 

bierzemy kąpiel w patetycznym 

gnoju, na siłę utrudniając sobie ży-

cie na wszelkie możliwe sposoby.  

Przykład? Dlaczego do Franka nie 

możemy powiedzieć Franek? Otóż 

Franio ukończył 5 kierunków stu-

diów, dlatego teraz życzy sobie, by 

go nazywać magistrem, inżynierem 

i specjalistą od wszystkiego, tytuł 

łechta jego ego przy każdej okazji, 

ale dla mnie jest dalej tylko Fran-

kiem i nikim więcej, nie zasługuje 

na większy szacunek niż ktokolwiek 

inny.  

Moim zamiarem nie jest rzucanie 

umoralniającymi porzekadłami na 

prawo i lewo, nie jestem święty i nie 

przemawiam z ambony, ale w moim 

odczuciu możemy sobie tylko wyło-

żyć jedną praktyczną radę, dla każ-

dego: mniej egoizmu, więcej altrui-

zmu i może do tego nutę komizmu. 

 

Tomasz Kaźmierczak 

„Dziwny jest ten świat”, śpiewał 

swego czasu Krzysztof Ibisz, poru-

szając się zgrabnie po parkiecie, z 

tyłeczkiem jak pupcia niemowlęcia, 

wiecznie młody zwolennik zdrowe-

go trybu życia, szczerząc swoje 

ząbki bielsze od fleszy aparatów, z 

dnia na dzień stając się parodią 

samego siebie. Tak dzieci, nie naj-

lepsza pora na włączenie TV, chy-

ba, że lekarz zalecił terapię wstrzą-

sową albo macie ochotę zabawić się 

w coś ostrzejszego,  całonocne, 

długotrwałe problemy gastryczne. 

Ale ja nie o tym.. 

Jest jedna rzecz, którą możemy 

uczynić, żeby ten świat był lepszy, 

wziąć konstytucję  w rękę, otworzyć 

na stronie mówiącej o wolnościach 

obywatelskich i pokazać to każdej 

osobie która.. o tym za chwilę.  

Spośród obrońców moralności oraz 

wirusów w butach, można wskazać 

kilka podtypów, oto pierwsze które 

przychodzą mi na myśl : 

- Babcia z okienka,  oooo tak, do-

brze służy jej emerytura, spędza 

niemalże całe dnie na siedzenie w 

oknie, czeka na ofiary jak puma 

czekająca na swoją bezbronną ofia-

rę. Spróbuj zrobić coś co odbiega 

od normy, idź ze swoją dziewczyną, 

chłopakiem, kolegą, koleżanką, 

kimkolwiek, nie myśl, że zostanie 

to puszczone płazem, pobudza du-

cha dobrej babuszki w swoich ró-

wieśniczkach szerząc plotkę, gdzie-

kolwiek tylko pójdzie „ A słyszała, 

że Kowalska znów w ciąży? 5 raz w 

tym roku, wszystkie czarne”  Obo-

wiązkowy uniform: stary, oklepany 

przez Big Cyca moherowy beret 

( tak wiem, szufladkuję..) 

- Dj bez słuchawek, średnia wieku 

15-18 lat. Oj tak, tak. Kto nie zna 

tego starego dobrego druha, tutaj 

ewolucja trwa nieprzerwanie, gdyż 

z roku na rok, producenci telefonów 

zrobią wszystko żeby dogodzić 

naszym skromnym audiofilom, 

zaczynali od dzwonków monofo-

nicznych,  teraz mogą włączyć na 

swoich głośnikach pierdzący 

Drum’n’Bass, jest moc. Swoją dro-

gą mają dobre serce, zawsze gotowi 

poczęstować Cię niesamowitą daw-

ką muzycznych wrażeń. Mogę na-

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Obrońcy moralności, wirusy w butach oraz  

masowe odfałdowanie kory mózgowej 
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Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Pierwszym z nich było samo rozu-

mienie wypowiedzianych przeze 

mnie słów, bo, na czym właściwie 

polega „łykanie kultury” i do czego 

się ono odnosi? Chcąc rozwinąć się 

kulturalnie – jakie powinienem po-

czynić kroki - może wybrać się do 

teatru, albo na wystawę obrazów, 

które w ogóle mnie nie interesują?  

Rozkwit kulturalny ma to do siebie, 

iż powinien na nas w jakiś sposób 

(zazwyczaj pozytywnie) wpływać, 

inspirować, a nawet nadawać nasze-

mu życiu sens, być jego „motorem 

napędowym”. W moim przekonaniu 

istotne jest jednak właściwe rozu-

mienie i interpretacja danej sztuki, a 

właściwie jej dostrzeganie, co staje 

się niespotykanie trudne. Sztuka z 

dnia na dzień staje się sztuką samą 

dla siebie. Żyjemy w czasach, gdzie 

kobietę malującą obrazy swoimi 

wymiotami nazywamy „artystą”, a 

jej prace są kupowane za tysiące 

(oby tylko) dolarów. Idąc tym tro-

pem czekam z niecierpliwością, 

kiedy zaczniemy płacić wędlinia-

rzom za „artystyczne zawijanie pa-

rówki we flak”. Musimy wziąć pod 

uwagę, że czasy się zmieniają, teore-

tycznie człowiek non stop się rozwi-

ja, pojawiają się, co chwilkę kolejne 

nowe poglądy, oraz systemy wyzna-

wanych wartości – gdzie jest jednak 

granica? Sama działalność artystycz-

na zaczyna być przesadnie komer-

cjalizowana, a jej istotą „zielony 

papierek” z zapisaną „odpowiednio” 

do sztuki wartością. Zastanawiający 

jest jednak fakt, czy rodzaj i wygląd 

uprawianej twórczości jest wystar-

czająco obiektywnie oceniany.  Ge-

neralnie rzecz biorąc, termin 

„kultura” czy też „sztuka” mocno 

identyfikowany jest z takimi zjawi-

skami jak sztuka teatralna, muzyka 

jazzowa, czy też innymi, bardziej 

„wysublimowanymi” formami kul-

turalnymi.  Szczerze „pisząc” śmie-

szy mnie przykładowo pojawianie 

się niektórych ludzi przychodzących 

na koncerty do sycowskiego kościo-

ła ewangelickiego, ludzi, którzy 

ewidentnie pojawiają się tylko poka-

zać, zajmujący pierwsze ławki, sze-

regi dyrektorów, sycowskich 

„celebrytów” czy też radnych (choć 

bardziej pasowałoby stwierdzenie – 

bezradnych). Zdaję sobie sprawę, iż 

mają prawo do obecności i uczest-

nictwa w takiej imprezie, odrzuca 

mnie jednak fakt ich celu przybycia, 

przypominający bardziej 

„błazenadę” niż jakiekolwiek po-

ważne traktowanie artystów. Zresz-

tą, postrzeganie jak to nazwałem 

„wysublimowanych form kultural-

nych”, jako tę właściwą i jedyną 

drogę rozwoju jest mocno chybione, 

bo skoro nie lubię chodzić do teatru, 

to dlaczego miałbym nie obejrzeć 

mojego ulubionego serialu, który 

mnie rozśmiesza i daje mi pozytyw-

nego kopniaka?  

Sztuką samą w sobie, jest dokona-

nie odpowiedniej selekcji wartości, 

wybrać te, które są dla nas właści-

we, i wierzyć głęboko w nasze 

przekonanie, pozostać sobą i roz-

wijać się na swój własny sposób. 

Znacznie łatwiej będzie, gdy poja-

wi się na rynku jakiś tani jabol o 

dumnej nazwie „kultura” bądź 

francuskie whisky „culture”, łyk-

nąć te trunki będzie znacznie ła-

twiej. Smutny, ale i intrygujący 

jest jednak fakt, że między nimi, 

znów będziemy musieli dokonać 

tego „właściwego” wyboru. 

Marek Chwalisz 

W trzeci weekend maja postanowiłem wybrać się na huczną imprezę na-

szego wspaniałego miasta pod nazwą „Dni Sycowa”. Długo zastanawia-

łem się nad przybyciem na murawę naszego miejskiego stadionu, głównie 

ze względu na mój pozostawiający sporo do życzenia stan zdrowia fizycz-

nego. Udało mi się jednak zebrać siły, pomyślałem sobie: „Chwalisz, idź i 

łyknij odrobinę kultury!” I nie zdając sobie sprawy z wagi wypowiedzia-

nych słów udałem się świętować. I rzeczywiście, nie obyło się bez 

„łyknięcia”, bardziej jednak chodziło o serwowane na imprezie różnego 

rodzaju „syropy”.  Przechodząc jednak do głównego wątku mojego tekstu 

wcześniej zacytowane zdanie pobudziło mnie do refleksji oraz nakierowa-

ło na wiele dziwnych (czyt. trudnych) pytań.  

Kultura - czyli różnica, między 
jabolem, a francuskim winem 

Za nieco ponad 2 tygodnie rozpo-

czynają się wakacje.  Czas zaba-

wy, poznawania nowych miejsc, 

kontaktów, a nawet poszukiwania 

miłości. Niby słowo nuda wydaje 

się tu być wyrwane z kontekstu, bo 

któż by się nudził w letnie upalne 

dni. Jednak jeśli kogoś zmęczy 

imprezowanie i zabawa, a najdzie 

go ochota na małe zamulanko przy 

komputerze, to mam dla niego 

świetną propozycję. Od długiego 

czasu jestem fanem serialu 

„Supernatural” (pol. Nie z tego 

świata), którego największą wadą 

jest to, że…  nienaturalnie wciąga. 

W większości dzięki głównym 

postaciom Samowi (Jared Padalec-

ki) oraz Deanowi (Jensen Ackles) 

Winchesterom. Pokrótce - są to 

dwaj bracia, którym demon zabił 

matkę a oni w poszukiwaniu ze-

msty unicestwiają wszystkie po-

twory z piekła rodem. Temat może 

banalny ale z każdym odcinkiem 

serial się rozkręca. Mamy odcinki 

poważne, zmuszające do refleksji, 

wywołujące smutek i wzruszenie 

przeplatające się z odcinkami peł-

nymi śmiesznych gagów oraz nie-

banalnych i dowcipnych tekstów 

głownie w wykonaniu Deana. 

Wszystko to okraszone świetnie 

dobraną i budującą klimat muzyką 

nurtu hard rock lub metal. Główną 

zaletą jest to, że serial odchodzi od 

powszechnej konwencji bazowania 

na określonych schematach. Jest to 

po prostu czysta zabawa sztuką 

filmowania, w której niczego nie 

możemy być pewni dzięki zaska-

kującym zwrotom akcji. 

Gorąco polecam. 

Robert Karalus 

Supernaturalny sposób 

na wakacje 
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Przez ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w 

kraju Mieszka („Ojro 2012”) można wiele usły-

szeć na nasz temat czyli Polaków i nie jedno-

krotnie są to przestarzałe stereotypy. Tak właści-

wie jacy my jesteśmy? I tu właśnie ścierają się 

dwie opinie. Jedna i ta bardziej uważana za 

prawdziwą to taka, że jesteśmy rasistowskimi 

oraz antysemickimi chamskimi złodziejami a z 

kolei druga mówi, że jesteśmy wesołym, po-

mocnym, rozrywkowym, gościnnym oraz praco-

witym narodem. Te opinie są skrajnie różne, 

więc jak to naprawdę jest? Szukając argumen-

tów można natrafić na reportaż BBC z udziałem 

Sola Cambella, w którym ukazane są nagrania 

jak kibice jednej z polskich drużyn wszczynają 

awantury i wznoszą rasistowskie okrzyki oraz 

wywiad z czarnoskórym zawodnikiem Widze-

wia, który wspomina o chamstwie jakie go spo-

tkało podczas pobytu w Polsce. Ten reportaż 

zrobił nie małe zamieszanie na arenie europej-

skiej. Bojkotowanie polsko-ukraińskiego Euro 

2012 spotkało się z natychmiastowym odze-

wem. Sam  zawodnik Widzewa sprostował spra-

wę, że jego wypowiedź została wyrwana z kon-

tekstu a sam Sol Cambell został wyśmiany przez 

amerykańskiego koszykarza Michaela Ansley-a, 

który stwierdza, że takie rzeczy mają miejsce w  

Polsce ale są zbyt uogólniane, ponieważ w każ-

dym społeczeństwie znajdą się tacy ludzie. A co 

do bezpieczeństwa podczas pobytu w „kraju nad 

Wisłą” nie ma żadnych uwag. Stronę Cambella 

trzymają również niemieckie gazety, które 

stwierdzają że "Jeszcze nikt nie wyraził się tak 

jasno. Oczywiście słowa te przychodzą za póź-

no, by cokolwiek zmienić". Nie mniej jednak 

jest to spowodowane jakimś urazem do Pola-

ków, co udowadnia reklama pewnego hipermar-

ketu. Moim zdaniem obie opinie są prawdziwe, 

lecz niektóre sytuacje są nazbyt komentowane. 

Spółka PL 2012 wysłała Cambellowi zaprosze-

nie na Euro 2012 aby mógł się przekonać jaka 

jest rzeczywistość. Euro 2012 jest świetną oka-

zją aby pokazać Europie, że niektóre opinie są 

przesadne lub zupełnie wyssane z palca. Na 

pewno pomogą nam opinie zagranicznych kadr 

przebywających w Polsce. Zadowolenie wyrazili 

Czesi, którzy mile zostali zaskoczeni zaraz po 

przyjeździe do Wrocławia gdzie zostali bardzo 

licznie i miło przyjęci przez polskich kibiców. 

Zadowolenie wyraziły również takie państwa 

jak Portugalia, Francja, Grecja czy nawet Niem-

cy. 

Lenor 

 

My, polacy... 

...spojrzenie na EURO 2012 

Mimo, iż w dziale „bezczelny na-

czelny” popularny Lenor pokusił 

się już, o słowa podsumowania 

obfitego w emocje, tudzież inne 

mniej bądź bardziej pozytywne 

wibracje, pozwolę sobie również, 

na 3 zdania będące końcem pewne-

go okresu naszej DUMY, KOCHA-

NEJ BOGINI MIŁOŚCI! Otóż pra-

gnę podziękować wszystkim jej 

redaktorom, których owoc pracy 

ujrzeć mogliście w postaci 5 wydań 

gazetki szkolnej, wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób próbowali 

rozruszać naszą budę, tym bardziej, 

iż ciężko zauważyć u nas w szkole 

naprawdę poważne inicjatywy – o 

ile w ogóle takie występują. Pisząc 

ostatnie w tym roku szkolnym sło-

wa, przypomina mi się sytuacja 

występująca praktycznie, w co 3 

odcinku kultowego serialu telewizji 

Polsat, pt. „Świat według Kiep-

skich”.  Mam na myśli konkretnie 

sytuację, w której to zazwyczaj 

nijaki Pan Ferdynand Kiepski oraz 

Marian Paździoch, trzymając pa-

pier toaletowy w ręce stoją przed 

tzw. ”WC” i kłócą się, komu 

„bardziej się chce” (tzw. scena 

„toaletowa”). Na nieszczęście w 

naszej szkole ten problem nie wy-

stępuje (nikomu nic się nie chce). I 

tą krótką notką, pragnę życzyć 

wszystkim uczniom oraz nauczy-

cielom naszej szkoły, naładowania 

przez okres wakacyjny akumulato-

rów, by wspomniany mankament 

już od 1 września stał się nadmier-

nie występującą kwestią. :)  

Z pozdrowieniem całkiem  

serdecznym, 

Wasz zioom: 
 

Marek Chwalisz 

P.S. Słowa podziękowania w stronę 

Krystiana Misiewicza, który brał czyn-

ny udział w powielaniu i rozpowszech-

nianiu gazetki.  

SŁOWEM PODSUMOWANIA 
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Nieubłaganie zbliża się najprawdopodobniej najszczęśliwszy czas w życiu 

każdego ucznia—zakończenie roku szkolnego oraz długo wyczekiwany okres 

wakacyjny, gdzie bez żadnych skrupułów możemy pokusić się o odrobinę wię-

cej lenistwa. Przed tym jednak, przedstawiamy ostatnie już sylwetki naszych 

redaktorów. Jesteśmy pełni nadziei, iż w przyszłym roku do współpracy z nami 

dołączą kolejne osoby, które będziemy mogli również wam przybliżyć. ;) 

Marek Chwalisz 

ERATO OD KUCHNI!!! 

Danie: Boschowe 

Napój: Golden Loch 

Wykonawca muzyczny: Alter 

Bridge, Creed, Breaking 

Benjamin, 

Książka: Pinokio 

Film: Numer 23 

Brunetki czy blondynki? 

Szczególny sentyment do ru-

dych.                                  

Domator czy imprezowicz? 

Umiarkowany imprezowicz 

Bluza czy sweter? Bluza 

Pepsi czy cola?  Bez różnicy 

Tydzieo bez Tv czy PC? TV 

Imie i nazwisko: Marek Chwalisz 

Wiek: 18 lat 
Pseudonim: Elvis, M@r3cz3q 

ULUBIONE: 

TRUDNY WYBÓR 

MISZ MASZ 

Jak się relaksujesz? Grą na 

bębnach. 

Z kim chciał(a)byś zamienid 

się na 1 dzieo życia? Z An-

drzejem Chyrą 

Przezwisko z podstawówki: 

Mario                                     

Czego się boisz: Żółtego pta-

ka z ulicy Sezamkowej, czo-

łówki z „Miliard w rozumie”  

Największe marzenie:  — 

ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! 

Imie i nazwisko: Marlena Mikosiak  

Wiek:  17 lat 
Pseudonim: Loczek   

ULUBIONE: 

TRUDNY WYBÓR 

MISZ MASZ 

Marlena mikosiak 

Serial:  Detektyw Monk 
Pora roku: Lato 

Danie: Gołąbki 

Napój: Woda 

Wykonawca muzyczny: 

Dżem, O.S.T.R. 

Książka: Wyszła z domu 

Film:  Zielona mila               

Serial:  Kości, Hotel 52, Trudne 

Sprawy, Dlaczego ja, 

Świat według Kiepskich.  
Pora roku: Wiosna, Lato 

Bruneci czy blondyni?         

Bruneci                                         

Domator czy imprezowicz? 

Imprezowiczka                    

Bluza czy sweter? Sweter 

Pepsi czy cola?  Cola 

Tydzieo bez Tv czy PC? TV 

Jak się relaksujesz? Najczęściej 

przebywając w gronie znajo-

mych. Samo przebywanie z nimi 

to relaks:.)  

Z kim chciał(a)byś zamienid 

się na 1 dzieo życia? Z nikim. 

Przezwisko z podstawówki: 

Mariola                                  

Czego się boisz: Pająków, ro-

baków, żab  

Największe marzenie:  zagrad 

w filmie lub serialu :) 

ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! ERATO OD KUCHNI!!! 
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Akcja rozgrywa się na początku XX 

w. w Anglii. Arthur Kipps ( Harry… 

ekhm znaczy Daniel Radcliffe ), mi-

mo młodego wieku, przeżył śmierć 

swoje żony - zmarłej podczas poro-

du. Opiekuje się samotnie 4-letnim 

synkiem, z którym musi się rozstać, 

by wykonać zlecenie szefa, a przy 

okazji uratować reputację w pracy. 

Kipps ma pojechać do małej miej-

scowości, by uporządkować doku-

menty dotyczące rezydencji, która 

po śmierci jej dotychczasowej wła-

ścicielki ma zostać sprzedana.  

Źródłem grozy w „Kobiecie...” jest 

starannie budowana przez twórców 

atmosfera, na którą składają się kli-

matyczna muzyka ,zapuszczony 

dom, który kryje mroczna tajemnicę, 

ze skrzypiącymi podłogami 

i trzaskającymi drzwiami, demo-

niczne zabawki, dziwne, małe 

dziewczynki, mokradła i woda kilka 

razy dziennie odcinająca posiadłość 

od świata zewnętrznego, mgły, desz-

cze, wiatry, stary, 

przydomowy 

cmentarz, ponu-

rzy mieszkańcy 

wioski... 

I tytułowa boha-

terka zabierająca 

w zaświaty kolej-

ne dzieci 

w zemście za 

dawną tragedię. 

Jaką - to odkryje Kipps, który 

w cierpieniu zaczyna wierzyć 

w istnienie duchów. 

Innowacji w tym niewiele. Chwila-

mi można odnieść wrażenie, że re-

żyser nie wie, czym zapełnić kolejne 

minuty filmu, ale ostatecznie wy-

szedł poprawny horror dla miłośni-

ków gatunku. Całość ratuje zakoń-

czenie. Dla wytrawnych fanów kina 

grozy z pewnością mało zaskakują-

ce, ale ładnie dopełnia psycholo-

giczny wątek historii - cierpienie 

i tęsknotę Kippsa za zmarłą żoną. 

Trudno uciec przed skojarzeniami 

z Harrym Potterem, patrząc na Rad-

cliffe'a biegającego z siekierą za-

miast z różdżką. Uczciwie trzeba 

jednak przyznać, że młody aktor ra-

dzi sobie całkiem nieźle, choć wiele 

do zagrania też nie ma.  

“Kobieta w czerni” to najnowsza 

produkcja niegdyś wiodącej wy-

twórni Hammer Films – i jej naj-

większy sukces od lat. 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Kobieta w czernie nie jest filmem 

wybitnym, a na pewno nie wybit-

nie strasznym. Dostarcza jednak 

rozrywki w niepokojącym klima-

cie i staroświeckich, przykurzo-

nych wnętrzach. 

Martyna Stefanowska 

RECENZJA FILMU: 

„KOBIETA W CZERNI” 

Plakat reklamujący film 

http://film.wp.pl/id,29005,title,Kobieta-w-czerni,film.html


Wtedy to w mojej głowie rozwinęła 

się myśl. Czy brakuje mu pienię-

dzy, że musi błaźnić się w rekla-

mach? Podchodząc głębiej do tema-

tu, sportowcy, nie tylko Ci, którzy 

zakończyli już karierę, nałogowo 

grają w reklamach. Pozornie nie ma 

w tym nic złego. Ale… no właśnie. 

To są jeszcze sportowcy czy już 

celebryci? Jednoznacznie stwier-

dzić mi ciężko, wydaje mi się, że 

trochę to uwłacza ich godności. 

Przez wiele lat dochodzić do per-

fekcji, aby na koniec być kojarzo-

nym poprzez głupi uśmiech z rekla-

mówki kosmetyku. Z drugiej strony 

patrząc, sportowcy, nie tylko piłka-

rze, oprócz nazwiska mają równie 

często przypisaną wartość rynkową. 

Przez właścicieli swoich klubów są 

traktowani jak maszynka do zara-

biania pieniędzy. Przez tą całą ko-

mercję cierpi współzawodnictwo. 

Chęć zwycięstwa przestaje być tak 

ważna dla sportowców i ich menad-

żerów, i ustępuje miejsca pogoni za 

pieniądzem. To, że sport już dawno 

przestał być tylko sportem a stał się 

kolejnym narzędziem komercji jest 

oczywiste i widoczne od dawna. 

Jednak jeszcze 10-15 lat temu było 

więcej zawodników, którzy bar-

dziej od zmieniania klubów w celu 

wzbogacenia się cenili sobie przy-

wiązanie do barw drużyny. Teraz 

można kupić praktycznie każdego. 

Oczywiście są pewne wyjątki 

(bynajmniej na ten moment) cho-

ciażby Steven Gerrard z Liverpo-

olu, Xavi z Barcelony, czy Bogu-

sław Wyparło z ŁKS. Niestety, nie 

są to zawodnicy młodego pokole-

nia. Dla nich jeszcze liczy się to że 

są uwielbiani przez kibiców kon-

kretnej drużyny, że wśród nich mo-

gą czuć się jak bogowie. Ostatnio 

zażenowała mnie postawa Leo 

Messiego. Obecnie chyba nie ma 

od niego lepszego piłkarza, na do-

datek jest jednym z najlepiej opła-

canych zawodników na świecie, 

więc na chleb mu nie brakuje. Jed-

nak pomimo tego, połasił się jesz-

cze na pieniądze za udział w rekla-

mie pewnej firmy odzieżowej. 

Przez takie 

coś, piłkarze 

czy inni spor-

towcy sami 

zmieniają 

punkt postrze-

gania ich 

przez społecz-

ność. Z genial-

nego sportow-

ca, przekształ-

cają się w ge-

nialną maszynkę do robienia pie-

niędzy.  

Trochę mi ich szkoda, kiedyś 

byli po prostu dzieciakami, któ-

rzy całe dnie spędzali na boisku 

i grali w piłkę tylko i wyłącznie 

dla przyjemności, a teraz oprócz 

wspomnianej przyjemności z 

gry dochodzi jeszcze aspekt za-

robkowy. Stąd nasuwa mi się 

pytanie… Czy to jest jeszcze 

sport? Czy to jeszcze sportow-

cy? A może lepiej po prostu 

odejść od tych terminów na 

rzecz bardziej oddających praw-

dę. Na przykład przemysł i pra-

cownicy. 

Robert Karalus 

Do napisania tego 

artykułu pomysł podsunęło mi 

to za co wszyscy kochamy Pol-

sat. Nie, nie są to pamiętniki z 

wakacji… chodzi mi o niekwe-

stionowane miejsce pierwsze. 

3...2…1… REKLAMA. W piąt-

kowy wieczór, wygodnie sie-

dząc w fotelu, włączyłem „okno 

na świat” i z miejsca spojrzała 

na mnie twarz pewnego świet-

nego   ex piłkarza, który zasły-

nął również z nokautu na prze-

ciwniku potężnym ciosem „z 

dyńki”. Ów sportowiec bardzo 

przekonująco i z pasją zachwa-

lał… antyperspirant.  

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

„Sport czy  

gałąź przemysłu?”  
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Steven Gerrard (FC 

Liverpool 
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1. Z założenia najsłoneczniejsza pora roku 

2. Miesišc idealny do organizacji spotkań klasowych, ze względu na konieczno ć pojawienia się większej czę ci klasy w szkole. W 

żargonie nauczycielsko-uczniowskim jest to również hasło motywujšce do nauki pod koniec roku szkolnego. 

3. Ile stopni ma ukraińska skala ocen? 

4. Jak inaczej nazwać "sytuację trudnš"? 

5. Jak nazywała się ocena dopuszczajšca przed rokiem szkolnym 1999/2000? 

6. Kto jest autorem słów "Kiedy już rozwišżesz jaki  problem, przekonujesz się, że było to dziecinnie łatwe" 

7. Jak na imię ma nauczyciel któremu redaktor naczelny (razem z grupš) zaaranżował urodziny? 

8. Kto napisał ksišżkę "7 Nawyków Skuteczngo Działania" 

9. Jaki kolor włosów u dziewczyn ma sentymentalne znaczenie dla Marka Ch. ? 

10. Maksymalna ilo ć przedmiotów jakie można poprawiać w sierpniu 

11. Siatkarki z naszego ZSP jedynš porażkę ligowš w sezonie zaliczyły w meczu z liceum ogólnokształcšcym w...   

Krzyżów
ka by F

atum 

KRZYŻÓWKA!!! 

Kontynuacja naszej serii krzyżówek edukacyjno—rozrywkowych, tym razem z jeszcze bardziej zaskakującym hasłem!!! 

Krzyżów
ka by F

atum 
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12. Dokończ: nie sztukš jest mieć problem, sztukš jest dać sobie... 

13. Co chętny jest fundować autor:  Obrońcy moralno ci, wirusy w butach oraz masowe odfałdowanie kory mózgowej  ? 

14. Piłkarz, wyjštek w dzisiejszym kapitalistycznym  wiecie, przywišzany do barw klubowych 

15. Egzamin zwieńczajšcy nauke w szkole  redniej 

16. Dziwny jest ten  wiat,  piewał swego czasu Krzysztof... 

17. Logiem internetowej strony szkoły jest: 

18. Jako pierwszy o potrzebie stosowania czasu letniego pisał... 

19. Targi Transportu Zbiorowego i "dirty" wpadka redaktora naczelnego miała miejsce w... 

20. Gdyby  był(a) redaktorem naczelnym na jakie słowo zamienił(a)by  wyraz "pasek" w wyrażeniu "czerwony pasek" 

21. Jaki egzamin majš przed sobš uczniowie kończšcy technikum? 

22. Szkolna prezenterka, porównywana do Ibisza jest zawsze: 

23. Jak się ma to czego uczymy się w szkole do tego co będzie potrzebne nam w dorosłym zyciu? 

24. Dnia 22 marca w grupie 8 osób grupa pod opiekš. B. Porzucka udała się na wycieczkę do: 

25. Jak ma na nazwisko ex piłkarz, który zasłynšł z nokautu na przeciwniku potężnym ciosem  z dyńki , którego ma na my li au-

tor  Sport czy gałš  przemysłu?   

26. Wyrazy o podobnym znaczeniu do "Dni Sycowa" 

„LETKA” DAWKA HUMORU!!! 

- Jak się nazywa żona wykładowcy? 

- Wykładzina. 

Polska reprezentacja odwiedziła kiedyś sierociniec. „To 

smutne, zobaczyć te przygnębione twarze bez wiary i 

nadziei” – powiedział po wizycie 6-letni Wojtuś. 

Kiedy nie wychodzi dzielenie? 

W Niedziele.  

- Przepraszam? - mówi gość do kelnera - czy mógł-

by mi pan powiedzieć, jak państwo przygotowujecie 

kurczaki?  

- Normalnie, walimy im prosto z mostu że umrą.... 
Pielęgniarka pyta pacjenta.  

- Miewa pan czasem jakieś nudności ?  

- Nie, mam tu takie małe radyjko. Spotykają się dwaj muzycy jazzowi i jeden mówi do 

drugiego:  

- Wiesz wydałem płytę!  

- Świetnie, a ile sprzedałeś?  

- Eee, niewiele - dom, samochód... 

- Ulubiony kolor terrorysty? 

- Granatowy. 

- Czemu blondynka nakleja plaster Nicorette na samochód? 

- Żeby mniej palił. 

Niebo, centrum planowania kryzysowego. 

- Dwie powodzie, katastrofa samolotu, dwie 

fale kryzysu - może już odpuścimy Polakom? 

- Nie, Polacy zasługują na więcej. 

- Co robi piłkarz na ulicy? 

- Stoi w korkach.  - Jaki jest najlepszy prezent dla Anglika? 

- Present perfect.  

- Jak zawodnik mieszanych sztuk walki zwraca się 

do matki? 

- MMAmo. 

Jak się nazywa kierowca Opla Corsy? 

- Korsarz. 

Owoc żywota Twojego je ZUS. 

Przychodzi Eskimos do klubu i mówi: 

 - Niezłe tu macie foczki. 




