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NAJWAŻNIEJSZE TEMATY: 

Żartobliwie o kobietach pisał 

Jonathan Carroll: „Kobiety 

zawsze postawią na swoim, 

bo mają piersi…” (str. 4) 
Wiosenne ćwiczenia: Jak wró-

cić do dawnej figury? (str. 5) 

Bezczelny naczelny: „Niewiele ze szkół po-

siada atut w postaci auli i sali gimnastycznej 

zarazem. Dlaczego by nie wykorzystać tego 

atutu…?” (str. 6) 

Recenzja filmu „I że 

Cię nie opuszczę” (str. 

11) 

„No więc pomyślcie, co nasz naród takie-

go spłodził?” - czyli, „Polacy nie gęsi, 

swojego Tolkiena mają”. (str. 8) 

„Ciemna strona futbolu” - 

kulinaria Roberta Karalusa. 

(str. 12) 

ZŁOTO DLA  

ZSP SYCÓW!!! (str. 3) Horoskop Miuriel! (str. 14) 
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Więcej na str. 2 

oraz 

WIELE INNYCH!!! 
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W TYM NUMERZE: 

„Posiadanie żony nie jest jednoznaczne 

z posiadaniem niewolnika!” 

(str. 4) 

 „Wiosenne ćwiczenia: czyli jak wró-

cić do dawnej figury?!” 

(str. 5) 

BEZCZELNY NACZELNY- dalsza 

część historii…  

(str. 6) 

 „Polacy nie gęsi i swojego Tolkiena 

mają!” - rozważania Lenora. 

(str. 8) 

„Erato od kuchni” - czyli przybliżenie  

sylwetek redaktorów. 

(str. 10) 

„Przez taśmę filmową” - recenzja 

filmu „I że Cię nie opuszczę” 

(str. 11)  

„Ciemna strona futbolu” - kulinaria 

sportowe Roberta Karalusa 

(str. 12)   

  Wielki i niezapowiadany powrót 

działu HUMOR!  

(str. 13) 

 Przepowiednie przyszłości wg wróżki 

Marleny Mikosiak 

(str. 14) 

 Nowa, wiosenna krzyżówka Tomasza 

„Fatuma” Fatygi  

(str. 16) 

Zamykamy walentynkowy mie-

siąc Luty i otwieramy kolejny, 

nowy, „kobiecy” miesiąc: Ma-

rzec! W tymże miesiącu świętu-

jemy nie tylko z powodu dnia kobiet, który (przypominam) odby-

wa się dnia 8 marca (i jeśli komuś przyszłoby do głowy kupienie 

swojej wybrance róży za 6,24zł w poczcie kwiatowej, to proponu-

ję kupić za tę kwotę cegłówkę, po czym je… uderzyć się nią w łeb 

<autopsja>),   lecz również ze względu na bardziej elektryzujące, 

zapierające dech w piersiach (o ile np. niektóre kobiety takowe 

posiadają <joke>) wydarzenie. Jest to wydarzenie nie lada fascy-

nujące, tak piękne, że ścina się przy nim białko! Gdyby Open’er 

czy Woodstock był imprezą 300 razy mniejszą, mógłbym powie-

dzieć, iż szykuje się u nas w szkole naprawdę światowa impreza! 

Mowa tu o pierwszym dniu wiosny, na który serdecznie zapra-

szam! Niestety, pojawia się tutaj również pewna obawa, problem, 

który możemy dostrzec już cyklicznie na poszczególnych apelach 

szkolnych, rekolekcjach, czy też innych jasełkach – frekwencja. Z 

tym problemem drodzy czytelnicy zderzamy się już nie pierwszy 

raz. W imieniu szkoły, całej redakcji jak i również swoim koledzy 

i koleżanki, apeluję o pojawienie się dnia 21 marca w szkole, na-

wołuję, byśmy wszyscy razem – ramie w ramie pokazali innym 

szkołom jak potrafi bawić się sycowskie technikum!! Albowiem 

nie samą nauką w szkole żyje człowiek! Ten dzień będzie wolny 

od zajęć, co nie oznacza jednak, iż pojawienie się w tym dniu w 

szkole jest obowiązkowe – nie jest to jednak na tyle istotna infor-

macja – wszyscy przecież wiemy, że przyjście w tym dniu do 

szkoły będzie dla nas czymś NIEPOWTARZALNYM, NIEZA-

LEŻNIE od tego czy do szkoły ktoś chodzić lubi … wręcz przy-

jemnością! :D Uchylając rąbka tajemnicy zdradzę, iż w naszej 

szkole wystąpi „legendarny” zespół, sponsor naszej Erato – 

CHWALISZ BAND!!! Już widzę jak nie możecie się doczekać! 

Zespół również! Przewidzianych jest szereg innych atrakcji, które 

pozostają jednak na ten czas dla nas zagadką, na pewno jednak nie 

będziecie zawiedzeni!  

CZYTELNICY, WIDZIMY SIĘ 21 marca!  

DO ZOBKA NA AULI! :D 

Marek Chwalisz 

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 

TU MOŻE BYĆ TWOJE 
NAZWISKO!!!  
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INFORMACJE SZKOLNO - REDAKCYJNE 

Dnia 3 lutego 2012 roku w naszej szkole (konkretniej w naszej 

szkolnej sali widowiskowo-kulturalnej – Auli) odbył się (cyklicznie już) międzyszkolny turniej w tenisa stołowego – 

znanego bardziej z potocznej nazwy ping pong. W zawodach brali udział reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych w 

Sycowie – uczniowie liceum im. Tadeusza Kościuszki oraz 9 gladiatorów, reprezentantów naszej „placówki” + Lenor 

(naczelny gazetki Erato). Cokolwiek nie powiedzieć by o tych pasjonujących zmaganiach, jednego można być pew-

nym – na sali można było poczuć niesamowitą woń rywalizacji – i nie do końca mowa tu o charakterystycznym zapa-

chu ścian pomieszczenia turniejowego, które – uwaga ciekawostka – było kiedyś oborą. Zawody odbyły się w tzw. 

systemie ruskim, nad ich przebiegiem czuwał Pan Przemysław Durzyński, który zadbał, by w tak popularnej dyscypli-

nie nie dochodziło do żadnego typu przekrętów, czy wręczania łapówek, co dzięki wsparciu Pana Mateusza Hanyża 

(liceum) zapewniło płynność oraz przejrzystość każdej rywalizacji. Podsumowując jednak wyniki zawodów gospoda-

rze będą turniej wspominać dość średnio – co prawda na podium stanął jeden z naszych reprezentantów – Rafał Sobo-

lewski, a w pierwszej dziesiątce znalazło się 6 naszych zawodników, jednak dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie 

LO w Sycowie, a w dyszce (analogicznie) znalazło się 4 reprezentantów szkoły im. T. Kościuszki. O ile cieszyć może 

nas fakt większej liczby naszych kolegów na pierwszych dziesięciu pozycjach, o tyle na najważniejszych uplasowali 

się nasi „lokalni rywale”. Nie można również nie wspomnieć o Patryku Lenorcie, którego ja osobiście podziwiam za 

samą odwagę wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu, i któremu z miejsca pragnę pogratulować niekoniecznie wy-

sokiego lecz dumnego miejsca 15. Konkludując, z niecierpliwością czekamy na kolejne dawki emocji sportowych, 

zapewnianych przez naszą szkołę i po cichu liczymy, że w kolejnym turnieju nasi reprezentanci spiszą się jeszcze 

lepiej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ambicji i konsekwencji! 

We wspomnianym wcześniej tur-

nieju istotną rolę odegrała końcowa klasyfikacja uczniów, 

gdyż dwóch  notowanych zawodników (po 2 każdej płci) udało się 

dnia 7 oraz  lutego na zawody powiatowe do okolicznej metropolii 

zwanej Międzyborzem. Tam dzielnie walczące, reprezentujące na-

szą szkołę kobietki (konkretnie Joanna Ławniczak oraz Jagoda 

Pomorska) zajęły PIERWSZE MIEJSCE, a co za tym idzie zdo-

były ZŁOTY MEDAL dla naszej ukochanej placówki! Nazajutrz 

dzielnie, ale słabiej spisała się męska reprezentacja w składzie: 

Łach Fabian i Sobolewski Rafał. Nie przynieśli jednak oni wsty-

du, gdyż zajęli w końcowej klasyfikacji 5-te miejsce. W każdym z 

turniejów udział brało 8 drużyn.  

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  

W ZSP SYCÓW! 

ZŁOTO DLA UCZNIÓW  ZSP SYCÓW (PING PONG)! 

Dnia 22 lutego 2012r. we Wrocławiu odbyły się „Targi Pracy i Edu-

kacji”, w których udział wzięli przedstawiciele naszej szkoły - 60 

uczniów oraz 4 opiekunów (tj. mgr Beata Mazurek, mgr Iwona Ilska, mgr Edyta Noczyńska, inż. 

Radosław Wdowik). Na targach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z licznymi ofertami szkół czy też 

uczelni, szkoła natomiast miała możliwość zachęcenia uczniów innych placówek do przybycia i wybrania właśnie 

ZSP Syców. 

Targi edukacyjne 

- Wrocław 
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Odpowiedź jest prosta. Państwo na siłę chciało poka-

zać "o przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do 

wielkich idei pokoju i socjalizmu".  

  

Żartobliwie o kobietach pisał Jonathan Carroll: 

„Kobiety zawsze postawią na swoim, bo mają piersi. 

Nieważne duże czy małe, sam fakt ich posiadania ozna-

cza, że stoicie na wygranych pozycjach.” 

Trzeba pamiętać nie tylko w ten jeden dzień, że mycie 

garów, sprzątanie i gotowanie to niekoniecznie ulubio-

ne czynności każdej kobiety. Kobiety nie są służącymi 

mężczyzn,  a posiadanie żony nie jest jednoznaczne 

z posiadaniem niewolnika! 

Czy każda z kobiet oczekuje kwiatków, perfum i inne-

go rodzaju prezentów 8 marca? Niekoniecznie, cho-

ciaż, oczywiście, to miły gest. Każda kobieta, czy jest 

feministką, czy kurą domową czy - „normalną babką” 

lubi przecież miłe podarki. 

KOBIETY PODBIJAJĄ ŚWIAT! 

  

Kilka nazwisk które kojarzą wszyscy :Maria Skłodo-

wska-Curie, Królowa Elżbieta II, Angela Dorothea 

Merkel, Maria Winkelmann. Są to kobiety na poważ-

nych stanowiskach lub które znacznie przyczyniły 

się do rozwoju nauki. Mimo, że we wcześniejszych 

latach nie miały lekko, to kobiety jak to kobiety – 

poradziły sobie.  

Za pierwsze obchodze-

nie tego święta można 

uznać rzymskie Matro-

nalia, które przypadało 

na pierwszy tydzień 

marca. Związane było 

z nowym rokiem, ma-

cierzyństwem i płod-

nością. Jednak począt-

ki wywodzą się z 

Ameryki Północnej 

oraz Europy.  

28 lutego 1909 roku 

Socjalistyczna Partia 

Ameryki upamiętniła 

strajk który odbył się 

poprzedniego roku. 

Kobiety zaczęły strajkować przeciwko złym warunkom 

pracy.  Właściciel fabryki zamknął je w niej. Na nie-

szczęście wybuchł pożar, w którym zginęło 126 pra-

cownic. Zatem początek tego pięknego dnia okazuje 

się tragedią. W dzisiejszych czasach zdarza się usły-

szeć o nierównouprawnieniu. Co musiały czuć kobiety 

wtedy? Ich prawa były ograniczone do minimum! 

9 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy 

Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech 

i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowa-

nia i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet 

do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dys-

kryminacji w miejscu pracy. 25 marca tego samego 

roku 140 pracujących kobiet, głównie imigrantek z 

Włoch i Żydówek zginęło w wyniku pożaru fabryki 

Triangle Shirtwaist. Przypadek?  

  

Większość pewnie kojarzy Dzień Kobiet z czasami 

PRL-u, kiedy kobietom wręczano symboliczny goź-

dzik. Zgodnie z opinią Władysława Gomułki „nie ma 

dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywa-

łyby ważnej roli" publikowano liczne portrety kobiet w 

różnych dziedzinach życia. Obowiązkowo obchodzono 

ten dzień w szkołach czy zakładach pracy, panie obda-

rowywano takimi dobrami materialnymi jak: rajstopy, 

ręczniki, ścierki, mydło, kawa. Po co to wszystko? 

Mężczyźni narzekają, że są niedoceniani. Jak to? 

Skoro 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka, 

a 10 marca Dzień Mężczyzn, to moje pytanie 

brzmi kiedy przypada Dzień Dziewczyn?8 marca 

świętujemy przecież Dzień Kobiet. Mam nadzie-

ję, że Panowie zrobią co trzeba i podwójnie umilą 

płci pięknej ten jeden dzień w roku, bo przecież 

bez nas kobiet by was na świecie nie było. :) 

W XXI wieku obchodzimy to święto raczej z dy-

stansem. Mężczyźni dbają o to by dzień był jak 

najmilszy dla kobiet. Najczęściej kupują im kwia-

ty bądź drobny upominek. Oczywiście w tym 

dniu nigdy nie zabraknie również manifestacji 

feministek, które walczą o równouprawnienie. 

Dyskutując o ich słuszności spotkałam się z opi-

nią „Nie ma równouprawnienia, my mężczyźni 

nie dostajemy kwiatów”.  Podział opinii  na temat 

był, jest i będzie zawsze,  w końcu każdy ma pra-

wo do własnego zdania, czy jest kobietą, czy 

mężczyzną. :)  

Klaudia Gręda 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 
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W związku, że zbliża się do nas kalendarzo-

wa wiosna, czas zdjąć kilkuwarstwowe 

ubranka i się trochę poruszać! ;)  dlatego z 

myślą o was zaprezentuje kilka prostych i 

przyjemnych ćwiczeń… 

 

Wiele osób próbuje schudnąć i w wielu 

przypadkach jest to bardzo trudne. Wszyst-

kie czynności kończą się niepowodzeniem.  

W tym numerze przedstawię kilka ćwiczeń 

na płaski brzuch. 

JAK WRÓCIĆ DO DAWNEJ FIGURY? 

ĆWICZENIE 1. 

Połóż się na podłodze i ugnij kolana, stopy 

mocno oprzyj o podłoże, łokcie zegnij, a dłoń-

mi obejmij kark. Rób pełne brzuszki, tak by 

pracowały mięśnie całego brzucha. 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 2. 

Połóż się na plecach podeprzyj głowę dłońmi, 

nogi złącz i unieś do góry tak, aby tworzyły z 

tułowiem kąt prosty. Lekkim ruchem skrętnym 

unoś głowę oraz bark do góry i dociągaj górny 

łokieć do przeciwnego kolana. 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 3. 

Połóż się na plecach, nogi podnieś do góry i 

rozchyl je na boki. Wyprostowane ręce ułóż 

między nogami. Unoś do góry głowę i barki 

wyciągając ręce do przodu. 

 

 

 

 

 

ĆWIECZENIE 4.  

Usiądź na podłodze i podeprzyj się z tyłu na 

lekko ugiętych rękach. Unoś wyprostowane 

nogi do góry, a następnie rozszerzaj je i łącz z 

powrotem.. Dla urozmaicenia ćwiczenia mo-

żesz robić poprzeczne lub podłużne nożyce. 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 5. 

Stań w lekkim rozkroku, jedno ramię połóż na 

brzuchu, a drugie wyciągnij wyprostowane jak 

najwyżej do góry i wykonuj lekki skłon w bok. 

Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywaj 

stóp od podłoża. Powtórz ćwiczenie, robiąc to 

samo na drugą stronę dopiero wtedy, gdy po-

czujesz napięcie mięśni. 

Emilia Bator 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Wiosenne ćwiczenia, czyli: 
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Przychodzi pewien czas w życiu totalnie przeciętne-

go w swojej przeciętności ucznia, czas, w którym 

zaczyna ustalać pewne swoje priorytety, dokonywać 

pewnej hierarchii swoich wartości. W momencie tym 

zaczynają pobudzać się pewne pragnienia, cele, do 

których chce się dążyć. W głowie pojawia się pewna 

wizja, sposób na spełnienie swoich marzeń i chęć 

realizacji własnego „JA”. Wśród ludzi syndrom ten 

pojawia się w różnych momentach, czasem potrzeba 

prawdziwego przełomu, czynników które przychodzą 

w różnym tempie i z totalnie zróżnicowaną „siła ude-

rzenia”. Do czego jednak dążę…? 

Tytuł mojego artykułu „Bezczelny naczelny – dalsza 

część historii…” został napisany nieprzypadkowo, z 

tego względu, gdyż będzie bardzo mocno powiązany 

ze stałym elementem naszej gazetki, który jest zara-

zem pewnego rodzaju wprowadzeniem do każdego 

kolejnego naszego czasopisma wydania. Ale do rze-

czy. 

W naszej szkole powstała inicjatywa zorganizowania 

pierwszego dnia wiosny, który ostatni raz szkoła 

świętowała w roku 2008. Być może dla wielu z nas 

to bardziej odległa data, dla innych mniej, warto jed-

nak postawić sobie dość zasadnicze pytanie: Co było 

przyczyną wstrzymania takiej szkolnej inicjatywy? 

Odpowiedź może wydawać się banalnie prosta, jed-

nak jej przyczyny są głęboko zakorzenione. Proble-

mem jest i była zawsze frekwencja na tego typu im-

prezach szkolnych. Tyczy się to wszelkiego rodzaju 

inicjatyw: apelów (których i tak jest na jak na lekar-

stwo), rekolekcji czy też (słabych, ale zawsze jakiś) 

jasełek. Wszelkiego typu pretensje najprościej było-

by skierować do uczniów – w końcu to najbardziej 

liczna grupa ludzi w naszej szkole i to oni mają za-

pewne (procentowo) najmniejszy współczynnik 

uczestnictwa w takowych przedsięwzięciach. Jednak 

niesprawiedliwym byłoby szufladkowanie ludzi i 

wrzucanie ich do jednego worka. O co jednak chodzi 

dziwnemu w swoich przekonaniach Chwaliszowi? 

Wracając do ostatniego „pierwszego dnia wiosny”, o 

którym wspomniałem wcześniej… Tak się właśnie 

złożyło, iż miałem przyjemność uczestniczenia w 

nim jako uczeń znienawidzonej przeze mnie szkoły – 

gimnazjum. Przeżywałem w tym czasie początki 

mojej „muzycznej” karierki grając w swoim pierw-

szym zespole (to „byli” pionierskie czasy) :D. I o ile 

nie pamiętam już żadnego z utworów jakie wtedy 

grałem, o tyle w pamięć zapadły mi dziewczyny 

„szalejące” pod sceną, przebrane za diablice (mrrrr 

xd). Będąc wtedy w klasie (o ile pamięć mnie nie 

myli) drugiej gimnazjalnej, po raz pierwszy poczu-

łem prawdziwy oddech, było to niesamowicie dziwne 

uczucie. Coś niespotykanego przeze mnie wcześniej 

– uczucie nieprzeciętnej energii, atmosfery i 

(jakkolwiek by to brzmiało) przestrzeni, której nie 

doświadczyłem w żadnej innej szkole! Mimo bardzo 

atrakcyjnych diablic, nie zatarły one we mnie pamię-

ci o ilości ludzi na naszej, mającej dość specyficzny 

zapach, auli. Licząc, że średnio do klasy uczęszczają 

powiedzmy 23 osoby, rocznik zawiera 4 klasy (licząc 

tylko klasy TECHNIKUM) – mnożąc przez 4 lata… 

- nie mam pojęcia jaki będzie wynik (jak często cho-

dzę na lekcje matematyki, tak często uświadamiam 

sobie, iż tkwi we mnie jednak dusza humanisty – 

artysty :P ). Wiem tylko jedno, na sali nie było poło-

wy tej liczby, mało tego! Nie było 1/3! Nie wspomi-

nam o nauczycielach... Jest to niesamowity przykład 

podejścia poszczególnych ludzi związanych ze szko-

łą do większych przedsięwzięć (na medal spisały się 

Panie sprzątaczki – one są zawsze SZACUN!). Mnie 

osobiście, takie podejście niesamowicie drażni, nie z 

tego powodu, iż jestem (bo podobno jestem) bardzo 

nerwowym człowiekiem lubiącym mieć nad wszyst-

kim kontrolę. Drażnią mnie tak naprawdę utracone 

korzyści, które w MOJEJ OPINI pojawiają się wła-

śnie przez bagatelizowanie takich „drobnych” rzeczy. 

Teraz pojawi się coś, co w będzie zapewne totalnym 

szaleństwem z mojej strony, i choć za większego 

wariata niż jestem zapewne mieć mnie nie można – 

przedstawię swoją niezbyt obszerną wizję uczestnic-

twa w życiu szkolnym.  

Moim zdaniem powinno się w szkole (choć jest już 

więcej niż w gimnazjum) dać więcej przestrzeni ucz-

niom, gdyż wierzę, iż jest grupka osób, która mogła-

by mieć ogromnie pozytywny wpływ na funkcjono-
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wanie szkoły. Ważnym jest dostrzeżenie ich poten-

cjału – i nie zawsze musi być to uczeń „czwórkowo – 

piątkowy” (mądrość nie jest inteligencją). Potrzeba 

jest ludzi w miarę inteligentnych, którym naprawdę 

zależy na naszej „budzie”. Pobudzenie w uczniach 

przynależności do pewnej społeczności (w tym przy-

padku szkoły) czy też odpowiedzialności, traktowa-

nie ich naprawdę po „partnersku” mogłoby w sposób 

efektywny poprawić atmosferę i otoczkę wokół szko-

ły. Wiadomym jest, iż nauka jest pewną podstawową 

płaszczyzną w każdej szkole, pytanie jednak jest in-

ne: Ileż można żyć w szkolnej monotonii? Ileż moż-

na bez przerwy słuchać o działaniach, lekturach, eko-

nomice, mechanice, handlu czy logistyce? Tak wła-

śnie czułem się w gimnazjum – 6 godzin horroru, 

monotonia, „marazm, nuda i dłużyzna”… „jak w 

polskim kinie”. Niewiele ze szkół posiada atut w 

postaci auli i sali gimnastycznej zarazem. Dlaczego 

by nie wykorzystać tego atutu, choć spróbować ini-

cjatywy w postaci jakiejś szkolnej „zabawy”? Jestem 

przekonany, że są ludzie którzy mogliby w ciekawy 

sposób takie przedsięwzięcie rozwiązać, ciekawie je 

zaplanować. Pojawia się tu pewne ryzyko – nikt na 

100% nie będzie w stanie określić ilości osób, które 

by na taką imprezę przybyły, ale „kto nie ryzykuje 

ten nie je”. Świetnie jednak funkcjonuje to w szkole 

ponadgimnazjalnej w Kępnie, więc nie powinno być 

to zadanie z serii „mission impossible”.  W czasie 

niżu demograficznego, gdy do szkoły będzie przy-

chodzić coraz to mniej uczniów czymże tych 

uczniów zachęcać do przyjścia właśnie tutaj? Prezen-

tacjami komputerowymi, gdzie nauczyciel charakte-

ryzuje poszczególne kierunki zawodowe? Gdzie za-

bierani są uczniowie tylko i wyłącznie w celu przełą-

czania slajdów? Może warto byłoby zaryzykować 

(choć tutaj ryzyko jest niewielkie) i dopuścić do gło-

su właśnie uczniów, tych którzy mają coś do powie-

dzenia? Pokazywaniem w „dniu otwartym” klas? 

Pokazywanie jak grzecznie uczniowie siedzą w swo-

ich ławkach i jak świetnie odmalowane ściany mamy 

w klasach? Jakie ładne fotele na holu i jakie ładne 

ławki? Ja choć uczniem wybitnym nie byłem, nie 

jestem i nigdy nie będę wiem, że do zaoferowania 

szkole mam wiele, obecnie działam właśnie w gazet-

ce szkolnej na której bardzo mi zależy. Miło byłoby 

gdyby znalazły się osoby, które równie jak ja wyszły-

by z jakąś propozycją, czymś nowym. Byłoby miło 

gdyby jakiś nauczyciel wsparł właśnie taką osobę. 

Do tego potrzeba niestety dużej wytrwałości i konse-

kwencji. Nasz ostatni nr gazetki sprzedał się w nie-

znacznych ilościach – szukam tego przyczyny, sta-

ram się uczyć na błędach – może osoby sprzedające 

wymyśliły złe hasło (żartobliwe „wolisz mnie czy 

gazetkę?”), choć nie wiem na czym polega ten feno-

men, z perspektywy czasu patrząc na czerwoną 

„Panią sprzedawczynię” wykupiłbym pół nakładu. 

Nie ma tragedii w naszej szkole – mamy sukcesy 

sportowe, ostatnio ZSP wygrało w konkursie piose-

nek niemieckojęzycznych. Cóż to jednak zmienia? 

Ile razy widzę 

autobusy pod 

sycowskim 

liceum? Ile 

razy widzę na 

galowo ubra-

nych uczniów 

tej szkoły? 

Dlaczego 

wszyscy naj-

bardziej uzdol-

nieni muzycz-

nie (mniej wię-

cej ogarniam 

sycowski – muzyczny teren)  idą właśnie do liceum? 

Tragedii niby nie ma, ale czy nie powinniśmy porów-

nywać się z lepszymi? Siedzimy w tym razem – jak 

uczniowie tak i nauczyciele. To właśnie w naszym 

interesie jest dbanie o tę szkołę. Ja wychodzę z zało-

żenia, że jest to również MOJA SZKOŁA. Ta szkoła 

jest tak na prawdę KAŻDEGO Z NAS! 

Mam ogromną nadzieję (nadzieja matką głupich -.-), 

że ten tekst w jakiś sposób wpłynie chociaż na cząst-

kę naszej szkolnej społeczności. Nie chciałem w żad-

nym momencie nikogo urazić, zależy mi (jak i za-

pewne sporej części czytelników) na dobru naszej 

budy, i choć czasem wydaje się, że spora część z nas 

(uczniów) olewa szkołę – tak naprawdę żyjemy nią 

niesamowicie – przynajmniej ja. Niech ludzie, którzy 

mają sobie cokolwiek do zarzucenia uderzą się w 

pierś – ja nie czuję w szkole zjednoczenia i również 

w pierś się uderzam – za to, że nie byłem tak aktyw-

ny w pierwszych dwóch klasach, za to, że mam po-

mysły, ale nie jestem w stanie ich zrealizować. Szu-

kam przyczyn – być może mam za małą siłę przebi-

cia. Liczę na szerszą współpracę z nauczycielami i 

wszystkimi uczniami – jako (samo mianowany, ale 

jednak) naczelny jestem w stanie „trochę” zadziałać i 

pomóc w realizacji pomysłów oraz zaoferować swo-

je. Być może dobrym pomysłem byłoby pozytywne 

nakręcanie się zarówno uczniów jak i nauczycieli 

nawzajem? Być może przydałaby się jakaś poważna 

debata – dyskusja zawsze prowadzi do jakiś wnio-

sków. Pytanie tylko – czy ktokolwiek będzie miał 

odwagę dyskusję nawiązać i podjąć się czegoś bar-

dziej szczególnego niż krytyka? 

P.S. Kobietom z naszej redakcji życzę wytrwałości, 

szczęścia i spełnienia. Połamania literek i samozapar-

cia (jakkolwiek to brzmi) w dążeniu do celu oraz 

realizacji najskrytszych marzeń! :) 

 

Marek Chwalisz 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Tak bawili się uczniowie Liceum Ogól-

nokształcącego Nr 1 Kępnie (bal karna-

wałowy). fot. Bartosz Kwiatek 
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Należy pamiętać o tamtych wydarze-

niach ale nie widzę sensu w rozdrapy-

waniu starych ran, przez co tylko my 

Polacy jesteśmy mało tolerancyjni w 

stosunku do innych narodów. I teraz 

pewnie zastanawiacie się "co do cho-

lery" ten tytuł ma z tym wspólnego?

(O ile wiecie kim był Tolken) Już 

wyjaśniam. Przez ten film naszła mnie 

refleksja "Czym Polacy mogą się 

pochwalić na świecie?" Co by sprawi-

ło, że przeciętny Müller, Smith czy 

Smirnow pomyślałby "tak to jest z 

Polski" tak jak my wiemy co to 

„Harry Potter”, 

„Zmierzch” (przepraszam za ten przy-

kład :P)  lub „Władca Pierścieni” (tak 

to dzieło Tolkena).Od razu zazna-

czam, że nie mam na myśli papieża, 

Smoleńska czy jakiś sportowców. 

Chodzi o literaturę i kinematografie 

(mniej więcej) współczesną. No więc 

pomyślcie, co nasz naród takiego 

spłodził? I pewnie większość czytelni-

ków tego artykułu dochodzi teraz do 

wniosku, że nic takiego szczególnego 

nie było. No więc w czym rzecz, że w 

naszym narodowym dorobku nie ma-

my takich dzieł? Nie ma takich ludzi 

i/lub pomysłów? Otóż mamy. Pro-

blem w tym, że nie jesteśmy specami 

od wykorzystywania potencjału. Za-

nim pomyślicie "o czym on bredzi" 

chciałbym przedstawić wam dwa 

znane mi najbardziej przykłady. Mam 

na myśli prototyp Syreny Sport ( tak 

wiem miała być literatura i kinemato-

grafia), która nie ujrzała światła dzien-

nego chociaż przewyższała technolo-

gicznie tamte auta o kilkanaście lat, 

przez stwierdzenie rządzących w tam-

tym czasie, że szaremu Kowalskiemu 

wystarczy rower. Można by się spie-

rać, że stare dzieje i komunizm, więc 

przejdę od razu do drugiego przykła-

du. Jeśli spojrzycie jeszcze raz na 

tytuł, możecie się domyślić, że tym 

przykładem będzie pisarz i jego twór-

czość. Pewnie teraz moi bliscy znajo-

mi pomyśleli "Boże znowu Wiedź-

min". Tak, mają racje :D. Chciałbym 

wam przedstawić takiego pisarza jak 

Andrzej Sapkowski (o ile trzeba tego 

Pana komuś przedstawiać) i takie jego 

dzieło jak "Wiedźmin". Wiedźmin – 

postać literacka stworzona przez pol-

skiego pisarza fantasy Andrzeja Sap-

kowskiego. Pojawia się w Cyklu 

wiedźmińskim, na który składają się 

dwa zbiory opowiadań: "Ostatnie ży-

czenie" i "Miecz przeznaczenia" oraz 

pięciotomowa Saga o wiedźminie. 

Wiedźmini zrzeszeni są w tajemniczym 

bractwie 

i zajmują 

się od-

płatnym 

zabija-

niem 

potwo-

rów 

zagraża-

jących 

bezpie-

czeństwu 

ludzi. 

Głów-

nym 

bohate-

rem 

Cyklu 

jest wiedźmin Geralt z Rivii - to tyle 

jeśli chodzi o Wikipedie. Moja przy-

goda z Białym Wilkiem zaczęła się 

jakieś nie całe dziesięć lat temu (kurde 

ale już jestem stary) kiedy TVP emito-

wała serial na podstawie dwóch 

pierwszych książek o Geralcie. Muszę 

przyznać, że nie bardzo wiedziałem 

"kto, co i jak" ale przez następne lata 

postać białowłosego faceta ze skrzy-

żowanymi mieczami na plecach i 

wybijającego napotkane potwory za 

Okładka gry „Wiedźmin” 

Po nominacji do Oscara filmu 

Agnieszki Holland "W ciem-

nośći" w kategorii „najlepszy 

film nieanglojęzyczny”, polska 

kinematografia wybiła się na 

wyżyny swoich umiejętności 

(jakkolwiek to brzmi) przez co 

Polska w jakimś stopniu zabły-

sła na arenie międzynarodo-

wej. W poprzednim numerze 

znajdował się artykuł Martyny 

na temat tego filmu więc nie 

będę się o nim wypowiadał. 

Jednak dlaczego Polska chce 

ponownie udowadniać wszyst-

kim jak bardzo cierpieliśmy i 

było źle, (trochę już oklepany 

temat) oczywiście pomijając 

kwestie finansowe.  
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kilka orenów była mi znajoma. I wte-

dy nadszedł 2007 rok. Zainteresowani 

domyślają się, chodzi mi o grę. Dzięki 

sukcesowi w Polsce i na świecie jaki 

ta gra osiągnęła( i tutaj należą się 

ogromne podziękowania i ukłony w 

stronę polskiego studia CD Projekt 

Red za wykorzystanie i wypromowa-

nie tego potencjału)  nie było opcji 

abym w nią nie zagrał. Moje wspo-

mnienia ożyły na nowo. Wtedy Wi-

tcher  stał się moim zainteresowaniem 

co skłoniło mnie do przeczytania 

przygód Białego Wilka. Musze przy-

znać, że jest mało książek, które są w 

stanie przykuć moją uwagę. Udało to 

się Harremu Potterowi. Myślałem, że 

lepszej książki już nie przeczytam, aż 

tu proszę "Witcher". Czasami chciał-

bym zapomnieć co przeczytałem, aby 

na nowo rozkoszować się przygodami 

"Rivijczyka". Książka jest godna pole-

cenia i to na prawdę. Sapkowski tak 

rozbudował rzeczywistość, osobowo-

ści, wątki oraz ich problematykę, że 

"Wiedźmin" dorównuje a może i na-

wet przewyższa "Władce Pierścienia", 

dlatego stąd wywodzi się geneza tytu-

łu artykułu. W tej książce każdy znaj-

dzie coś dla siebie. Przeplata się wiele 

emocji od miłości, przyjaźni, brater-

stwa po ból, cierpienie i strach. Prze-

życia bohaterów, otoczenie i wydarza-

nia niesamowicie wpływają na odczu-

cia czytelnika. W książce znajduje się 

dużo polskiego humoru (czytając teraz 

"Witchera" dochodzi się do wniosku, 

że stary ale nadal rozśmiesza). Najbar-

dziej spodobały mi się koncepcje 

Sapkowskiego takich oklepanych 

tematów, jak więzione królewny w 

najwyższych wieżach czy przyczyny 

krwiopijności wampirów (nie będę 

dokładnie spoilerować aby nie ode-

brać przyjemności), które w sprawny 

sposób przedstawiają je w zabawnym 

jak i w ironicznym świetle. Z tego 

arcydzieła (bo tak można śmiało o 

nim mówić) można wiele wynieść, 

ponieważ są poruszane takie tematy 

jak walka dobra ze złem, przyjmowa-

nia w określonych sytuacjach danej 

postawy czy ogólne poglądy na temat 

życia. Na prawdę chciałbym Wam 

przedstawić moje odczucia  wywołane 

przez tę książkę ale nie da się tego 

zrobić, musicie sami to przeczytać i 

się przekonać. Jestem przekonany, że 

się nie zawiedziecie. Książki Andrzeja 

Sapkowskiego zostały w sumie prze-

tłumaczone na 15 języków: słowacki, 

czeski, francuski, hiszpański, litewski, 

niemiecki, rosyjski, portugalski, an-

gielski, fiński, serbski, włoski, 

szwedzki, bułgarski oraz ukraiński. 

Wszytko ładnie i pięknie, dopóki ktoś 

nie wpadł na pomysł aby nakręcić 

film oraz serial. Chociaż koncepcja 

dobra to wykonanie beznadziejne. 

Tutaj właśnie wkracza ta nasza nie 

umiejętność. Zacznijmy od serialu. 

Jego premiera na antenie TVP odbyła 

się w 2002 roku i powstało 13 odcin-

ków (Bogu dzięki, że tylko tyle). Po 

przeczytaniu sagi naszła mnie ochota 

na obejrzenie serialu i przypomnieniu 

sobie "dawnych dzieji" (ale ja byłem 

głupi :P). Rozumiem, że na potrzeby 

serialu niektóre powiązania, czy fakty 

muszą zostać zmienione aby przekaz 

był zrozumiały, ale to co zostało uka-

zane w tym "serialu" to skandal. Na 

przykład już w pierwszym odcinku 

Vesemir ( mistrz Geralta) umiera 

chodź do końca sagi żyje i ma się 

dobrze. Takich rozwiązłości jest dużo 

więcej, więc  już po 4 odcinku moja 

psychika  była na wykończeniu. Pod-

dałem się. Nie lepiej z wersją ze 

"srebrnego ekranu". Montażem chyba 

zajmowało się jakieś dziecko, które-

mu dano nożyczki do zabawy. Wyda-

rzenia i dobrane przygody Białego 

Wilka były połączone w sposób znany 

chyba tylko reżyserowi. Większość 

scen nie ukazywała sedna spraw, gdy-

bym nie czytał książki nie wiedział-

bym do końca o co chodziło. Prak-

tycznie nie było humoru znanego mi z 

lektury a efekty specjalne (o ile tak 

można je nazwać) były beznadziejne. 

Mam na myśli potwory które wyglą-

dały jak tandetne zabawki z odpustu. 

Jak to możliwe, te efekty były gorsze 

od efektów z "Gwiezdnych Wojen" , 

które były kręcone 20 lat wcześniej

( no tak Polak potrafi). Nie mniej 

jednak film posiadła według mnie 

dwie zalety - muzyka oraz dobrani 

aktorzy. Za muzykę należy podzięko-

wać Grzegorzowi Ciechowskiemu. 

Dzięki jego pracy można było poczuć 

niesamowitą atmosferę, która była 

niszczona przez nieudolność reżysera. 

Co do aktorów to nie ma co owijać w 

bawełnę. Moim zdaniem poza paroma 

osobami był to strzał w dziesiątkę. 

Chociaż umiejętności polskich akto-

rów pozostawiają wiele do życzenia to 

nie było aż tak źle. Żebrowski dosko-

nale pasuje do mojego wyobrażenia 

Geralta. Najmilej zaskoczył mnie 

Zamachowski, który pod postacią 

Jaskra popisał się zdolnościami wo-

kalnymi. Dla mnie bomba. Podobała 

mi się też mało znacząca rola Setnika, 

który był grany przez "Paździocha" 

czyli Ryszarda Kotysa. Niestety film 

okazał się kompletną klapą ponieważ 

poniesiony nakład był mniejszy od 

zysków czemu się nie dziwie. Na 

pocieszenie powiem, że porażka nigdy 

nie jest ostateczna. Andrzej Sapkow-

ski pracuje nad dalszymi przygodami 

Geralta z Rivi więc za jakieś dwa lata 

będziemy mogli się rozkoszować 

wspaniałą polską twórczością. Mam 

nadzieje, że powstałe w dalszym pla-

nie ekranizacje ( bo na pewno powsta-

ną) będą na takim poziomie abyśmy 

nie musieli się wstydzić i potwierdzać 

stereotypy na temat polskiej kinema-

tografii. 

 

Patryk Lenort 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

W rolę głównego bohatera w filmie 

wcielił się Michał Żebrowski. 

znak cechu wilka 
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Przyszedł czas na kolejną odsłonę „ERATO OD KUCHNI”!!! Tym razem będzie-

cie mieli możliwość zapoznania się z dwoma redaktorami naszej bogini poezji miło-

snej, w tym z jednym naczelnym ;] Niestety/”stety” mowa tu o popularnym już Le-

nor, wiedźcie jednak, iż pewne jego odpowiedzi na zadane pytania będą niezwykle 

zaskakujące! W związku z dniem kobiet zaczynamy od osobnika TEJ SŁABSZEJ 

PŁCI <joke>, żeńskiej! Przed wami: 

Klaudia Gręda  

ERATO OD KUCHNI!!! 

Danie: spaghetti  

Napój: gorąca czekolada 

Wykonawca muzyczny: Dżem 

i Rihanna  

Książka: „Strefa cienia. Strefa 

światła.„ 

Film: 127 godzin. 

Serial: 90210, Pretty Little 

Liars   

Pora roku: LATO!  

Bruneci czy blondyni? Bruneci 

Domator czy imprezowicz? 

Imprezowicz 

Bluza czy sweter? I to i to  

Pepsi czy cola?  Cola 

Tydzieo bez Tv czy PC? Bez TV  

Imie i nazwisko: Klaudia Gręda  

Wiek: za 8 miesięcy 18!  
Pseudonim: Claudia hahaha 

ULUBIONE: 

TRUDNY WYBÓR 

MISZ MASZ 

Jak się relaksujesz? Śpię, wy-

pad na basen też mnie odprę-

ża, szczególnie godziny spę-

dzone w saunie :) 

Z kim chciał(a)byś zamienid 

się na 1 dzieo życia? Z męż-

czyzną.  

Przezwisko z podstawówki: 

brak                                         

Czego się boisz: pająków.  

Największe marzenie:  od-

nieść sukces w życiu!  

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

Danie: Zapiekanka  
Napój: Sprite 
Wykonawca muzyczny: Emi-
nem 
Książka:  Wiedźmin  
Film: Rocky  
Serial: Californication  

Pora roku: Lato  

Brunetki czy blondynki? Te i 
te  

Domator czy imprezowicz? 
Umiarkowany imprezowicz  
Bluza czy sweter?  Sweter 
Pepsi czy cola? Pepsi 
Tydzieo bez Tv czy PC? bez 
TV  

Imie i nazwisko: Patryk Lenort 

Wiek:  18 (w kwietniu 19) 
Pseudonim: Leni, Lenor 

ULUBIONE: 

TRUDNY WYBÓR 

MISZ MASZ 

Jak się relaksujesz? przy ulu-
bionych kawałkach 
Z kim chciał(a)byś zamienid 
się na 1 dzieo życia? Sébastien 
Loeb 
Przezwisko z podstawówki: 
Leni 

Czego się boisz: bezsilności  
Największe marzenie:  zacho-
wam dla siebie ;p 

PATRYK LENORT 

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



 Wszyscy wiemy, ze filmów o tematy-

ce miłosnej jest bardzo dużo. Większość z 

nich to produkcje o banalnej treści, przepeł-

nione słodkością. Jednak film „I że cię nie 

opuszczę” wstrzymuje widza od wrzucenia 

tego filmu do czerwonego worka z napisem 

„komedie romantyczne”.  

Na pewno zwraca uwagę informacja, że wyda-

rzenia przedstawione w filmie naprawdę miały 

miejsce. A dalej pozostaje sama fabuła.  

Z początku do złudzenia przypomina tę znaną 

z „50 pierwszych randek”, ale podkreślam, 

tylko do złudzenia.  

 Film zaczyna się słowami: „Obiecuję 

nigdy nie zapomnieć, ze to miłość na całe ży-

cie”. 

On kocha ją, ona kocha jego, biorą ślub, po 

czym jest wypadek i ona traci pamięć… 

Bohaterami są zakochani po uszy małżonko-

wie, których rozdzieliła tragedia. W wyniku 

wypadku samochodowego Paige zapada w 

śpiączkę. Kobieta budzi się z amnezją, a jej 

mąż rozpaczliwie próbuje odzyskać ukochaną. 

Jednakże ona pamięta tylko swoje życie 

sprzed opuszczenia rodzinnego domu…  Nie 

zabraknie zatem dramatycznych scen, wzru-

szających momentów, chwil, kiedy naprawdę 

ciężko powstrzymać się od westchnień. To 

tyle odnośnie treści. Dla smaczku jeszcze do-

dam, że w tle krąży pewna tajemnica rodzin-

na….  

 Romans romansem, ale miałam wra-

żenie, że historia miłości dwojga ludzi jest w 

tym wypadku tylko pretekstem do przekazania 

znacznie głębszych treści. Temat jest w sumie 

bardzo uniwersalny i łatwy do zrozumienia dla 

każdego. Film w dość subtelny sposób przypo-

mina nam, że każde uczucie należy pielęgno-

wać. Nieustannie powinniśmy przypominać 

sobie dobre chwile i budować nowe, wspania-

łe wspomnienia.  

 Wydaje mi się także, że w filmie uka-

zane jest jedno z (czasem) najskrytszych pra-

gnień człowieka, chęć zaczęcia nowego życia 

z zupełnie czystą kartą. Myślę, że niejedna 

osoba marzyła o tym, by w jakiś magiczny 

sposób wykasować część życia i umożliwić 

rozpoczęcie wszystkiego 

jako zupełnie nowy 

człowiek. Przykład Page 

pokazuje, że ziszczenie 

się tego marzenia wcale 

nie wyglądałoby tak ró-

żowo, jakby mogło się 

nam wszystkim wyda-

wać. Poczucie zagubie-

nia, szarpanie się pomię-

dzy strzępkami wspo-

mnień, spotykanie ludzi, 

którzy mówią, że byli naszymi przyjaciółmi, a 

których nie rozpoznajemy… Nie, dziękuję. 

 Myślę, że każdy z nas, choćby nie 

wiem jak się zapierał, marzy o spotkaniu 

swojej drugiej połówki, miłości, spędze-

niu razem życia, „dopóki śmierć nas nie 

rozłączy”. Jednak, jak wiemy, życie po-

trafi nam serwować różne niespodzianki, 

które mogą prowadzić do rozstania. Burze 

i zawirowania w świecie uczuć są na tyle 

fascynujące, że stawały się inspiracją dla 

twórców zarówno filmowych, jak i lite-

rackich. 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Cały film pokazany jest w cudowny delikatny 

sposób. Reżyser zaraził widzów romanty-

zmem. Wszystko to sprawia, że film o zapo-

minaniu pozostanie w pamięci widza choć 

przez krótki czas. 
 

W głównych rolach :Rachel McAdams, Chan-

ning Tatum, Scott Speedman. 

Martyna Stefanowska 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  P ONADGIMNAZJ ALNYCH  W SYCOWIE  S TR.  11  

„I że cię nie opuszczę”  

- recenzja filmu... 
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Mam na myśli fanatycznych kibiców, 

lub mówiąc bez ogródek chuliganów, 

boiskowych przestępców czy innych 

idiotów którzy psują wizerunek tego 

pięknego sportu. Ciągle się słyszy o 

zadymach na stadionach , bądź za-

mieszkach pomeczowych itp. Przy-

prawia mnie to o odruch wymiotny. 

Tak samo jak ostatni „wybryk” kibi-

ców drużyn z ligi egipskiej.  3 tysiące 

osób po meczu wbiegło na stadion i 

zaczęło się ze sobą bić. Bilans ok. 70 

osób zabitych i ponad tysiąc  ran-

nych. Gdzie w tym sens, gdzie logi-

ka? W imię czego? To, że drugi czło-

wiek kibicuje innemu zespołowi to 

powód żeby go zabić? Debilizm ki-

boli doprowadza mnie do wrzenia. 

Tym bardziej, że nie ginęli tam tylko 

chuligani ale również niewinni ludzie 

będący po prostu w nieodpowiednim 

miejscu i w nieodpowiednim czasie.  

Chodzenie na mecze powinno być 

formą relaksu, rozrywki jakichś po-

zytywnych doznań. Nawet jeśli ulu-

biona drużyna przegra, to tę porażkę 

powinno przeżywać się w sobie i 

mieć nadzieje, że następnym razem 

będzie lepiej. Niestety są  ludzie, a 

raczej istoty, dla których to jest za 

trudne do zrozumienia, a życie ludz-

kie  nie ma dla nich wartości. I takich 

ludzi wcale nie ubywa, chociażby 

przez to, że w większości przypad-

ków uchodzi im to bezkarnie. Głośna 

ostatnio była sprawa lidera chorzow-

skiej grupy chuliganów, który po 

wzięciu udziału w zamieszkach, za-

miast siedzieć w więzieniu, był już na 

następnym meczu swojej ukochanej 

drużyny i to w dodatku w loży dla 

VIP-ów. Mało tego, niektórzy ludzie 

jeszcze bili mu brawo. Aż mnie skrę-

ca w żołądku, jak takie zachowanie 

może być w ogóle akceptowane i do 

tego podziwiane. Jakim prawem ten 

człowiek w ogóle wyszedł na wol-

ność. Nie potrafię tego pojąć. Powin-

niśmy wziąć przykład z byłej angiel-

skiej premier Margaret Thatcher. 

Podczas jej kadencji kary dla boisko-

wych wariatów zostały drastycznie 

zaostrzone, dzięki czemu dzisiaj dużo 

rzadziej słyszy się o zamieszkach na 

stadionach  w Anglii. Niestety nasz 

premier zamiast wziąć się za sprawy 

naprawdę ważne woli zabierać się za 

ocenzurowanie Internetu, by potem 

powiedzieć, że nie do końca myślał 

nad tym, co podpisuje , a na minister 

sportu wybiera osobę, która nie ma 

pojęcia że w Polsce nie istnieje trze-

cia liga hokeja. Obecna minister 

sportu ma ze swoim resortem tyle 

wspólnego, co przysłowiowy piernik 

i wiatrak, i w dodatku udowadnia 

nam to przy każdej możliwej okazji. 

Stwierdzeniem tego typu że na Mi-

strzostwa Europy przyjeżdżają tylko 

kulturalni kibice, którzy doping trak-

tują jako „siestę” i „fun” przeszła 

samą siebie. Przecież po mistrzo-

stwach w Portugalii Anglicy zdemo-

lowali pół Lizbony tylko dlatego, że 

ich reprezentacja odpadła z turnieju. 

Ale to tylko moje skromne  sprosto-

wanie, przecież to osoba zajmująca 

stanowisko ministra sportu jest oso-

bą, która powinna się na tym znać… 

w każdym normalnym kraju. Podsu-

mowanie tego wszystkiego nie napa-

wa mnie optymizmem i naprawdę 

boję się o to, co będzie działo się na 

EURO 2012. Chciałbym żeby spraw-

dziła się wizja pani minister, jednak 

myślę, że jeśli nie zostaną podjęte 

odpowiednie kroki,  to podczas 

czerwcowej imprezy może być 

świadkami wielu niemiłych niespo-

dzianek, z chuliganami w rolach 

głównych. 

 

Robert Karalus 

Piłka nożna od zaw-

sze jest moją pasją. Piękne 

bramki, sztuczki piłkarskie, do-

ping i atmosfera to aspekty dzię-

ki którym uwielbiam usiąść 

przed telewizorem bądź kompu-

terem i na około 2 godziny od-

ciąć się od życia codziennego i 

spraw przyziemnych. Jednak nie 

wszystko w futbolu jest takie 

piękne, oprócz tego, że zarzą-

dzający tym sportem, przynajm-

niej w Polsce są niezbyt kompe-

tentni, to do tego jeszcze niektó-

rzy kibice mylą piłkę nożną z 

regularną wojną. 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

„Ciemna strona  

futbolu” 

MARZEC  
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HUMOR POWRACA!!! 

Banita, wielki nieobecny ostatniego numeru naszej „Erato” powraca w nowym, lepszym stylu! 

Po ponad miesięcznej przerwie na nowo powitać możemy dział „humor”, który w ostatnich ty-

godniach wywołał sporą ilość kontrowersji i nieporozumień. Teraz jednak, po wizycie u psycho-

loga wyprostował wszystkie swoje „skrzywienia” i jest gotów znów bawić was do łez! 

Mąż z żoną siedzą przy stole. Nagle żona oblewa się zupą i mówi. 

-Kochanie wyglądam jak świnia 

-w dodatku oblałaś się zupą - odpowiada mąż 
-Co jest podobne do jednego jamnika? 

-Drugi jamnik. 

Dlaczego piłka nie weszła na dyskotekę? 
- bo bramkarz jej nie wpuścił! 

Przychodzi baba do lekarza i mówi 
-Panie doktorze, jak leczyd owsiki? 
-A co kaszlą ? 

Dlaczego warto chodzid z bezdomną ?  

Nie musisz odwozid jej do domu! 

Co mówi farmaceutka do ptaka, którego właśnie uczy latad? -teraflu! 

- Jaki jest ulubiony układ wampira? 

 - Krwionośny 

Pewien przewodnik po Górach Skalistych miał złą sławę, gdyż 
na każdej jego  wycieczce ginął jeden z turystów. Po tych 
wszystkich wyprawach w śledztwie wychodzi na jaw, że prze-
wodnik jest patologicznym mordercą. Sąd zatem skazuje 
go na karę śmierci. Strażnicy więzienni sadzają delikwenta na 
krześle elektrycznym i włączają prąd. Ze zdziwieniem patrzą, 
że po 10 minutach przewodnik nadal żyje.  
Pytają się go, jakim to cudem, a on odpowiada z uśmiechem: 
-Przecież wszyscy wiedzą, że jestem złym przewodnikiem. 

Jedzą dwie świnie w korycie.  Nagle jedna zwymiotowała...  A druga na to:  
-Nie dolewaj, nie dolewaj bo nie zjemy!! 

Rozmawia dwóch dresów. 

- Wiesz, stary, dzieciak mi się urodził i 

nazwałem go BMW. 

- Ale z ciebie debil! 

- Ale za to mam BMW!   

Po dużej imprezie budzą się studenci i 
słychać taką rozmowę:  
 - coooo dziś mamy?  
 - wtorek chybaaaa...   
- nie tak dokladnieeee sesja zimowa czy 
letnia? 

Jaka jest ulubiona ryba lekarza.  Duże sumy. 

- Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przyszedłem tutaj, bo podobno 

rozwiązujecie problemy związane z alkoholem.  

- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci pomóc?  

- Brakuje mi 1,50 zł. 

- Jak nazywa się nieupieczone "U"? 
 - Ubezpieczenia. 

- Jak się nazywa pani K? 
 - Panika. 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  P ONADGIMNAZJ ALNYCH  W SYCOWIE  
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To wydanie gazetki szkolnej „Erato” postanowiliśmy w jak największym stopniu poświęcić (z okazji ich święta) kobietom! Jak 

przystało na „kobiecą” gazetkę, („Pani domu” czy też „Tina”) nie może zabraknąć horoskopu! W szamana/znachora/proroka 

postanowiła wcielić się jedna z naszych redaktorek - nie wnikamy jakie środki odurzające zastosowała, ile wdechów leku na 

astmę wzięła, ile zrobiła kompotów z maku - ciekawi nas jednak, czy wróżby się spełnią. :) 

Baran 20.III – 18.IV- Ludzie urodzeni pod tym znakiem mają bardzo 

duże skłonności do lenistwa. Nic im się nie chce i kochają robić z siebie 

baranów. Powinieneś więcej czasu poświęcić dla znajomych, ponieważ 

mogą oni w końcu odwrócić się od Ciebie. Pamiętaj szkoła nigdy Cię nie 

opuści, zawsze możesz powtarzać klasę. Szczęśliwy dzień: 23.  

Byk 21.IV – 20.V- przestań się byczyć i ruszaj do pracy. Tej 

nocy byk wejdzie w pannę i mogą wyjść z tego bliźnięta. Uwa-

żaj na alimenty, ponieważ mogą Cię drogo kosztować. Dwójka 

malutkich dzieci to nie lada wyzwanie dla takiego byka jak Ty! 

Szczęśliwe Dni: 1,2,4.  

Bliźnięta 21.V - 21.V – Brat w więzieniu? Saturn od początku 

przeczuwał, że tak będzie. Zacznij opłacać podatki na więzienia, 

bo i Ty wkrótce tam trafisz. Przyłóż się bardziej do nauki, po-

nieważ w tym miesiącu nauczyciele Ci nie odpuszczą. Aura z 

gwiazd mówi coś o wygranej w loterii. Szczęśliwy dzień: 12. 

Rak 22.VI – 22.VII – Przestań tak szczypać dziewczyny, bo od 

razu robisz się czerwony. Pora się ochłodzić. Mars wskazuje na 

to, że czekają na Ciebie długie wakacje. Nie opalaj się za bar-

dzo. Twoja skóra jest zbyt wrażliwa, a czerwone poparzenia 

mogą długo zostać na twojej skórze. Szczęśliwe dni: 10. 

Lew 23.VII - 23.VIII – Jesteś prawdziwym lwem, a Ty dziewczyno, 

prawdziwą lwicą. W tym miesiącu nie ma osoby płci przeciwnej, która 

nie zwróci na Ciebie uwagi. Neptun wskazuje na to, że czeka Cię praw-

dziwa miłość. Przemyśl to dokładnie, gdyż może to być ktoś z Twojego 

otoczenia, a Ty nie zwracasz na niego uwagi. Szczęśliwe dni: 6,23. 
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Panna 24.VIII - 22.IX – Panna powinna więcej czasu spędzać ze strzelcem. 

Może uda jej się znaleźć drugą połówkę i nie będzie już panną. Powinna 

również wziąć udział w jakimś castingu do filmu, gdyż Uran spierwiastkuje 

jej taką rolę, że wkrótce zostanie milionerką. Szczęśliwe dni: 10, 21, 22. 

Waga 23.IX - 23.X  - Twoja waga zaczęła się chwiać? Może powi-

nieneś trochę zwolnić z jedzeniem? Przestań zwracać uwagę na pro-

mocję. W tym miesiącu przy pomocy silnej woli i wysiłkowi fizycz-

nemu uda Ci się zrzucić kilka kilogramów. Szczęśliwe dni: 23, 14. 

Skorpion 24 X - 22 XI-  Skorpion często bywa sadystą i wtedy zostaje 

dentystą. To ostatnie chwile, by móc zmienić swój kierunek kształcenia. 

Uważasz, że praca dentysty jest bardziej opłacalna, to zmień szkołę i za-

cznij się uczyć. Szczęśliwy dzień: 13.   

Strzelec 23.XI – 21.XI-  W tym miesiącu uda Ci się ustrzelić niezłą 

pannę.  Powinieneś udać się na  kurs prawa jazdy, gdyż gwiazdy wska-

zują na to, że będzie to dla Ciebie bardzo sprzyjający okres w życiu. 

Szczęśliwy dzień: 12. 

Wodnik 20.I – 18.II - uważaj na nadmiar wody, a zwłaszcza alkoholu 

gdyż nadmierne spożywanie może szkodzić tobie i zagrażać osobom w 

Twoim otoczeniu. W tym miesiącu powinieneś więcej oszczędzać, gdyż 

czekają Cię niespodziewane wydatki. Szczęśliwy dzień: 18. 

Koziorożec 21.XII – 10.I -  W tym miesiącu pod swoją opiekę weźmie 

Cię Saturn i Mars. Czekają Cię częstsze odwiedziny znajomych. Myślałeś 

o zakupieniu kozy, albo jednorożca? Przyda Ci się jakieś zwierzątko. 

Szczęśliwy dzień: 29. 

Ryby 19.II – 19.III-  może najwyższa pora wymienić wodę w akwarium. Twoje 

rybki powoli przestają widzieć na oczy. Saturn czuwa  nad Tobą. Będziesz w zna-

komitej formie, co korzystnie wpłynie na Twoje samopoczucie. Szczęśliwe dni: 

10, 11, 12. 

Wróżyła: Marlena „Miuriel” Mikosiak 



WIOSENNA KRZYŻÓWKA!!! 

Przyszedł czas na kolejną niespotykanie przyjemną i łatwą krzyżówkę. Tym razem hasło będzie 
miało tematykę związaną z pierwszym dniem wiosny, a w zasadzie ze zwyczajem, który jest kulty-
wowany w Polsce od zarania dziejów! Oczywiście nie mogło również zabraknąć w haśle elementu 
zaskoczenia! Życzymy miłej zabawy! 

1. Seria zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 – 1849 nosiła nazwę wiosny...  
2. Staropolska nazwa marca to:  
3. Jest żeoskim odpowiednikiem Geniusza, oraz żoną Jowisza z Mitologii rzymskiej:  
4. "Jedna jaskółka wiosny nie czyni". Autorem tych słów jest...  
5. Marzec po angielsku.  
6. Kobiety dawniej walczące o prawa wyborcze, a ich ruch był częścią pierwszej fali feminizmu to:  
7. Jedna z klęsk żywiołowych. Często jej przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu.  
8. Dziś już historyczne, nieprecyzyjne określenie czasu liczonego na wsi pomiędzy okresem kooczenia się zapasów żywności z poprzedniego roku w gospo-
darstwach, a okresem zazielenienia się łąk i pierwszych plonów w nowym roku.  
9. Ile godzin dodają lub odejmują Rosjanie podczas wiosennej zmiany czasu?  
10. Kto jest autorem słów „Kobiety zawsze postawią na swoim, bo mają piersi. Nieważne duże czy małe, sam fakt ich posiadania oznacza, że stoicie na 
wygranych pozycjach.”  

11. Młode warzywo, ukazujące się po raz pierwszy wiosną.  
12. Kiedy oczekujemy wiosny?  
13. Podczas Wiosny Ludów kierował obroną Wiednia, a następnie węgierskimi wojskami. Stał się węgierskim bohaterem narodowym. Po upadku rewolucji 
węgierskiej służył w armii tureckiej, po przejściu na islam jako Murat Pasza.  
14. Nazwisko postaci z powieści pt: "Przedwiośnie" która opracowała szklane domy to:  
15. Pierwszym miesiącem wiosennym na półkuli południowej jest:  
16. Kwiaty masowo wręczane kobietom w czasach PRL to:  
17. Który z miesięcy wiosennych ma najmniejszą ilośd liter?  

18. Inaczej Równonoc.  
19. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąd można obchodzone w starożytnym Rzymie...  
20. Będąc facetem jaką różę powinienem dad przyjaciółce? 

Krzyżów
ka by F

atum 


