
    Bal andrzej-
kowy mamy 
ju� za sob�. Otó� cały 
dzie�-27 pa�dziernika, jak 
na dzie� wró�b przystało, 
był wypełniony czarami, 
niespodziankami i super 
zabaw�. Lekcje rozpocz�-
ły si� normalnie, lecz za 
spraw� jakiego� magicz-
nego zjawiska, ka�da lek-
cja była skrócona o całe 
10 minut. Nasz bal rozpo-
cz�li�my ok. godz.13. 
Wchodz�cych na sal� 
ogarniała bajeczna atmos-
fera, która sprawiała, �e 

wszyscy ruszali do ta�ca, 
(no, nie licz�c kilku osób, 
podpieraj�cych �ciany). I 
tak to bawimy si�, przy 
�wietnej muzyce, o któr� 

dbało dwóch 
did�ejów, przy 

kolorowych reflektorach, 
gdy to dowiadujemy si� 
(ok. godz.15.30), �e wszy-
scy rozchodzimy si� do 
swoich klas. Wchodzimy i 
..., wszystkich ogarnia 
zdziwienie, stoły �licznie 
udekorowane, zastawione 
pyszno�ciami i nasi ko-
chani czarodzieje, którzy 
nam to przygotowali. Po 
napełnieniu brzuszków 
ponownie ruszyli�my do 
ta�ca i i tak balowali�my 
a� do 17.30, gdy to dysko-

teka zosta-
ła uroczy-
�cie za-
mkni�ta 
   B y ł o 
naprawd� 
�wietnie ! 
Za przygo-
t o w a n i e 
takich an-
d r z e j e k 
wszystkim 
organiza-

torom serdecznie dzi�ku-
jemy i oby takich imprez 
było jak najwi�cej.  
 

Emilki, kl. IId 
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   Tego dnia ob-
chodzili�my czte-
ry wa�ne uroczy-
sto�ci w �yciu 
naszej szkoły. Pierwsz�, jak�e 
wa�n� była trzecia rocznica 
nadania imienia Jana Pawła II 
n a s z e m u 
g i m n a -
zjum. Dru-
g� było 25-
lecie pon-
t y f i k a t u 
Jana   Paw-
ła II. Trze-
cia   uro-
c z y s t o � � 
tak�e wa�-
na dla na-
s z y c h 
pierwszo-
klasistów, 
otó�   tego   dnia   zło�yli   
uroczyst� przysi�g� i oficjalnie 
wst�pili do grona społeczno�ci 
gimnazjalnej w Ja�wiłach. 
Wszystkie  te  trzy uroczysto-
�ci odbyły si� na uroczystym 
apelu, podsumowanym prze-
mówieniem Pana Dyrektora 
Mirosława Pycza i Ksi�dza 
Jerzego Sidorowicza. No i uro-
czysto�� czwarta- dyskoteka 
integracyjna. Nasze kochane 
pierwszaki zmagały si� w kon-

kurencjach przy-
g o t o w a n y c h 
przez klasy dru-
gie. A były 

w�ród nich: dmuchanie w pi-
łeczk� pingpongow�, która 
zamieniła si� w m�k�, karmie-

nie jogurtem, Quiz „Szkoła bez 
tajemnic”, piosenka o swojej 
klasie, strój uczniowski. Kon-
kurencje odbywały si�  w trak-
cie dyskoteki, a klas�, która 
najlepiej sobie z nimi poradziła 
była IB (Gratulacje!!). pozosta-
li te� byli  �wietni, a ró�nice  
punktów były minimalne. Oby 
wszyscy  traktowali  to  jako 
fajn� zabaw� i super przygod�. 
 

Emilki, kl. IId 

„4 w 1” - 30 
pa�dziernika 

   Ten  dzie�  to  jak�e  wa�ny 
dzie�  dla  ka�dego  Polaka.  
To wła�nie  tego  dnia  Polska  
po  wielu  latach  niewoli  wró-
ciła  na map�  Europy.  85  
rocznic�  tego wydarzenia  
społeczno��  naszej szkoły  
obchodziła  10  listopada. T�  
uroczysto��  uczcili�my  ape-
lem  przygotowanym  przez 
uczniów  naszej  szkoły.  Pa-

nowała na nim powa�na  at-
mosfera (przynajmniej  powin-
na),  bo  niektórzy  zachowy-
wali  si�   „niezbyt powa�nie”.  
Starajmy  si�  aby  takie uro-
czysto�ci,  obchodzi�  z  nale-
�ytym  szacunkiem  i  powag�. 
 

 
Emilki, kl. IId 

11 listopada - odzyskanie przez Polsk� niepodległo�ci  

Pierwszaki podczas �lubowania 

Nasi koledzy i kole�anki podczas zabawy 
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Z okazji okresu karnawału i niedawno obchodzonych �wi�t 
postanowiłam poszuka� troch� ciekawostek z nimi zwi�za-
nych. Oto najciekawsze ze znalezionych: 

    Choinka nie zawsze towarzyszyła lu-
dziom podczas �wi�t. Zwyczaj ten ma 
ponad 150 lat. A zacz�ło si� to w amery-
ka�skim miasteczku Cleveland, u schył-
ku XVIII wieku. Pewien niemiecki pa-
stor postawił drzewko udekorowane jabł-
kami. Nie spodobało si� to innym du-
chownym, ale widz�c zadowolenie wier-
nych rozpowszechnili ten symbol rado�ci 
i nadziei. Dopiero pół wieku pó�niej 
zwyczaj rozpowszechnił si� w innych 
krajach, równie� w Polsce. 
    Zwyczaj wysyłania kartek �wi�tecz-
nych rozpocz�ł si� w 1843 roku. Lon-
dy�ski bogacz, Henry Cole, zamiast pi-
sa� dziesi�tki listów z �yczeniami (a tak 
si� wtedy robiło, aby zło�y� �yczenia 
znajomym), zamówił kolorowe karty z 
nadrukiem : A MARY CHRISTMAS 
AND A HAPPY NEW YEAR (Wesołych �wi�t i Szcz��li-
wego Nowego Roku). Projekt wykonał John Calcott Horsley 
przedstawiaj�c bo�onarodzeniow� uczt�. Kartk� 
wydrukowała firma Braci Jobbinsów z Holborn, nakładem 
1000 sztuk, o wymiarach 12,7x8,2 cm. Bezcenna pierwsza 

kartka znajduje si� obecnie w zbiorach South Kensington 
Museum. Inna kartka z tego druku została sprzedana w 2001 
roku anonimowemu kolekcjonerowi za 28 tys. dolarów. 

Najwi�cej kartek w swojej kolekcji ma 
Joan Gordon z Medway  Towns w 
Anglii. Natomiast w 1873 roku w 
czasopi�mie „Times” ukazała si� anons z 
przeprosinami za nie wysłanie kartki na 
�wi�ta. 
    Z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia w 
1999 roku w mie�cie Methel w USA ule-
piono najwi�kszego bałwana. Poniewa� 
było zbyt mało �niegu wykorzystano 
sztuczny puch. Guziki zrobiono z 6 opon 
samochodowych, a za r�ce słu�yły dwie 
trzymetrowe gał�zie. Bałwan mierzył 
34,63 m , a lepiono go 14 dni. Bałwana 
nazwano Angus. 
    Meksyka�ski artysta Sergio Rodriguez 
Villarreal, specjalista od gigantycznych 
ozdób choinkowych,  stworzył istne dzie-
ła je�li chodzi o ozdoby. 
Najwi�kszy dzwonek  (5,5 m) składał si� 

z 4854 szklanych butelek. Wieniec �wi�teczny zawierał w 
sobie 5983 plastikowych kubków, a anioł-olbrzym mierzył 
ponad 5,5 m. Jego autorstwa jest te� bombka o wysoko�ci 
2,75 m.  

 

Ciekawostki 

Cz�sto 
my�li-

my : dlaczego ja mam tak na 
imi� a nie inaczej? Dlaczego 
moi przyjaciele maj� tak na 
imi�? W wielu przypadkach 
nigdy si� tego nie dowiemy. 
Ale mo�emy sprawdzi� co 
oznaczaj� imiona naszych 
przyjaciół, rodziny, znajo-
mych. Lecz pami�tajmy, �e 
to mo�e by� zupełnie nie-
prawda. Jak wiemy ka�da 
osoba jest inna i nie imi� 
decyduje jakimi osobami 
jeste�my. W tym numerze 
podajemy niektóre imiona 
od „A” do „J”. Przyjemnej 
zabawy! 
 
Adam- stanowczy, rozs�dny 
i pewny siebie; 
Adrian- miły, inteligentny, 
ambitny; 
Agata- dba o rozwój ducho-
wy, umysłowy, wygl�d ze-
wn�trzny; 
Agnieszka- ceni swobod�, 

bezkonfliktowa, odwa�na 
idealistka, odpowiedzialna; 
Aleksandra- towarzyszka, 
marzycielka, bezkonflikto-
wa; 
Andrzej- czuły na ludzk� 
krzywd�, lubi by� dowarto-
�ciowany; 
Anna- ciepła, spokojna, 
rodzinna, wra�liwa, dyplo-
matka; 
Antoni- przywódca, dokład-
ny, nie lubi gdy kto� go kry-
tykuje; 
Artur- nie�miały, ale cza-
sem pokazuje „ró�ki”; 
Bartosz- konserwatywny, 
szlachetny, łatwo poddaje 
si� woli innych; 
Beata- spokojna, czuła, z 
temperamentem; 
Bła�ej- indywidualista, im-
pulsywny, urodzony przy-
wódca; 
Bogdan- domator, spokoj-
ny, nie konfliktowy; 
Bo�ena- energiczna, niekie-
dy niespokojna; 

Cezary- inteligentny, rozu-
mie innych, lubi by� wa�ny; 
Damian- z temperamentem, 
spokojny; 
Dariusz- tajemniczy i po-
w�ci�gliwy; 
Dawid- byłby z niego dobry 
filozof; 
Dorota- uczuciowa, czasem 
kłótliwa, ma doskonał� pa-
mi��; 
Emilia- wra�liwa i odwa�-
na, ma du�y temperament i 
dusze artystki, lubi  muzyk�; 
Ewa- niezale�na, tolerancyj-
na, odpowiedzialna; 
Ewelina- niezale�na, tole-
rancyjna, odpowiedzialna; 
Gabriela- szlachetna, 
otwarta, lubi porz�dek; 
Gra�yna- wesoła, bezstreso-
wa, potrafi oceni� swoj� 
warto��; 
Grzegorz- ma liczne wielbi-
cielki, szlachetny; 
Halina- szlachetna, wra�li-
wa, o du�ej intuicji; 
Hanna- ciepła, subtelna; 

Iwona- łagodna, spokojna, 
u�miechni�ta; 
Izabela- tajemnicza, ceni 
swobod�, odpowiedzialna, 
dyplomatka; 
Jacek- odwa�ny, pewny 
siebie, posiada tradycyjne 
pogl�dy; 
Jakub- pracowity, kultural-
ny, bywa rozrzutny; 
Jan- czasem egoista, ideali-
sta; 
Justyna- przyjazna, lubi 
kierowa� innymi, potrafi 
trafnie oceni� sytuacj�; 
Julia- kulturalna, inteligent-
na, bardzo dba o swój wy-
gl�d, idealna przywódczyni; 
Joanna- energiczna, nieza-
le�na, moralistka; 
Jolanta- stanowcza, bywa 
chłodna, kochliwa; 
 

Przygotowały: Justyna 
Marcinkiewicz i Kasia 

Rogało 
W nast�pnym numerze 

ci�g dalszy.  

Imiona 



 1. �wi�ta,  i  po  �wi�tach...  
Jednak młodzi  ludzie  nie  zawsze  wie-
dz�  jak wygl�dały  te  �wi�ta  dawniej.  
Czy  mo�e  Pani  opisa�  nam-  młodemu  
pokoleniu- dokładniej  obchody  �wi�t 
Bo�ego  Narodzenia,  kiedy  była  Pani 
w  naszym 
wieku?  Co 
z n a j d o wa ł o 
si�  na  wigi-
lijnym  stole, jakie  kol�dy  
�piewano  itp.? 
-Dzisiaj  kol�d  �piewa si�  
coraz  mniej  dlatego, �e  
posiadamy  magnetofony,  
płyty  itp.  wi�c młodzie� 
woli słucha� ni�  �piewa�. 
My  po kolacji  siadali�my 
kiedy� wokół pachn�cej, 
�ywej choince z cał� rodzi-
n�  i z rado�ci� �piewali�my  kol�dy  a�  
do  pasterki. Potem  jechało  si� do  Ko-
�cioła.  Niektóre  kol�dy  ró�niły  si�  od  
dzisiejszych  np.  „Cztery lata”,  
„Przylecieli Anieli”,  „Powsta�  Dawi-
dzie”. 
W  dzie�  wigilijny  dzieci  musiały  by� 
grzeczne  i  posłuszne  swoim  rodzicom. 
Obowi�zywał  �cisły  post.  Pierwszy 
posiłek  to  była  wspólna  kolacja.  Stół 
był  za�cielony  białym  obrusem,  a  pod 

nim   siano,   symbol   Narodzin   Chry-
stusa.   Na   stole   musiało   znale��   si� 
13   potraw   (liczba   nieparzysta).        
 2.  Z   upływem   czasu   zamie-
raj� nasze   pi�kne   bo�onarodzeniowe   
tradycje,   czy istniały   jakie�   zwycza-

je,   których   
si�   ju�   nie  
o b c h o d z i   
obecnie? 

-W dawnych czasach ludzie   
gromadzili   si� do   jednego   
gospodarstwa i �piewali 
pi�kne kol�dy.  
Dzisiaj ludzie nie chc� od-
wiedza�   s�siadów wol�   
zaj��   si�   telewizj�,   ra-
diem,   pras�.   Ka�dy  jest 
zamkni�ty  w  sobie. 

 3.  Na   przełomie   ostatnich  
lat �wi�ta  Bo�ego  Narodzenia  w  Pol-
sce zaczynaj�  upodabnia�  si�  do  ame-
ryka�skich �wi�t.  Jakie  zmiany  dodat-
nie i  ujemne  zaobserwowała  Pani  w  
obchodzeniu  tych  �wi�t? 
-Moim zdaniem tradycje i zwyczaje 
�wi�t  powoli  zanikaj�. Brak  u  ludzi 
zadowolenia, szacunku dla siebie. Nie 

potrafi� pokaza� miło�ci do drugiego 
człowieka.       

       4.  Ze �wi�tami Bo�ego Naro-
dzenia kojarzy si� równie� hucznie ob-
chodzony Sylwester. Czy za Pani czasów 
Nowy Rok �wi�towano tak dono�nie jak 
obecnie? 

Sylwestra urz�dzano w kilkunastu do-
mach na wsi.Muzykant na akordeonie 
przygrywał, a my wszyscy ta�czyli�my 
a� do białego rana. Dzisiaj młodzie� 
wyje�d�a do miasta, du�ych restauracji. 
Strój kupuj� drogi, błyszcz�cy. Chc� 
wygl�da� jak królowe z bajki. Kiedy� 
liczyła si� tylko dobra, wspólna zaba-
wa...   

 Dzi�kujemy Pani za wywiad. 

Pomogła nam Pani dowiedzie� si� jak 
dawniej obchodzono �wi�ta Bo�ego 
Narodzenia. 

Wywiad z P. Stanisław� Zajko prze-
prowadziły: Justyna Zajko i Gabrysia 

Wasilewska z kl. Ib 

W ostatnich dniach najbar-
dziej trendy jest wypromowa-
ny przez gwiazdy hip hopu 
kaszkiet, czyli obecnie nazy-
wana czapka z daszkiem. Ko-
lejna topowa sprawa w tym 
sezonie to szaliki a wła�ciwie 
szale: dłuuugie i koniecznie z 
włóczki, najlepiej kolorowej. 
Te najbardziej trendy s� w 
paski. Niekoniecznie trzeba 
nimi opatula� kurtk�. Mog� 
by� super uzupełnieniem ko-
lorowego sweterka. Patchwor-
kowe szale o du�ym splocie 
wygl�daj� jak wydziergane 
przez babcie. W roli szala 
mo�e wyst�pi� kolorowy swe-
ter, je�li narzucisz go na ra-
miona. Mimo to, �e wiele 
osób uwa�a dres za stary ob-
ciach, s� one teraz na topie! 
Wielkimi fanami dresów s� 

raperzy, od Missy 
Elliot i Eve, po Pink 
i Eminema. Sporto-

wy styl lansuja tak�e najele-
gantsze domy mody takie jak 
Chanel. 
Herbat� nie tylko si� pije. 
Czarnej i zielonej mo�na u�y-
wa� do przyrz�dzania kosme-
tyków. Oto przepisy, które 
warto wypróbowa�: 
1. Relaks dla oczu 
Torebk� czarnej herbaty zalej 
1/4 szklanki wrz�tku. Gdy si� 
zaparzy, nas�cz nia dwa płatki 
waty połó� na powieki. Połó� 
si� na 5-10 minut. Oczy wy-
poczn�, b�d� mniej zaczer-
wienione i opuchni�te. 
2. Zamiast toniku 
Pi�� ły�eczk� zielonej herbaty 
zalej szklanka wrz�tku. Po 
wystudzeniu przelej napar do 
torebek do lodu i włó� do 
zamra�arki. Kostkami prze-
cieraj twarz. Złagodz� podra�-

nienia i oczyszcza cer�. 
3. Do k�pieli 
4-6 torebek czarnej herbaty 
zalej litrem wrz�tku i parz 
przez 15 minut. Wlej napar do 
wanny wypełnionej ciepł� 
woda. K�piel oczyszcza, �ci�-
ga pory skory, działa orze�-
wiaj�co. 
 U�ywanie korektora i 
dwóch kolorów fluidu, najle-
piej tłustego, np. witaminowe-
go, mo�esz podkre�li� owal 
twarzy tak, aby rysy wydawa-
ły si� wyrazistsze. Kolory 
podkładu powinny ró�nic si� 
od siebie o dwa tony. Podsta-
wowy ma by� w odcieniu 
skory, drugi-nieco ciemniej-
szy, a korektor- najja�niejszy. 
Korektor nakładamy: 
-pod oczami- tak�e przy ich 
zewn�trznych k�cikach (to 
pomo�e zatuszowa� zm�cze-
nie) i przy nosie; 
-wzdłu� ko�ci policzkowej od 

skroni do linii polowy oka; 
- przy skrzydełkach nosa 
Podkładem ciemniejszym: 
- zaznaczamy miejsce pod 
ko�ci� policzkowa - zaczyna-
my od ucha, ko�czymy na 
wysoko�ci polowy oka- im 
bli�ej nosa, tym mniej ciem-
nego podkładu nakładamy. 
Przy uchu nale�y go roze-
trze�, tak aby nie było wida� 
granicy. 
Podkład ja�niejszy: 
- wklepujemy opuszkami pal-
ców w miejsca, które nie zo-
stały zaznaczone ciemniej-
szym odcieniem ani korekto-
rem. To złagodzi zmiany ko-
lorów. Na koniec pudrujemy 
twarz sypkim pudrem.  

      
Joanna Dekarz, Anna 

Olechno, kl Id 

Nasze rozmowy 

     Przed lustrem 
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Stycze� 2004 

17 pa�dziernik  
     4 uczniów reprezentowało 
nasze gimnazjum w Gimna-
zjadzie Powiatowej w Sza-
chach. Indywidualnie M. 
Pawłowski zdobył br�zowy 
medal, a grupowo chłopcy 
wywalczyli II miejsce, awan-
suj�c na szczebel rejonowy. 
Kolejne starcie odbyło si� 29. 
10. Nasi szachi�ci zaj�li VI 
miejsce.  
18 pa�dziernik  
     Na Pietraszach odbył si� 
Finał Wojewódzki w Indywi-
dualnych Biegach Przełajo-
wych. W klasyfikacji ogólnej 
dziewcz�ta zaj�ły VI miejsce 
na 60 szkół.  
23 pa�dziernik  
     W Ksi��ynie odbyły si� 
Jesienne Biegi Przełajowe. 
Nasze reprezentantki wywal-
czyły wiele medali i nagród. 
A w klasyfikacji ogólnej zdo-
były złoty puchar.  
30 pa�dziernik  
      W Wasilkowie odbyły si� 
Sztafetowe Biegi Przełajowe. 
Sztafeta dziewcz�t zaj�ła VI 
miejsce, awansuj�c na szcze-
bel wojewódzki, który odb�-
dzie si� w przyszłym roku. 

6 i 7 listopad  
      W Mo�kach miały miej-
sce Gimnazjady Powiatowe 
w Piłce Siatkowej Dziewcz�t 

i Chłopców. Zespół dziew-
cz�t wywalczył II miejsce, a 
chłopców miejsce III. 

23 listopad 
      W Mo�kach odbyły si� 
mecze Gimnazjady Powiato-
wej w Halowej Piłce No�nej. 

Chłopcy wygry-
waj�c 3 na 4 star-
cia , zaj�li II 
miejsce. 
 
6 grudzie�  
W naszej szkole 
odbył si� Miko-
łajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego 
o r g a n i z o w a n y 
przez Mi�-
dzyszkolny 
Uczniowski 
Klub Spor-
t o w y 
„ O l i m p ” 
Ja�wiły, 
       Na tere-
nie naszej 
szkoły od-
bywaj� si� 
r ó w n i e � 
c y k l i c z n e 
biegi przełajowe 
dziewcz�t i chłop-

ców. Było ich ju� 5. Mło-
dzie� czynnie i licznie w nich 
uczestniczy, a aktualne wyni-
ki mo�na znale�� w gablo-

tach sportowych.  
 
Serdecznie gratuluj� wszyst-
kim sportowcom osi�gni��, 
tych małych jak i tych du-
�ych. Kieruj� równie� po-
dzi�kowania nauczycielom 
w-fu p. P. Kodzie i p. S. 
Olechno bez których ucznio-
wie naszego gimnazjum nie 
osi�galiby chyba tak rewela-
cyjnych osi�gni��.  
 
 

 
 

 
 
 

Emilia Guzel, kl. IIb 

     Aktualno�ci sportowe 


