Luty/Marzec 2016r.

Słowo wstępne
Miło nam powitać Was, Drodzy Czytelnicy, w kolejnym, czwartym już numerze gazetki
szkolnej. Pracowicie spędziliśmy ostatni miesiąc, czego dowodem są poniższe artykuły.
Przygotowaliśmy kilka tekstów związanych ze sportem i zdrowym stylem życia – tematem
przewodnim. Znajdziecie tu:
 Kalendarium gimnazjalisty na luty/marzec;
 Cykl Black&White- tym razem wspólnie zastanowimy się nad tematem: ,,Czy śmieciowe
jedzenie powinno wrócić do szkół?”;
 Recenzje filmowe - koniecznie musicie je przeczytać, a później obejrzeć polecane filmy 
 Kącik kulinarny - pełen pysznych i zdrowych przepisów;
 Kulturę Hiszpanii – dowiecie się więcej o malarstwie, literaturze i tańcach hiszpańskich;
 Historię starożytnych igrzysk olimpijskich – jak było naprawdę…?
 Rozrywkę – co tym razem nas rozbawiło…
 Recenzję płyty;
 Recenzję książki;
 Wywiad z panią Kucharką;
 Cykl: ,,Jak się uczyć…”

Zapraszamy do lektury!

Kalendarium gimnazjalisty
Luty
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Światowy Dzień Mokradeł,
5 lutego -- Światowy Dzień Nutelli
6 lutego – Dzień Boba Marleya
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy, Dzień Pantoflarza
10 lutego –Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
11 lutego – Światowy Dzień Chorego,
12 lutego – Dzień Darwina ( Dzień Ewolucjonizmu),
13 lutego – Światowy Dzień Radia, Międzynarodowy Dzień Zimowej Jazdy Rowerem do Pracy
15 lutego – Dzień Singla,
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek,
17 lutego – Dzień Kota,
21 lutego– Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej,
23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym,
24 lutego – Dzień niespodziewanego całusa,
26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych, Dzień Dinozaura,
27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego,
29 lutego – Dzień Chorób Rzadkich, Dzień Roku Przestępnego
30 lutego– Międzynarodowy Dzień Dni, Które Nie Istnieją 

Marzec
1 marca – Dzień Piegów,
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy,
5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty,
6 marca – Europejski Dzień Logopedy, Dzień Czystego Stołu,
8 marca – Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie, Dzień
Osób Rudych
9 marca – Dzień Polskiej Statystyki,
10 marca – Dzień Mężczyzny, Międzynarodowy Dzień Całowania w Czoło,
11 marca – Dzień Sołtysa,
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy,
14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień,
18 marca – Europejski Dzień Mózgu
19 marca – Dzień Wędkarza
20 marca – Dzień Bez Mięsa, Międzynarodowy Dzień Wróbla, Międzynarodowy Dzień Astrologii
21 marca – Dzień Wagarowicza, Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Leśnika i lasu, Dzień
Walki z Dyskryminacją Rasową
22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku
23 marca – Światowy Dzień Meteorologii, Dzień Windy,
24 marca – Narodowy Dzień Życia,
25 marca – Dzień Czytania Tolkiena
26 marca – Dzień Niedźwiedzia Grizzly, Światowy Dzień Króla Niedźwiedzi,
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca – Dzień Metalowca

Julia

Black&White
Czy śmieciowe jedzenie powinno wrócić do szkół?
1 września zeszłego roku weszła w życie dość kontrowersyjna ustawa o tzw. śmieciowym
jedzeniu. Zakładała ona usunięcie ze szkolnych jadłospisów niezdrowej żywności, przez co ze
stołówek, automatów i sklepików zniknęły batony, chipsy, słodkie napoje i wszystko, co zawiera
dużo cukru. W październiku za stołówkowe gabloty udało się przemycić drożdżówki, niestety, nie
ucieszyło to większości uczniów. A trochę szkoda, bo uważam, że akurat tutaj nasz rząd
wyświadcza nam wielką przysługę.
Po pierwsze, w śmieciowym jedzeniu nie ma wartości odżywczych. To oczywiste, ale czy tak
naprawdę to sobie uświadamiamy? Nie wydaje mi się - nie wielu z nas myśli o konsekwencjach, kiedy
je piątego batona w ciągu dnia. Obecność pestycydów, środków chemicznych, barwników, dodatków
smakowych oraz ogromne ilości cukru (a także soli) mogą prowadzić do cukrzycy, chorób serca, a
nawet raka.
Oczywiście, nie dostaje się raka od jedzenia ot tak – to dosyć długi proces, który zazwyczaj
poprzedzony jest wzrostem wagi. To już naprawdę nie jest przyjemna sytuacja - oczywiście, toleruje
się grube osoby, zwłaszcza takie, które chcą coś ze sobą zrobić, ale
po pewnym czasie i przekroczeniu pewnego limitu społecznie
akceptowalnego – przypuszczam, że spojrzenia ludzi na ulicy i
wręcz słyszenie ich osądzających myśli, nie jest zbyt przyjemne.
Po trzecie – nie oszukujmy się, ale ceny w sklepikach i
automatach często są wręcz przerażające. Oczywiście, pieniążki te nie są jakieś bardzo duże, kiedy
patrzy się na cenę jednego produktu, ale w większości przypadków to sumy tych wszystkich batonów
są odpowiednio wysokie, by móc stwierdzić, że sklepikarze wyzyskują z nas pieniądze za chwilę
przyjemności i zniszczone zdrowie.
Podsumowując, uważam ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia za jeden z
najlepszych pomysłów nowego rządu i twierdzę, że jest potrzebny. Ale żeby nie było - uważam, że
każdy zasługuje na chwilę rozpusty co jakiś czas (byle nie przesadzać). Poza tym, w naszym kraju jest
trochę więcej ważniejszych rzeczy do zrobienia niż palenie pań sklepikarek na stosie. Mimo to szanuję
i popieram decyzję o wycofaniu śmieciowego jedzenia ze szkół.

Michał

Black&White
Czy pamiętasz te piękne czasy, kiedy w szkole można było kupić batona lub wypić gorącą
czekoladę? Czasy, gdy największą podróżą w ciągu dnia była droga ku szkolnemu sklepikowi?
Wreszcie - czasy, które uczyły pożyczać i oddawać, oszczędzać i wydawać? Na pewno pamiętasz.
Niestety, obecnie w szkołach jest mniej smakołyków niż kiedyś. Dlaczego? No właśnie…
Według mnie w szkole powinno być miejsce na niezdrowe przekąski! Częstym argumentem
przeciwników mojego stanowiska jest przeświadczenie, że baton czy cola są
dla dziecka zagrożeniem otyłością i utwierdzaniem w złym trybie życia. Ale
zastanówmy się: czy dziecko, któremu w kieszeni brzęczą monety i które ma
ochotę na chipsy – pójdzie po nie do sklepu osiedlowego czy kupi sałatkę z
tuńczyka? Czy kilkulatek, który nie może nabyć w podstawówce batona, kupi
sobie gruszkę? A może kalarepę? Być może. Ale czy zawsze? Nie! A jeśli już
powstaje podejrzenie, że brak „śmieciowego jedzenia” może być bezsensowny – należy to
przemyśleć.
Przejdźmy teraz do szkoły średniej. Maturzysta. Osoba pełnoletnia. Nie może kupić w szkole
batona. Czy system, w którym człowiek może nabyć w sklepie alkohol a nie może kupić w szkole coli,
jest zdrowy? Jest normalny? Według mnie – nie! Nie można zakazać osobie w
pełni samodzielnej kupić paczki chipsów! Jeśli można zabronić kilkunastolatkom
pić mirindę, to nie można uniemożliwić tego osiemnastolatkom...
Na koniec zwrócę się ku osobom zarywającym noce, by kolejnego dnia
dostać dobrą ocenę. Jak często w szkołach średnich uczniowie siedzą w szkole
ponad osiem godzin, wracają do domu, kładą się spać, wstają i uczą się do
pierwszej, drugiej w nocy? Czego najbardziej potrzebują w szkole? Kawy!
Przykro mi, moi mili – nie będzie kawy!
Czy w szkole jest miejsce na „śmieciowe jedzenie”? Tak! Młody człowiek ma prawo zjeść na
przerwie batona lub wypić kilka łyków coli! Nikt nie powinien zabraniać komukolwiek – a w
szczególności osobom pełnoletnim – przekąsić coś smacznego, nawet jeśli jest niezdrowe!
Paweł

Recenzje filmów
Filmy poniżej opisane zostały pokazane po raz pierwszy w Polsce na Festiwalu Młodego
Widza „Ale kino!”. Nie są to zwykłe obrazy – opowiadają nie tylko o bohaterach, ale przede
wszystkim o ich emocjach.

La casa más grande del mundo – Największy dom na świecie
Reżyseria: Ana V. Bojórquez, Lucía Carreras
Obsada: Gloria Lopez, Maria Lopez, Elder Escobedo, Fabiana Ortiz, Myriam Bravo
Kraje uczestniczące w nagrywaniu filmu: Gwatemala, Meksyk
Wszyscy wyobrażamy sobie strach jako wielką rzecz. Jak ciemne schody do piwnicy, świecące
oczy w ciemności lub ciche, skrzypiące schody w ruinach starego domu...
Ale co to tak naprawdę jest? Każdy ma swoje własne strachy, różne rzeczy nas przerażają.
Lecz czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie strachy innych, a co bardziej istotne, czy potrafimy
zrozumieć je tak samo jak własne?
Historia Rocio (głównej bohaterki) dzieje się wysoko w górach Ameryki Południowej.
Dziewczynka nie ma pojęcia o świecie w dole – prawdopodobnie nigdy nie widziała prawdziwego
miasta. Ma kontakt z zaledwie dwójką dzieci w jej wieku i już od
najmłodszych lat uczy się najważniejszej pracy dla mieszkańców
górskich lasów i równin – wypasania owiec. Film pokazuje
zupełnie nam obcą i nieznaną kulturę – życie ludzi, którzy nie
mają kontaktu z „naszą” rzeczywistością. Mieszkają ciągle w tym
samym miejscu, każdego dnia, od rana do wieczora, wykonują tę
samą pracę i to wszystko pod osłoną ogromnych gór, wielkich
lasów, pięknych krajobrazów i niesamowitej mgły, która zresztą odegra znaczącą rolę w całym filmie.
Film „Największy dom na świecie” pokazuje inną stronę strachu. Rzecz, której najbardziej boi
się główna bohaterka, jest, można powiedzieć, dziecinna i nie przerażałaby ona chyba żadnego z nas.
Jednak bez zrozumienia przerażenia Rocio – głównej bohaterki - nie można zrozumieć jej samej, a co
za tym idzie – nie można pojąć idei całego filmu. Reżyserki sprytnie stworzyły niewidzialną bramę,
którą tylko umiejący patrzeć uważnie, wrażliwy widz może otworzyć. Film ten jest pełen silnych, choć
niewypowiedzianych emocji. Pozornie jest monotonny, niewiele w nim się dzieje. Jednak jeśli
potrafimy być wrażliwy i cierpliwi, powoli przenosimy się w świat Rocio. Zaczynamy rozumieć uczucia
dziecka. Widzimy, że te wszystkie mało istotne sprawy są dla dziewczynki trudne
i ważne – są dla niej całym, małym światem, widzimy jak przezwycięża swój
strach. Ten film pokazuje, że każdy z nas ma swój własny mały świat, który składa
się czasami z nieistotnych spraw, jednak gdyby nie one – nie byłoby nas i to
właśnie czyni je wyjątkowymi.

Skammerens datter – Wszystkowidząca
Reżyseria: Kenneth Kainz
Obsada: Maria Bonnevie, Jakob Oftebro, Soren Mallinhg, Peter Plaugborg
Państwa uczestniczące w nagrywaniu filmu: Dania, Norwegia, Czechy, Islandia, Szwecja, Finlandia
Akcja filmu toczy się w czasach pełnych magii, smoków, zamków, rycerzy i mrocznych
tajemnic. W świecie tym istnieją osoby potrafiące wejść do ludzkich wspomnień i uświadomić im,
czego najbardziej się wstydzą. Jednak, jak można się spodziewać, ludzie z takim darem nie mogą
swobodnie uczestniczyć w normalnym życiu swojego miasteczka. Są odtrącone przez
społeczeństwo i muszą mieszkać w odosobnieniu…
Dina jest córką jednej z tych szczególnych osób nazywanych Wstydkami. Pewnego dnia w ich
pustelni pojawia się tajemniczy jeździec i prosi o przybycie matki Diny do zamku. Musi ona osądzić,
czy podejrzany o morderstwo jest winny, bo tylko Wstydka może przejrzeć jego prawdziwe
wspomnienia. Matka wyjeżdża. Ale kiedy okazuje się, że podejrzany jest niewinny, książę nie poddaje
się w poszukiwaniu potwierdzenia swoich domysłów i przyzywa do królestwa również Dinę, która
odziedziczyła dar po matce. Kiedy dziewczyna wyjeżdża do królestwa, odkrywa
intrygę uknutą przez księcia. Tylko ona może przekonać ludzi o ich zaślepieniu.
Może odkryć ich wnętrze i przekonać ich samych, jacy naprawdę są i zmusić ich
do odróżnienia dobra od zła. Prawda jest jej bronią. Dzięki swoim zdolnościom
może uratować wielu niewinnych od śmierci i tyrańskich rządów, jednak na jej
drodze stoi wiele przeszkód.
„Wszystkowidząca” łączy szybką, ekscytującą akcję i prawdę o ludzkiej
psychice. Fabuła stwarza napięcie i film może być dla nas dobrą rozrywką. Jednak
niektóre momenty sprawiają, że zastanawiamy się nad darem Diny. Czy
rzeczywiście chcielibyśmy tak jak ona zaglądać do ludzkich umysłów i
wydobywać z nich najwstydliwsze wspomnienia? Taka umiejętność to ciężar,
powodujący niechęć ludzi i odosobnienie. Daje jednak niezastąpione
możliwości. Film ten pokazuje, do czego potrzebny nam wstyd – gdyby nie
on, nie moglibyśmy odróżnić dobra od zła, stalibyśmy się tyranami. Dzięki
niemu jesteśmy wrażliwsi dla innych, lepiej ich rozumiemy. Ale czy my sami potrafimy, tak jak Dina,
zajrzeć do swoich umysłów i wydobyć z nich to, czego naprawdę się wstydzimy...?

Ola

Kącik kulinarny
PRZEDE WSZYSTKIM: ZDROWA GŁOWA!
Dużo się teraz mówi o zdrowym żywieniu. Owoce, warzywa, mleko i przede wszystkim
żadnych słodyczy, chipsów i drożdżówek. Ale jesteśmy tylko ludźmi – mamy swoje wady, problemy
i dość dużo na głowie… Jak tu jednocześnie jeść dietetyczne i ekologiczne produkty i nie wściekać
się na każdym kroku na wszystko i wszystkich w skutek braku cukru i energii?
Oczywiście warto zdrowo się odżywiać – dzięki temu wszystko w nas lepiej funkcjonuje.
Jednak czy naprawdę warto traktować to jako najważniejszy cel w życiu? Przecież nie każdy ma czas,
żeby spędzać go w sklepach ze zdrową żywnością i godzinami czytać składy produktów na tyle
opakowania. Czy damy radę nie połknąć ani ziarenka cukru przez cały tydzień i ani razu nie zezłościć
się na coś zupełnie niepotrzebnie?
Sądzę, że nie. Oprócz zdrowia ciała równie ważne jest (jeśli nie ważniejsze) zdrowie ducha. Co
nam przyjdzie z tego, że będziemy się zdrowo i dietetycznie odżywiać, gdy nasze nerwy będą
rozstrojone? Może czasem warto odstąpić od sztywnych zasad i zjeść kilka kawałków czekolady lub
drożdżówkę nie dla siebie, ale dla innych? Dzięki odrobinie cukru będziemy mieć więcej energii i
optymizmu, a co za tym idzie, będziemy mniej wrzeszczeć na ludzi dookoła:)
Słowem: jedzmy jak najzdrowiej, byle nie kosztem naszej psychiki:)

Oto kilka przepisów zdrowych i dla ciała, i dla głowy :)
 Placuszki śniadaniowe
Tylko trzy składniki:
 3 łyżki bazy, czyli np. (w najzdrowszej wersji) otrębów lub płatków owsianych, (a w trochę
mniej zdrowej, ale zawsze dostępnej w domu:)) zwykłej mąki pszennej,
 3 łyżki twarożku homogenizowanego, jogurtu, serka Danio,
 jedno jajko,
 a jeśli chcemy dodać coś ekstra, to kroimy dowolny, ulubiony owoc (banana, gruszkę, jabłko)
lub dodajemy szczyptę cynamonu.
To wszystko wsypujemy do miseczki w dowolnej kolejności i szybko mieszamy. Stawiamy patelnię na
ogniu i smażymy łyżeczkę mieszanki bez tłuszczu. Gotowe! Na wierzch dodajemy jogurt, dżem, miód,
owoce – na co mamy ochotę lub co mamy pod ręką.
Ciastka bananowe:
 2-3 banany rozgniecione w misce widelcem,
 szklanka płatków owsianych,
 garść rodzynek (żurawiny, słonecznika, sezamu itp.).

Mieszamy wszystko w misce i nakładamy po łyżeczce na blaszkę posmarowaną masłem lub wyłożoną
papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180° ok. 15-20 minut.

Smacznego!

Ola

Wywiad z panią kucharką ze szkolnego barku
Czy gotowanie dla dużej liczby osób jest trudne?
Myślę, że zależy dla kogo - dla mnie to łatwe. Po pewnym czasie stało się to rutyną przygotowuję posiłek dla 150 osób.
Czy stara się Pani przygotowywać zdrową żywność?
Tak. Do potraw dodaję dużą ilość warzyw, kurczaka gotuję na wywarze, jak najmniej tłuszczu, na
oliwie z oliwek. Używam też mało soli.
Ile zajmuje Pani przygotowanie takiego posiłku?
Około dwóch godzin.
Co Pani sądzi o wycofaniu słodyczy ze szkół?
To bardzo dobrze. Młodzież już się przyzwyczaiła i je teraz więcej owoców. Z początku pytali o
słodycze, ale teraz chętnie jedzą surówki. Jestem z tego bardzo zadowolona.
Czy przygotowanie zdrowej żywności jest trudniejsze?
Nie, a dzięki temu każdy smacznie i zdrowo zjada.
Dziękujemy za rozmowę: Wiktoria i Natalia

Kultura Hiszpanii część I
Każdy z nas wie albo powinien wiedzieć, gdzie leży Półwysep Iberyjski. Z historii dowiadujemy się,
że Hiszpania, jej obyczaje, dzieła sztuki i twory literackie są mieszanką kultury greckiej, rzymskiej
muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Każda z nich wprowadziła elementy architektury, kuchni,
literatury, co sprawiło, że Hiszpania jest obecnie bardzo różnorodnym krajem.
Dzieje Hiszpanii były burzliwe. Jej pozycja na przestrzeni wieków nie była monotonnapaństwo raz przechodziło okres swojej świetności, aby później go opuścić i ponownie objąć ,,prym’’.
Rozwój artystyczny nie szedł w parze z polityką, ale Hiszpanie nawet gdy działo się źle, potrafili
stworzyć coś, co przyciągało uwagę całej Europy. Obecnie kultura hiszpańska nie tylko zachwyca ludzi
na całym świecie, lecz jest też jednym z elementów narodowej tożsamości. Istotna rolę w tym
procesie odgrywają, na szczeblu lokalnym, fiesty i festiwale, a także sport, a w szczególności piłka
nożna.

Literatura hiszpańska
Na terenach dzisiejszej Hiszpanii dawniej powstawało piśmiennictwo innych języków. Okres
rzymski to np. powstanie łaciny. W Królestwie Wizygotów język ten stał na wysokim poziomie, czego
owocem jest dzieło ,,Etymologia”, które zbiera ówczesną wiedzę z różnych dziedzin. Autorem lektury
był święty Izydor z Sewili- najwybitniejszy twórca tamtego
okresu. Później w okresie al-Andalus uczeni i poeci wybrali
miasto Kordoba. Na średniowieczną scholastykę wpłynęły dzieła
i przekłady Awerroesa, a w twórczości Federica Garcii Lorki
można znaleźć myśli kultury arabskiej. Pierwszym dziełem
stworzonym w języku kastylijskim jest ,,Pieśń o Cydzie”
anonimowego autora. Schyłek średniowiecza to rozkwit poezji lirycznej, prozy satyrycznej i
rycerskiej. Słynny w epoce renesansu ,,Żywot Łazika z Tormesu” zapoczątkował pisanie powieści
łotrzykowskiej. Twórca znanego na całym świecie ,,Don Kichota” Miguel Cervantes uważany jest za
autora wykraczającego poza swoją epokę. Obecnie najsłynniejszymi pisarzami Hiszpanii są: Javier
Marias, Enrique Vila-Matas i Javier Cercas.

Malarstwo
Za pierwszego twórcę malarstwa hiszpańskiego uznaje się anonimowego artystę, autora
malowideł naskalnych w Altamirze. W katalońskich kościołach i barcelońskich muzeach można
zobaczyć freski powstałe w okresie romańskim. Na gotyckie malarstwo oddziaływały wpływy
francuskie i włoskie, z kolei w okresie renesansu widoczne są nurty szkół flamandzkich.
Najwybitniejszym twórcą Złotego Wieku był Diego Velazques, artysta na dworze Filipa IV. Uznaje się
go za twórcę wybitnych i pełnych portretów psychologicznych obrazów.
Francisco Goya, autor m.in. ,,Mai nagiej” , ,,Mai ubranej” , ,,Gdy rozum
śpi” na początku swojej twórczości malował na dworze króla i stał się
jednym z najbardziej wpływowych twórców w całej historii malarstwa. XX
wiek należy już do twórcy kubizmu Pabla Picassa i surrealisty Salvadora
Dalego, który urzekł społeczeństwo niezwykłą techniką i
ekscentrycznością.

Muzyka i taniec
Muzyka, podobnie jak literatura i sztuka, uległa wielu wpływom. Jest zróżnicowana
regionalnie, pełno w niej elementów muzyki arabskiej i żydowskiej. Przykładem muzyki regionalnej
jest flamenco, w którym oprócz muzyki i kroków tanecznych ważną rolę odgrywa strój. Taniec ten
narodził się w Andaluzji . Innym, ale już typowo hiszpańskim gatunkiem muzycznym, jest zarzuela –
połączenie opery z elementami współczesnego musicalu. Z Hiszpanii wywodzi się również
najpopularniejszy amatorski instrument muzyczny - gitara. Tworzone z użyciem tradycyjnych technik
są cenione przez muzyków na całym świecie. Wybitni hiszpańscy gitarzyści, np. Narciso Yepes czy
Pepe Romero pokazali na arenie międzynarodowej nie tylko hiszpańską
muzykę, ale też te instrumenty. Muzyka klasyczna bardzo często korzysta z dźwięków
gitary. Przykładem dzieła na gitarę i orkiestrę jest ,, Concierto de Aranjuez” Joaquina
Rodriga. Cenionym artysta jest też Isaac Abeniz, który pisze swoje utwory na wzór
hiszpańskiego folku z użyciem gitary a także fortepianu. Wybitny w swojej dziedzinie
jest Manuel de Falla, autor „Nocy w ogrodach Hiszpanii”. Z Półwyspu Iberyjskiego
pochodzą słynni śpiewacy operowi: Placido Domingo, Montserrat Caballe czy Jose
Carreras.

Julia

Historia starożytnych igrzysk olimpijskich
Tematem tego numeru gazetki jest sport - rzecz, wydawać by się mogło, prosta, znana.
Każdy uprawia, z lepszym bądź gorszym skutkiem, ulubioną dyscyplinę sportową, ma ,,swojego’’
sportowca, drużynę, której kibicuje, zna trochę historię sportu - jednym słowem temat tak błahy,
że szkoda o nim w ogóle pisać, gdyby nie to ,,trochę’’. Owszem, jako tako znamy pojęcia
,,igrzyska’’, ,,znicz’’ , czy ,,pięciobój’’. Warto przeczytać ten artykuł, aby pozbyć się słowa ,,trochę’’
lub po prostu dla własnej przyjemności.
Definicja igrzysk olimpijskich brzmi tak: ,,Najstarsze i zarazem największe międzynarodowe
imprezy sportowe organizowane co 2 lata (na przemian letnie i zimowe) w różnych krajach, pod
hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego’’*. Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w Olimpii w roku 776 p. n. e. a
zwycięzcą był Koroibos z Elidy. Według mitów Herakles Idajski namówił swoich braci do rywalizacji w
biegach a zwycięzcę udekorował gałązką oliwną. Igrzyska odbywały się zawsze w drugiej pełni
księżyca po przesileniu letnim, czyli na przełomie lipca i sierpnia. Na miesiąc przed zawodami
ogłaszano święty pokój w Grecji- ekechejria. Udział w igrzyskach zagwarantowani mieli pełnoprawni
obywatele Hellady, wolni od jakiegokolwiek przestępstwa. Kobietom nie
wolno było brać udziału w zawodach, mężatki na czas trwania rywalizacji
musiały opuścić teren miasta. Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie
hellanodikowie, a przewodnictwo nad igrzyskami miały miasta Pisa lub Elida.
Igrzyska w swej pierwotnej formie trwały jeden dzień, a konkurencją
decydującą o wyniku zawodów był wyścig na jedną długość stadionu, czyli na
około 192 metry. Później dokładano kolejne konkurencje, w wyniku czego
zawody wydłużono do pięciu konkurencji. Początkowo nagrodami były wieńce oliwne,
dodawano do nich nagrody pieniężne.

potem

Każdego dnia odbywała się jedna
konkurencja. Przebieg igrzysk wyglądał mniej
więcej tak:
Pierwszy dzień –sędziowie, zawodnicy i ich
rodzeństwo brali udział w obrzędach ku czci
Zeusa; składali przysięgę, w której zapewniali
o solidnym przygotowaniu do zawodów i obiecywali uczciwą walkę.
Drugi dzień – rano odbywały się wyścigi rydwanów na hipodromie, a później rozgrywany był
pentatlon, czyli pięciobój.
Trzeci dzień – składanie ofiar Zeusowi ze 150 wołów, następnie odbywały się biegi chłopców
Czwarty dzień – odbywały się zawody mające pokazać siłę i wytrwałość zawodników: zapasy, boks,
pankration, wyścigi w pełnym uzbrojeniu.

Piąty dzień – olimpionicy otrzymywali wieńce oliwne z gałęzi świętej oliwki (kalistefanos) i mieli
prawo ustawić swój posąg w gaju Zeusa.
Starożytni Grecy wielką wagę przykładali do aktywności fizycznej (ideał kalokagatii), co miało
szczególną wagę podczas wojny. Igrzyska olimpijskie poświęcone były Zeusowi - najwyższemu bogowi
w mitologii greckiej - i dla niego zapalany był specjalny znicz w gaju Olimpii. Sanktuarium boga - Atisbyło najbardziej czczonym i centralnym miejscem w mieście. Na początku był to tylko gaj, ale z
czasem powstawały tam świątynie, stawiano posągi a nawet ołtarz. Igrzyska były świętem nie tylko
sportowym, ale też i religijnym. Każdy przybywający na
zawody miał ze sobą dar dla Zeusa.
Zawody olimpijskie odbywały się w kilku miejscach:
Stadion
Większość zawodów, z wyjątkiem wyścigów konnych i
wyścigów rydwanów, odbywała się na stadionie. Był to
prostokąt, otoczony ze wszystkich stron skarpami, gdzie
siedzieli widzowie.
Gimnazjon i palestry - miejsca ćwiczeń
Gimnazjon to tor wyścigowy z blokami startowymi na obu końcach. Mogło tam równocześnie
trenować wielu sportowców. Palestra była mniejsza, tworzyła ją kwadratowa kolumnada. Trenowali
tam bokserzy, zapaśnicy i skoczkowie w dal. W palestrze znajdowały się pokoje, gdzie zawodnicy
namaszczali ciała, posypywali się pyłem i odpoczywali oraz łaźnia. Znajdowało się tam również wiele
rodzajów urządzeń kąpielowych: zimne i gorące łaźnie, łaźnie parowe, basen kąpielowy.

*cytat pochodzi z Wikipedii Wolnej Encyklopedii
Julia

Recenzja płyty
O Sii Furler zrobiło się głośno w wieku 40 lat – co dla większości w świecie
muzycznym jest już okresem emerytury. Wokalistka co prawda karierę zaczęła już w latach
90. w Australii, ale popularność na świecie zdobyła dopiero w 2014 (pomijając jej epizod,
kiedy trzy lata wcześniej udzieliła wokali w utworze Davida Guetty Titanium) – wtedy
ukazał się jej album 1000 Forms of Fear, z takimi hitami jak Elastic Heart, Chandelier, czy
Big Girls Cry. Teraz, po zdobyciu sławy Sia nie spoczywa na laurach – pod koniec stycznia
ukazała się jej nowa płyta This Is Acting.
Lubię Się, bo ma na siebie oryginalny pomysł i swój własny image, którego się trzyma.
Na swoim siódmym już albumie stosuje dosyć nietypowy zabieg - większość obecnych tu
utworów miało być zaśpiewanych przez inne wokalistki, np. Beyoncé i Adele. Obecne na
płycie utwory są w większości spokojne, chociaż nie usypiające - można ich słuchać w domu,
ale na upartego można też bawić się do nich na dyskotece.
Zaczyna się od bardzo dobrego Bird Set Free,
które czaruje wokalem i produkcją - rytmiczny utwór
wpada w ucho, ale niestety, gasi go następna
piosenka. Singiel Alive to muzyczne mistrzostwo – Sia
pokazuje na nim wszystkie swoje twarze, od elektroniki
po soul. Najlepszy utwór na płycie, co nie znaczy, że
reszta jest zła. Bardzo podobało mi się też One Million
Bullets, zbliżona tematycznie do Alive ballada
Unstoppable, drugi singiel Cheap Thrills, a także oldschoolowe (utrzymane w stylu popowych
hitów z okolic lat 2005-2007) Footprints. Mieszane uczucia mam do Move Your Body, które
nawet w najmniejszym stopniu nie pasuje do reszty płyty, ale jest dobrym, tanecznym
utworem, do którego można śmiało bawić się na imprezie. Już bardziej zbliżony do reszty
piosenek, ale mimo wszystko elektroniczny, jest mistrzowski Sweet Design.
Niestety, reszta utworów nie jest już tak dobra, chociaż wciąż trzymają pewien, dosyć
wysoki poziom. Ogólnie, bardzo podoba mi się ta płyta - mistrzowsko łączy muzykę
elektroniczną z popem i soulem. Sia to bardzo utalentowana artystka i mam nadzieję, że
mimo swoich licznych problemów będzie kontynuować tworzenie tak dobrej muzyki. Czekam
na jej kolejny krążek, tym razem już całkowicie osobisty.
Michał

Recenzja książki

W tym numerze gazetki chciałbym Wam zaprezentować polską powieść, która często
uznawana jest jako największe epickie dzieło lat osiemdziesiątych kraju nad Wisłą. Słusznie?
Poczytajcie
Powieść Pawła Huellego „Weiser Dawidek” opowiada o losach narratora, który – poruszając
się na trzech płaszczyznach czasowych – przedstawia czytelnikowi swoją historię. Jej rdzeniem jest
rudowłosy Dawid Weiser. Już na pierwszych stronach poznajemy koniec tej historii, który tak
naprawdę był początkiem dla dwóch innych płaszczyzn „Weisera Dawidka”. Koniec przenika się z
początkiem, prawda z kłamstwem, a to, co widać, z tym, co dostępne, choć z innego świata…
Fabuła powieści jest dosyć nudna i monotonna. Biorąc książkę do ręki, na pewno nie
otrzymamy porywających zwrotów
akcji czy zapierających dech w
piersiach

przygód.

Nie

mówię

oczywiście, że przygody bohaterów
dzieła

Pawła

fascynujące
gwałtowność

–

Huellego
są,
fabuły

ale

nie

są

to

nie

ma

być

rdzeniem historii…
Rdzeniem historii ma być
tajemnicza postać Dawida Weisera.
Chłopca,

który

jest

tak

enigmatyczny, że szrama wyryta przez niego w świadomości narratora prawdopodobnie pozostanie
w nim do końca życia. Dziecka, które mądrością porażało, umiejętnościami fascynowało, a
upodobaniami – mogło zabić.
Książka to powieść inicjacyjna – gatunek, w którym autor przedstawia proces dojrzewania
młodych ludzi. Główny bohater książki Huellego wprowadza swoich towarzyszy w świat dorosłości.
Uczą się, co to znaczy „nie być dzieckiem”.
Po przeczytaniu „Weisera Dawidka” mam mieszane odczucia… Z jednej strony, nawiązania do Biblii i
innych dzieł czynią tę pozycję wyjątkową. Z drugiej strony jednak – jej fabuła (czyli to, co powinno być
najmocniejszą stroną książki) jest po prostu nudna… Mimo to polecam Wam prezentowaną powieść
– myślę, że jej lektura będzie dla Was miłą przygodą.

Paweł

Jak się uczyć, by się nauczyć?
Niedawno przywitaliśmy Nowy Rok, a potem nadeszły długo wyczekiwane ferie.
Odłożyliśmy w kąt podręczniki i zeszyt, za to z chęcią sięgnęliśmy po łyżwy, snowboard, sanki czy
narty. Według naukowców to bardzo dobry znak - i nie chodzi tu tylko o to, że aktywność fizyczna
uczniów zaczęła się poprawiać, ale też warto zwrócić uwagę na wpływ ćwiczeń na naukę i
koncentrację. A jak pokazują badania, mają go na tyle dużo, że czasem odrobina wysiłku może
zdziałać cuda.
Nie jest tajemnicą stwierdzenie, że ruch to zdrowie. Dzięki odpowiednim ,,dawkom’’ ćwiczeń
jest w stanie wpłynąć na prawidłowy rozwój narządów i organów, skorygować wady postawy a także
pomóc w relacjach międzyludzkich. Dzięki rywalizacji w grupie uczymy się wygrywać, przegrywać z
godnością, pokonywać swoje lęki, zaczynamy pracować razem, doświadczamy współzawodnictwa.
Według naukowców aby w pełni rozwinąć się, musimy kształtować zarówno rozwój
psychiczny wraz z nauką jak i rozwój fizyczny, który formułuje się wolniej i gorzej. Bez niego nie
moglibyśmy osiągać dobrych efektów jako uczniowie, czy w późniejszym życiu jako pracownicy.
Naukowcy i lekarze biją na alarm: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – wszystkie te
specyficzne trudności w nauczaniu - zdaniem ekspertów - wynikają z braku aktywności fizycznej
wśród młodzieży i dzieci. Jednakże również zbyt wymagające ćwiczenia
powodują szkody w organizmie: przemęczenie, podatność na urazy. Tylko
sport uprawiany zgodnie z naszymi umiejętnościami pomaga nam
hartować się oraz stymuluje pracę mózgu. Naukowcy dodają, że 10 minut
dobrej rozgrzewki wpływa na łączność dwóch półkul, co pomaga lepiej
przyswajać wiedzę i umiejętności. Uczeń, który nie będzie prawidłowo
rozwijał obu półkul, może mieć problem z wyrażaniem emocji,
koncentracją, z nauką czytania i pisania.
Jeżeli będziemy dobrze ,,gimnastykować mózg” , możemy:









wspomagać swój rozwój
pokonać trudności rozwojowe
rozwijać twórcze myślenie
usprawniać zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe, pamięć, koncentrację uwagi
oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także skuteczne uczenie się
redukować napięcie wywołane stresem
przywracać naturalny mechanizm rozwoju
poprawiać pamięć długo i krótkotrwałą
diagnozować ewentualne dysfunkcje.

Jeżeli chcemy dobrze się rozwijać, musimy się ruszać. Nie trzeba uprawiać sportu wyczynowo,
wystarczy robić to regularnie, często, wytrwale. Eksperci dodają, że podstawą jest jak najdłuższe
przebywanie na świeżym powietrzu. Warto uprawiać sport, aby poprawić swoje wyniki w nauce,
lepiej się poczuć - przecież ruch to zdrowie.
Julia

Akademicki humor
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dzwoni mi w uszach! Co mam robić?
- Przede wszystkim: nie otwierać.

Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, nikt nie traktuje mnie poważnie.
- Żartuje pani!!!?

Przychodzi baba do lekarza i skarży się:
- Panie doktorze, wszyscy mnie ignorują.
- Następny proszę! - woła lekarz.

Przychodzi baba do lekarza z kierownicą na plecach. Lekarz mówi:
- Kto panią tu skierował?

Panie doktorze, łykam te tabletki, łykam, ale nie chudnę.
- To nie możliwe! A bierze je pani, tak jak kazałem, dziesięć razy dziennie?
- Oczywiście. Jedna po każdym większym posiłku.

Przychodzi baba do lekarza z gwoździem w uchu.
- Co pani dolega ? - pyta lekarz.
- Słucham metalu! - odpowiada baba.

Marysia
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