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W numerze: 

 Wywiad 
 Kącik mody i urody 
 Hobby 
 Humor 
 Prace uczniów 

 

 

Połowa roku szkolnego już za nami, 
więc warto by było podsumować te pięć miesięcy. 
Wydarzenia sportowe, które odbyły się w pierwszym 

semestrze to: biegi przełajowe, sztafeta w biegach przełajowych, zawody w piłkę nożna, 
zawody w koszykówkę, zawody w unihokeja. W żadnych z wymienionych zawodów nasza drużyna 
niestety nie zajęła pierwszego miejsca Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych ze sportem jest 
to, że na korytarzu w szkole został wystawiony stół do tenisa stołowego.  Zakończenie semestru 
przynosi radość. Wszyscy cieszymy się z ferii zimowych, ale jest też okresem nerwów dla wszystkich, 
którzy chcą poprawić średnią. Mowa przede wszystkim o osobach zagrożonych, których  niestety 
niemało…  Miejmy nadzieję, że wszyscy poprawią swoje oceny!  

Michał Uzdowski kl. II a 
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R:Jak długo pracuje Pani  w Szkole Podstawowej w Uwielinach? 
D:  W naszej szkole pracuję od 1987r., w sierpniu minie 24 lata. 
R:Czy podoba się Pani rola dyrektora? Jak Pani się czuje w tej roli? Od ilu lat jest Pani 
naszym dyrektorem? 
D: Dyrektorem szkoły jestem od roku 1991, jest to dwudziesty  rok mojego dyrektorowania. Praca 
na tym stanowisku ogólnie mi się podoba, gdyby tak nie było , już dawno zrezygnowałabym z tej 
funkcji. Nie oznacza to jednak, że zawsze i wszystko mi się podoba.  Zdarzają się trudne sytuacje, 
problemy, które na bieżąco trzeba rozwiązywać. Praca jest bardzo ciekawa, niemal każdy dzień 
przynosi nowe wyzwania, ale wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości. 
R: Co  sprawiło, że wybrała Pani zawód nauczyciela matematyki? 
D: Zawód nauczyciela matematyki wybrałam z zamiłowania. Jest to moja pasja i myślę, że również  
powołanie. 
R: Z jakimi  problemami boryka się nasza szkoła?  
D: Nasza szkoła boryka się z  problemami  lokalowymi . Dzieci  cały czas  przybywa  i jest  za mało 
pomieszczeń  do nauki  i  na  zajęcia dodatkowe .  Praca  na drugiej zmianie jest trudna zarówno dla  
uczniów  , jaki i dla nauczycieli  . Brakuje pomieszczenia  na świetlicę   z prawdziwego  zdarzenia  i 
bibliotekę z  czytelnią .  
R: Czym się Pani kieruje,  zatrudniając nowych pracowników? Jak ocenia Pani atmosferę w 
naszej szkole? 
D: Zatrudniając nowych pracowników kieruję się posiadanymi przez nich kwalifikacjami, 
doświadczeniem zawodowym, cechami osobowości. Zanim zatrudnię nauczyciela, zamieszczam 
ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, zbieram oferty, następnie  z 
wybranymi kandydatami umawiam się  na rozmowę. Chętnie zatrudniam nauczycieli, którzy mają 
dodatkowe kwalifikacje, tj. uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. 
R: Ilu uczniów liczy nasza szkoła? Ilu  uczniów szkoła może przyjąć maksymalnie? Ilu 
nauczycieli jest zatrudnionych w szkole podstawowej? 
D: Aktualnie w szkole podstawowej uczy się 300 uczniów w 14 oddziałach , w tym w klasach od I-VI 
252, w oddziałach zerowych 48. Zgodnie z nowymi przepisami liczba uczniów w oddziale zerowym 
nie może przekroczyć 25, a w klasie pierwszej  26 uczniów. W szkole jest zatrudnionych 32 
nauczycieli, w tym 16 w pełnym wymiarze czasu pracy i 16 na część etatu . 
R: Z jakich osiągnięć uczniów jest Pani szczególnie dumna? Które wydarzenia z pierwszego 
semestru wspomina Pani szczególnie  miło? 
D: Cieszy mnie nawet najmniejszy sukces każdego ucznia. Dla jednego ucznia sukcesem jest ocena 
celująca, dla innego może to być ocena dostateczna. Trzeba docenić każdy wysiłek dziecka, aby je 
zachęcić do dalszej pracy. Dumna jestem z sukcesów uczniów osiąganych w konkursach gminnych, 
powiatowych , a nawet wojewódzkich.  Od trzech lat szczególnie dumna jestem z laureatów  
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego ”Kangur”. Ubiegłoroczni laureaci to : Michał Kopyt, 
Aleksandra Rzeszotek, Mateusz Łaszewski. Było też 5 wyróżnień i 3 wyniki bardzo dobre. Aby 
uświadomić sobie, jak wielki to sukces, trzeba wiedzieć, że jest to najbardziej masowy konkurs 
matematyczny świata. W edycji „Kangur 2010” w Warszawie i na Mazowszu brało udział 50 tysięcy 
uczniów, w całym kraju ponad 300 tysięcy, a łącznie w 40 krajach świata ponad 4 miliony młodych 
matematyków.  
R: Bardzo dziękujemy za wywiad i wyczerpujące odpowiedzi!   

 
Wiktoria Rosołek i Karolina Chmielewska  
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Pół roku już za nami 
Chyba każdy uczeń czeka na styczniową radę 
pedagogiczną. Po pięciu miesiącach ciężkiej i 
mozolnej pracy oraz nieprzespanych nocach 
nadchodzi chwila, w której oceny są już 
zatwierdzone i można trochę zwolnić tempo. 
W tym roku wprawdzie musimy jeszcze trochę 
poczekać, ale mamy nadzieję, że nauczyciele- 
również zmęczeni- zrozumieją nas i nie ruszą z 
kopyta z nowym materiałem  Wszystkim 
uczniom i pracownikom szkoły życzymy 
wzajemnego zrozumienia, dużo cierpliwości i 
miłego, choć krótkiego wypoczynku w czasie 
ferii.  

Marta Sasin kl. II a gimnazjum 
 
Śródrocze za nami 
Pierwsze półrocze zdaniem niektórych 
uczniów minęło za szybko, zdaniem innych zaś 
ciągnęło się niemiłosiernie. Jedni z nas już od 
pierwszego września uczciwie pracowali, 
niektórzy z kolei przerażeni perspektywą ocen 
proponowanych na półrocze dopiero tydzień 
przed radą wzięli się za naukę i poprawianie 
stopni oraz pisanie zaległych prac.  Dla 
poprawiających uczniów nauczyciele byli z 
reguły wyrozumiali, starali się pomóc im 
wszystko pozaliczać. Jednym słowem- każdy 
miał szansę na poprawę. Jednak  nie wszyscy z 
niej skorzystali, ale to ich strata... Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym semestrze każdy z 
nas będzie w miarę możliwości uczył się 
systematycznie. Dzięki temu zarówno my- 
uczniowie jak i nauczyciele będziemy mieli 
mniej pracy pod koniec roku szkolnego . Nie 
będziemy musieli zawracać sobie głowy 
uczeniem się na ostatnią chwilę 

Natalia Antasiewicz  k.IIa 
 
Półrocze za nami!! 
To było ciężkie i męczące 5 miesięcy szkoły. 
Wszyscy już niedługo odetchną z ulgą, gdy 
ostatnie zebranie rodziców w tym półroczu 
podsumuje efekt naszej pracy. Każdy z 
uśmiechem i na luzie wypocznie w ferie 
zimowe. Podsumowując ten epizod szkoły 
wymienię  najciekawsze wydarzenia tego 
półrocza. Pierwszym z nich jest dyskoteka z 
okazji otrzęsin klas 1 gimnazjum.  Miały one 
do wykonania wiele trudnych zadań takich jak 

jedzenie magicznych kanapek, przejście przez 
tunel i most zwodzony oraz ostatnie zadanie 
niespodziankę. Po otrzęsinach rozpoczęła się 
dyskoteka i wszyscy świetnie się bawili. 
Kolejnymi interesującymi wydarzeniami były 
koncerty. Muzycy z całej Polski oraz z 
zagranicy pokazywali nam swoje umiejętności. 
Było to bardzo ekscytujące.  Następnym 
wydarzeniem w naszej szkole były 
przedstawienia i akademie z okazji różnych 
świąt. Uczniowie naszej szkoły pod czujnym 
okiem nauczycieli recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki. To było piękne. Ostatnią rzeczą 
zasługującą na uwagę były Jasełka i wigilie 
klasowe. Śpiewano kolędy i łamano się 
opłatkiem ,wczuwając się w magię Świat 
Bożego Narodzenia.  Mniej więcej tak 
wyglądał ten semestr. Miejmy nadzieję, że 
drugi będzie lepszy  

Bartek Arament kl. II a 
 
„NAJ” 
Najgorszym przeżyciem w zeszłym semestrze 
było to, że trzeba znów chodzić do szkoły. 
Najlepszą wiadomością było to, że zakończył 
się pierwszy semestr. Nie dla każdego był on 
dobry, lecz jest już za nami. Ciekawe była na 
początku roku szkolnego dyskoteka 
otrzęsinowa. Było dużo ciekawych zadań do 
wykonania. Gdy otrzęsiny się skończyły, każdy 
uczeń z klasy pierwszej otrzymał dyplom. Ale 
to nie był koniec, dyskoteka nadal trwała. 
Andrzejki uświetniono następną dyskoteką.  
Grali na niej świetni DJe, od tamtego czasu nic 
się nie działo, prócz tego że był fantastyczny 
koncert pl. Samba show”. 

Edyta Frej kl. Ia 
 
 
Za nami pierwszy 
semestr pierwszej klasy 
… 
 W tym roku weszliśmy do gimnazjum. Na 
początku było ciężko, bo więcej nauki, 
trudniejszy materiał, więcej lekcji w ciągu 
jednego dnia, dużo sprawdzianów i kartkówek. 
To tyle o „nauce w ławkach”, ponieważ zajęcia 
wychowania fizycznego też dawały nam się we 
znaki: cięższe rozgrzewki, trudniejsze 
ćwiczenia. .. Trzeba było się bardziej postarać. 
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Najbardziej  męczący był pierwszy dzień, kiedy 
uczniowie z klas starszych gonili nas i pisali na 
czołach ”kot”. Nie zaliczało to się do 
najprzyjemniejszych wspomnień. Dużo weselej 
wspominamy dyskoteki, różne wycieczki, no i 
oczywiście ferie świąteczne, kiedy można było 
odpocząć od nauki. Tak było na początku. 
Teraz mamy koniec semestru. Niewiele się 
zmieniło, ciągle trzeba się uczyć, pisać 
sprawdziany i kartkówki. Ponadto trzeba teraz 
jeszcze wyciągać oceny . Należy zachowywać 
się grzecznie i poprawnie, gdyż nauczyciele 
wystawiają oceny z zachowania. Większość z 
nas się stara i  poprawia oceny na lepsze. Ci, 
którym na ocenach nie zależy, mają oceny 
niedostateczne Najlepszą nagrodą za nasze 
trudy jest chyba stypendium…  

Julia Ciechocińska kl. Ia 
 
Półmetek 
Jesteśmy na półmetku roku szkolnego, czyli po 
pierwszym semestrze, który był bardzo 
barwny. Bardzo wiele uczniów mówi, że szkoła 
to dla nich koszmar, lecz spójrzmy na to z innej 
strony. Ten rok szkolny jest dla mnie jednym z 
ważniejszych przeżyć, ponieważ nie jestem już 
w podstawówce, tylko w gimnazjum. Niby nic 
takiego, ten sam budynek, ci sami nauczyciele 
oraz koleżanki i koledzy, ale jednak wiele. W 
tym roku szkolnym do naszej klasy doszło 
trzech kolegów, ale teraz został tylko jeden, 
dlatego że dwóch pozostałych się wypisało. Na 
naszych lekcjach jest zawsze bardzo ciekawie, 
no i przede wszystkim wesoło, co niestety nie 
zawsze podoba się naszym nauczycielom. W 
semestrze pierwszym były tylko dwie 
dyskoteki. Jedna z nich odbyła się w 

październiku, były to otrzęsiny klas I, czyli 
także moje… Zabawa była bardzo udana, 
chociaż nie ukrywam, że na początku trochę  
się bałam. Chciałabym ją powtórzyć jeszcze 
raz. Moim zdaniem ten semestr był bardzo 
udany, mogło by być tak już zawsze.  

Agata Arament  kl. Ia 
 
Skończył się już pierwszy 
semestr. .. 
Był on mniej lub bardziej udany dla każdego z 
nas. Wróćmy jednak do wydarzeń ze szkoły. 
Na początku roku klasy III naszego gimnazjum 
przygotowali otrzęsiny. Wymyślili oni ciekawe 
zadania, a na pamiątkę każdy uczestnik 
otrzymał dyplom. Następnie kilka tygodni 
później odbyła się kolejna  dyskoteka . 
Wszyscy bawili się świetnie, grali wspaniali 
DJe, a gdy zabawa się skończyła, wszyscy 
chcieli, aby nadal trwała. Niestety, nie udało 
się... Na szczęście podobno mają przyjechać na 
dyskotekę karnawałową. Nie możemy się 
doczekać! Niedawno odbył się też koncert pt. 
„Samba show”. Przyjechała do nas trójka 
Afroamerykanów i uczyła nas tańczyć sambę. 
Zrobili tez w sali gimnastycznej paradę. 
Najlepiej bawiła się jednak podstawówka. To 
wszystko co fajne wydarzyło się w ubiegłym 
semestrze. 

Kamila Tokaj kl. Ia 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Wielka  orkiestra  świątecznej  pomocy! Już 19 raz pomogli dzieciom. Udało im się uzbierać 37 008 974, 00 PLN 
Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia (9.01.2011r.) tysiące wolontariuszy wyszło na ulice, by zbierać pieniądze 

na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. W 2011 r. 
graliśmy dla urologii i nefrologii dziecięcej. Przyłącz się i pomóż im! 

 

Karolina Majewska 
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Gryzonie to małe zwierzątka  hodowlane , 
idealnie nadające się do bloków i domów. 
Gryzonie stanowią najliczniejszy rząd ssaków, 
obejmujący ponad 2200 gatunków. Cechą 
charakterystyczną wszystkich gryzoni jest 
obecność stale rosnących siekaczy - dwóch 
(jedna para) w górnej i dwóch w dolnej 
szczęce oraz brak kłów. Większość gryzoni to 
zwierzęta roślinożerne, niektóre jednak nie 
stronią od pokarmu zwierzęcego.  
                         

 Króliki 
Królik z uwagi na niewielkie wymagania 
hodowlane i przyjacielskość w stosunku do 
człowieka, coraz częściej utrzymywany jest 
jako zwierzę pokojowe dla towarzystwa. Królik 
jest zwierzęciem towarzyskim, dlatego 
powinno się go trzymać pojedynczo tylko 
wtedy gdy ma się dla niego dużo czasu. 

 

                       
 
 
 
 
 
                               
 
 

 
Chomiki 
Najczęściej hodowaną rasą chomika jest 
chomik syryjski. 
Chomik syryjski – gatunek gryzonia z rodziny 
chomikowatych, hodowanego także jako 
zwierzę domowe. Ciało chomika syryjskiego 
jest walcowate, osiąga długość 15 – 18 cm i 
wagę 80 – 140 g. Ogon osiąga rozmiary 10 – 
15 mm. Nogi ma krótkie, silne i przystosowane 
do długich biegów. Łapy są nieowłosione, 
przednie mają 4 wykształcone palce, kciuk jest 
zredukowany do małego wyrostka. Tylne łapy 
mają 5 palców. 
 
 
 
                  Świnki Morskie 
Długość ciała: 22–35 cm  

Długość ogona: brak ogona  
Temperatura ciała: 37,4–39,5 °C  
Masa ciała: samica około 800 
gramów, samiec około 1200 g  
Długość ciąży: ok. 64–69 dni  
Liczba młodych: 1–4 (zdarzają się 
liczniejsze mioty)  
Długość życia: około 7-9 lat.  
 
 

 
 

Magda Puchalska i Aneta Kowalczyk  
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Proponujemy przeróżne zwierzęta! 
 Pies to jak wiadomo najlepszy 
przyjaciel człowieka. Najczęściej spotykane są 
psy nierasowe, potocznie nazywane kundlami. 
Znacznie trudniej jest przewidzieć, jak będzie 
wyglądał taki psiak, gdy dorośnie ale kundelki 
mogą być zdrowsze i żyć dłużej niż niektóre 
psy rasowe, no i z całą pewnością są bardzo 
mądre. Poza mieszańcami bardzo popularne są 
labradory, które słyną z przyjacielskiego 
usposobienia. Warto również zastanowić się 
nad shih-tzu – małą, wesołą przytulanką 
niegubiącą sierści. Każdy z pewnością znajdzie 
psa dla siebie. 
 Jeśli chciałbyś mieć kota musisz 
zakupić: legowisko, coś do ścierania pazurów, 
miskę oraz kuwetę i jesteś gotowy aby kot 
zamieszkał w twoim domu. Pozostaje tylko 
jeden problem: jakiego kota wybrać? Jeżeli 
masz alergię lub mama nie życzy sobie, aby 
wszędzie leżała sierść, idealną rasą dla ciebie 

jest devon rex. Masz dość czasu aby 
szczotkować i głaskać kota? Możesz pozwolić 
sobie na maine coon – piękne i wielkie koty 
(mogą mieć nawet 1,20 m długości). Zwykły 
dachowiec też nie jest gorszy, można się z nim 
świetnie bawić. Wybór należy do ciebie.  
 Świnki morskie to słodkie, małe 
gryzonie. Bardzo szybko przywiązują się do 
siebie - to zwierzątko stadne i nie lubi 
samotności. Niewiele osób wie że wydają 
rozmaite odgłosy i są bardzo kontaktowe.  
Występuje wiele odmian świnek: gładkowłose, 
rozetowe lub długowłose. Mogą mieć 
zróżnicowane ubarwienie. Świnki morskie 
sprowadzono z Ameryki Południowej, a ich 
nazwa pochodzi właśnie od tego, że do Europy 
przybyły zza morza.  
 Rybki nie potrzebują wiele uwagi. Co 
jakiś czas trzeba im wymienić wodę i 
posprzątać akwarium – niedużo prawda? 
Rybkom trzeba zapewnić warunki zbliżone do 
ich naturalnego środowiska. Akwarium 
powinno być ustawione w dobrze oświetlonym 
miejscu, jednak zbyt duża ilość światła 
powoduje szybkie rozrastanie glonów. Do 
wyboru mamy wiele gatunków ryb np. 
błazenki, mieczyki, bojowniki i neonki. 
Obserwowanie rybek w akwarium to świetny 
sposób na odpoczynek. Największą rybą 
świata jest rekin wielorybi, może mieć nawet 
12 m długości. Niestety nie zmieści się w 
twoim akwarium  
 

Ewa Wawrzyniak i Ola Jóźwiak 
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Cześć dziewczyny. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z codziennym problemem  
u nastolatki – makijażem….  Proponowany przeze mnie makijaż wygląda następująco : 
1. myję twarz antybakteryjnym żelem 
2. nakładam krem nawilżający lub matujący 
3.nakładam puder w kremie (odcień zależy od karnacji) oraz czasem puder  sypki 
4.muskam  różem  policzki 
5.nakładam  jasny matowy cień na całą górną powiekę aż  do łuku,  ale nie tak mocno, żeby był 
bardzo widoczny, tylko aby rozjaśnił lekko oczy 
6. tusz na rzęsy górne i dolne 
7. Usta pociągam błyszczykiem  lub balsamem 
8.rozprowadzam brokat na ciele. 
Jednak uważamy,  że ten makijaż nadaje się bardziej na imprezę karnawałową  a nie do szkoły  
 
A dla chłopców mamy coś innego..;)  
Włosy na żel i trochę połysku, będziecie błyszczeć.!  I to wam wystarczy , bądźcie czarujący.;*  
Przede wszystkim weźcie prysznic! Potem   dobry dezodorant i uśmiech od ucha do ucha;) 
Efekt  gwarantowany  

Dominika Trześniewska
 
Wrzesień 2010-„ Koncert nie do końca klasyczny - O tajemnicach 
dźwięku” 

Październik 2010 – ‘’Koncert muzyki cygańskiej- Na cygańską nutę’’ 
Listopad 2010 -‘’ Historia baletu- Dlaczego balet tak się nam podoba?’’ 
Grudzień 2010 -‘’Muzyka polskich górali- O góralach i góralskiej muzyce’’ 
Styczeń 2011 –‘’Samba show- W dalekiej Brazylii’ 

 
 
klasa Uczniowie 

wyróżniający 
się w nauce 

Średnia 
klasy 

frekwencja Miejsce 
w szkole 

IVa 5 4,41 94,67 I 

IVb 4 4,06 92,74 III 

Va 5 3,94 95,00 IV 

Vb 4 3,88 94,00 V 

VIa 2 3,55 90,08 VI 

VIb 6 4,28 95,56 II 
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Doda w trakcie swojego mini-recitalu zaapelowała do ludzi o pomoc w poszukiwaniu dawców szpiku 
dla ludzi chorych na białaczkę. Rabczewska poprosiła ludzi, żeby 
zarejestrowali się na stronie dkms.pl i pomogli uratować komuś życie. 
Dzięki Dodzie liczba potencjalnych dawców rośnie z dnia na dzień. 
Doda zaśpiewała piosenkę Anny Jantar "Nic nie może wiecznie trwać". 
Sama zmieniła tekst refrenu i zadedykowała piosenkę  Nergalowi. Na 
koniec ułożyła z tancerzami serce ze światełek. W tle słychać było 
odgłos bijącego serca. Na koniec pokazano wspólne zdjęcie Dody i 
Nergala. Nie możemy powiedzieć, że śpiew Dody w Opolu brzmiał jak 
śpiew słowika. Doda miała problemy z odsłuchem (nie słyszała samej 
siebie) i w efekcie fałszowała. I tak przez 20 minut. Widownia sama już 
w tym wszystkim się pogubiła - fałszujemy my czy ona? W końcu 
wszyscy się poddali i przestali się bawić, co zostało odebrane jako 

"drętwa" atmosfera. Ale publiczność to zupełnie inny temat, o którym poniżej. Doda naprawdę się 
starała. Robiła wszystko, aby publiczność w natłoku efektów specjalnych, buchających ogniem 
elementów show i zmian w piosenkach się odnalazła. Nawet rozdała karteczki, na których była nowa 
wersja starego przeboju "Nic nie może wiecznie trwać". Nic to nie dało. Widownia była tak zmęczona 
występem, że nie chciała śpiewać ani nowej wersji, ani śpiewać w ogóle. 

Katarzyna Rolak

 

Miley Ray Cyrus (ur. jako Destiny Hope Cyrus; 23 listopada 1992)– amerykańska aktorka, 
wokalistka i autorka tekstów, która zdobyła sławę dzięki głównej roli w 
serialu Hannah Montana, emitowanym na antenie Disney Channel od 2006 
roku. Cyrus była autorką muzyki na ścieżki dźwiękowe sitcomu, Hannah 
Montana (2006) oraz Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus (2007), wydane 
przez Walt Disney Records. W 2007 roku podpisała kontrakt z wytwórnią 
Hollywood Records, który zapoczątkował jej karierę solową. Tego samego 
roku Miley wyruszyła w trasę Best of Both Worlds Tour, która zaowocowała 
filmem koncertowym Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds 
Concert (2008). W kwietniu 2008 roku Cyrus wydała swój pierwszy album 
solowy Breakout, który przyczynił się do tego, że wokalistka umieszczona 
została na liście Top 100 magazynu Time. Kariera filmowa Miley rozpoczęła 
się wraz z obrazem animowanym Piorun (2008), gdzie dubbingowała Penny, 
i była kontynuowana rolą w Hannah Montana: Film (2009). Przewodnia 

piosenka filmu, "I Thought I Lost You", którą artystka nagrała w duecie z Johnem Travoltą, 
nominowana była do nagrody Złotego Globu. W 2009 roku Cyrus zaprezentowała bardziej dojrzały 
wizerunek za sprawą minialbumu The Time of Our Lives (2009) oraz roli w dramacie The Last Song 
(2010). Z tejże płyty pochodzi najlepiej sprzedający się singel w twórczości Miley, "Party in the 
U.S.A.". Forbes umieścił w 2010 roku Cyrus na 13. miejscu listy 100 najbardziej wpływowych 
postaci show-biznesu, z rocznym zarobkiem w wysokości 48 milionów dolarów. Natomiast magazyn 
Parade wyróżnił Miley jako najbogatszą nastoletnią gwiazdę.  

Ewa Matulka 
 
Ewa Farna pochodzi z polskiej rodziny mieszkającej na Zaolziu. W domu mówi 
gwarą cieszyńską, a śpiewa w języku czeskim i polskim. Mieszka w Wędryni, w 
czeskiej części  Śląska Cieszyńskiego. Uważa się za Polkę. Należy do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Od dziecka związana była z muzyką, brała aktywny 
udział w konkursach i przeglądach piosenek, grała również na fortepianie.  
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Kuba Wojewódzki 
w trakcie swojego 
programu przyznał, 
że pracuje nad 
dzieckiem. Takie 
słowa padły z ust 
showmana po raz 
kolejny. Ciekawe 

tylko, że po kilku chwilach dodał, że jest wciąż 
samotnym mężczyzną. Z kim w takim razie 
pracuje nad wspomnianym potomkiem? 
Kuba Wojewódzki - talk-show od września 
2006 emitowany przez TVN, prowadzony 

przez Kubę Wojewódzkiego. Program ukazuje 
się w każdą niedzielę o godzinie 21:55. 
Pierwszy odcinek wyemitowano w 2002 roku, 
do czerwca 2006 program emitowany był w 
Polsacie. W każdym odcinku gośćmi Kuby 
Wojewódzkiego są znane polskie osobistości. 
Prowadzący rozmawia z gośćmi o bieżących 
wydarzeniach w kraju, a także o ich 
prywatnym życiu w specyficzny, 
wypracowany przez siebie sposób. 
 

Katarzyna Rolak

 

Molesta 
Ewenement 
(początkowo 
Mistic 
Molesta, 
Molesta) – 
polska grupa 
muzyczna 
wykonująca 

rap. Powstała w 1994 w Warszawie z 
inicjatywy raperów Piotra Więcławskiego 
(pseud. Vienio) i Pawła Włodkowskiego 
(pseud. Włodi). W 1998 ukazał się debiutancki 
album grupy pt. Skandal poprzedzony 
utworem (\"Osiedlowe akcje\") wydanym na 
kompilacji Smak B.E.A.T. Records (1997). 
Rok później (1999) ukazał się drugi album pt. 
Ewenement, a do grupy dołączył Pele. Kolejny 
album zrealizowany już jako kwartet wraz z 
Robertem Kwiatkowskim (pseud. Wilku) 

zatytułowany Taka płyta... wydano w 2000. 
Tego samego roku z inicjatywy zespołu 
powstała wytwórnia płytowa pod nazwą Baza 
Lebel. W 2003 został wydany dwupłytowy 
album Molesty. Była to reedycja dwóch 
wcześniejszych albumów – Ewenementu i 
Skandalu. Album został wydany w związku z 
wyczerpaniem nakładów pierwszych płyt 
grupy. 23 października 2006 ukazała się szósta 
płyta grupy pt. Nigdy nie mów nigdy. W 
celach promocyjnych do utworu pt. \"Powrót\" 
zrealizowano teledysk. Ponadto na 
wydawnictwie gościnnie wystąpili m.in. 
Miodu (Jamal), Eldoka, Pjus, Socha i Setka. W 
listopadzie 2007, podczas wspólnego koncertu 
Molesty, Hemp Gru i Firmy, Wilku ogłosił, że 
odchodzi z Molesty na czas nieokreślony. 
 

Ewa Matulka 

 

Tiësto, właśc. Tijs Verwest (ur. 17 stycznia 1969 r. w Bredzie), 
Holender. Został trzy razy z rzędu ogłoszony najlepszym DJem świata 
przez DJ Magazine. W 2004 po raz trzeci z rzędu został uznany przez 
DJ Mag za najlepszego DJ’a na świecie. Obecnie Tijs prowadzi swoją 
własną dwugodzinną audycje radiową zatytułowaną Tiesto’s Club Life. 
Można ją usłyszeć w każdy piątek o 22 w Holenderskim radiu 538, 
bądź też w soboty od 22 w Polskim RMF MAXXX. 

 

Ewa Matulka 
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Oferuję Ci  ciekawy test. Sprawdź się! Zobacz, 
jaki (jaka) jesteś!  
Gdy ktoś Cię pyta o Twoje najskrytsze 
marzenia, to ... 
...mówisz wszystko jak na spowiedzi; 
...nie mówisz całej prawdy; 
...zmyślasz cos na poczekaniu. 
Gdybyś mógł (mogła) się zmienić, to 
wolał(a)byś być ... 
A...bezczelniejszy / (-a); 
B...porządniejszy / (-a); 
C...bardziej otwarty / (-a); 
D...szczuplejszy / (-a). 
W jakim przebraniu poszedłbyś (poszłabyś) na 
bal karnawałowy? 
A Najlepiej w masce, aby nikt Cię nie 
rozpoznał; 
B W oryginalnym przebraniu; 
C  Bez przebrania; 
D Nie pójdziesz na ten bal. 
W jakich czasach chciał(a)byś żyć? 
A W złotych latach dwudziestych; 
B W szalonych latach sześćdziesiątych; 
C Obecnie. 
Co Twoim zdaniem najwięcej mówi o 
człowieku? 
A Buty; 
B Paznokcie; 
C Charakter pisma. 
Kiedy naprawdę jesteś sobą? 
A Tylko w gronie najbliższych przyjaciół; 
B Tylko w domu; 
C Zawsze. 
O czym nie powiedział(a)byś nawet 
najlepszemu przyjacielowi? 
A O problemach miłosnych; 
B O tym, że śpisz z maskotką; 
C O tym, że czasem boisz się ciemności. 
Gdy wpadnie Ci w ręce Twoja własna 
fotografia, to ... 
A ...rwiesz ja na strzępy; 
B...wklejasz ja do albumu; 
C ...przyglądasz się sobie z zadowoleniem. 
Gdzie najchętniej jesz śniadanie? 

A W łóżku; 
B Wcale nie jesz; 
C W wannie; 
D W drodze do szkoły. 
Co jest dla Ciebie celem w życiu? 
A Osiągnąć sukces; 
B  Być dobrym człowiekiem; 
C Zarobić jak najwięcej pieniędzy.  
Wyobraź sobie, że jesteś u psychologa i ten 
pyta Cię o Twoje problemy. Co odpowiadasz? 
A Właściwie nie wiem, co ja tu robię; 
B Zazwyczaj to inni zwierzają mi się ze swoich 
problemów; 
C Mam ich cała masę.  
Ktoś z Twoich przyjaciół zwierza Ci się od 
dłuższego czasu ze swoich kłopotów 
sercowych. Co mu odpowiadasz? 
A Nie denerwuj mnie; 
B Też to przeżyłem / (-am); 
C Na pewno wkrótce znowu się zakochasz. 
Z którym zwierzęciem możesz się porównać? 
A Z lisem, bo jest przebiegły; 
B Z lwem, bo jest silny; 
C Z wiewiórka, bo jest zwinna i szybka. 
Zrobiłeś / (-as) tłusta plamę na pożyczonej 
książce. Co robisz? 
A Kupujesz nowa książkę; 
B  Usprawiedliwiasz się przed właścicielem; 
C Bez słowa oddajesz książkę; 
D Sklejasz strony. 
Najwięcej odpowiedzi: 
A) Swoje zachowanie potrafisz znakomicie 
dostosować do otoczenia. Twoja odwaga, 
WRODZONY TAKT i doskonałe wyczucie 
sytuacji sprawiają, że  wiesz dokładnie, kiedy 
możesz być naprawdę sobą 
B) Bez względu na okoliczności w szkole, w 
towarzystwie  zawsze jesteś sobą. Każdemu 
mówisz prawdę prosto w oczy, nawet jeśli jest 
ona bolesna! 
C)  Nie udajesz tylko wobec ludzi, którzy znają 
cie na wylot i którym ufasz. To bardzo 
ryzykowna  postawa , bo ktoś może  cie 
zranić,  ale ty dobrze o tym wiesz… 
D) Jesteś osoba z poczuciem humoru, ale 
musisz więcej  czasu spędzać ze swoimi 
przyjaciółmi 

  
Ewa Matulka 
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 W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang.  
 Kwas solny ma silne właściwości rżące.  
 Alkohol nie ma blasku, ale jak ktoś się go napije to mu się oczy świecą.   
 Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła.  
 "Chmura pełznie jak żółw Lenina..." (zamiast leniwa)  
 Na urodziny chciałbym dostać sprzęt do latania i sprzęt do spadania.  
 Jazon, wróciwszy do swojego stryjka, pokazał mu złote runo, ten zdębiał i zbladł.  
 Potwór morski wywrócił Argonautom statek do góry nogami.  
 Kain, który zabił Abla, był synem Abrahama. 
 Co to jest uwłaszczenie? Kiedy chłop pozwala babie dysponować majątkiem.  
 Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały...  

Natalia Zalewska 

 

Oto miejsce, gdzie można pobyć  razem w spokoju na otwartym powietrzu, na łonie natury. 
Odkryłam, że na wsi, gdzie wzrastają kłosy wzbóż, rozwija się hodowla zwierząt,  jest wiele miejsc  i 
zajęć, które mogą   nas zainteresować. Ci,  którzy obecnie mieszkaja w mieście,  w wolnych chwilach 
uciekają do tych odległych miejsc, by odpocząć  i w spokoju pomarzyć, pomyślec też  czasem...Byłam 
w takim miejscu i tak je oceniam: mieszkanie na wsi to sama  przyjemoność, świeże powietrze i 
wielka radość z  bezpośredniego obcowania z naturą. W wielu miejscach przeze mnie obserwowanych 
trwają ciągłe prace w polu, ale właśnie taki jest urok wsi. Chciałabym opisać  to niepowtarzalne 
piękno i harmonię raju na ziemi. Najpierw wspomnę,  jakie zajęcia wykonują nasi poczciwi 
gospodarze. Kto by pomyślał, że to takie banalne! Uważam,  że każdy człowiek powinnien opanować 
niektóre czynności związane z życiem na wsi. Niektóre więcej lub mniej ciekawe, ale waarto  je 
umieć. Są one bardzo proste, ale bardzo pożyteczne. Wieś zajmuje wiodącą pozycję w prawidłowym 
funkcjonowniu człowieka. Wszystkie mleczne przetwory, owies, jajka, pszenica i wiele innych 
produktów są nam potrzebne, a ich głównym żródłem jest wieś. Większość  rozmaitych roślin używa  
się  w przemyśle spożywczym oraz liczne odmiany kwiatów pochodzą właśnie ze wsi. Rezerwaty 
roślin i szklarnie też oferują  piękne i pyszne odmiany roślin, ale nie są tak wartościowe jak plony 
zebrane z pola, z ogródka. Bez wsi   nie mielibyśmy pewnie tego,  co mamy teraz..... 

Zuzanna  Domosławska  
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