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WYBORY RADY MLODZIEZOWEJ
Uczniowie ZSO nr 14 w zgodzie z zasadami demokracji wybrali swoich przedstawicieli.
Wyniki przedstawiajq sic nastepujqco:
- uprawnionych do glosowania bylo uczniow 503
- obecnych w tych dniach uczniow i prawidlowo wypelnionych kart 386

Nazwisko i imie
1.Bedkowska Natalia
2.Pilch Weronika
3. Swiech Martyna
4. Timberman Weronika
5.Zak Emilia

Klasa
III d
III f
III b
I a LO

Liczba glosow

II e

64
41

180
68
33

Przewodniczqcym Rady Mlodziezowej ZSO nr 14 na rok szkolny 2013/14 zostala Martyna Swiech z klasy
III b, pierwszym zastepcq zostala Weronika Timberman z klasy Ia LO, drugim zastepcq zostala Natalia
Bedkowska z klasy III d.
Gratuluj emy!

K.O.D.

W TYM NUMERZE:
Wybory Rady Mlodziezowej
Stypendystka Prezesa Rady Ministr6w
Dzien Nauczyciela
Zasady zdrowego zywienia dzieci i mlodziezy w wieku
szkolnym
» Co zrobie, aby sk6ra byla czysta?
» Moda
» Galeria dziel uczniow klasy artystycznej
» Dlaczego warto sluchae metalu?
» Opowiadanie rozdzial I
»
»
»
»
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Stypendystka Prezesa Rady Ministrew

Z wielkq przyjemno§ciq informujemy, 2e uczennica klasy

A LO Patrycja Janusek otrzymala stypendium Prezesa Rady Ministrow za wybitne osiqgniecia naukowe i sportowe
uzyskane w roku szkolnym 2012/2013.
3

Patrycja zostala laureatkq konkursu historycznego, osiqgnela doskonale wyniki w nauce,
wykazala dune zaangazowanie w zycie szkoly, a ponadto wraz z grupq tanecznq Just
Kidding prowadzonq przez paniq trener Agate Zeliszek zdobyla liczne wyroZnienia, ktorych zwieficzeniem bylo szoste miejsce w kategorii hip hop na niedawnych Mistrzostwach Swiata w Kopenhadze.

Serdecznie gratulujemy!
D.B.M.
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DZIEN NAUCZYCIELA

W piatek o godzinie 14.15 odbylo sic przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy za kulisami goraczkowo krzqtali sic w roZne strony. Ale jak to sic im nie dziwie, dwa tygodnie sumiennej pracy
po§wiecili na przygotowania do tego waznego wydarzenia. W koncu nauczyciele to nie byle jacy widzowie. Na szcze§cie caly stres zniknal po wyj§ciu na scene. Wszystko poszlo tak, jak powinno bye, mote dlatego, ze aktorami byli uzdolnieni uczniowie naszej szkoly... Wszyscy dobrze sic bawili- zarowno uczniowie jak i nauczyciele. U§miechu na twarzach naszych pedagogow nie zabraklo. Byly momenty, kiedy podskakiwali ze strachu, na przyklad na diwiek uderzajacego mlotka dla licealistow. Na koniec otrzymali
slodki upominek w postaci czekolady. Chcieliby§my jeszcze raz podziekowae im za ich cierpliwok i trud.
Pragniemy podzielie sic jeszcze tym wierszem:

Niejeden zly zwalczylikie nalog
W naszych usposobieniach Idziemy §ladem Waszych nauk,
W szlachetnych Waszych daZeniach.

Bogus lawa Wggrzyn
3
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ZASADY ZDROWEGO ZYWIENIA DZIECI
I MLODZIEZY W WIEKU SZKOLNYM
1.Jedz codziennie roZne produkty

rae warzywa lub owoce.
7. Ograniczaj spozycie tluszczow,
w piramidzie.
w szczegolno§ci zwierzecych.
2. Bqdi codziennie aktywny fi8. Ograniczaj spozycie cukru, slozycznie - ruch korzystnie wplywa dyczy, slodkich napojow.
9. Ograniczaj spozycie slonych
na sprawno§e i prawidlowq sylwetke.
produktow, odstaw solniczke.
3. Zrodlem energii w twojej diecie 10. Pij codziennie odpowiedniq
powinny bye glownie produkty
ilo§e wody.
znajdujqce sic w podstawie piraDoskonale wiemy, ze to informamidy (na dole).
cje zostaly przekazane Wam juz
4. SpoZywaj codziennie przynajm- dawno, ale chcialy§my Warn
niej 3-4 porcje mleka lub produk- o nich przypomniee, poniewaz to
tow mlecznych, takich jak jogurty, one sprawiajq, ze ro§niemy silni
kefiry, ma§lanka, sery.
i zdrowi. Zyczymy wytrwaloki.
5. Jedz codziennie 2 porcje proTrzymajcie sic zdrowo!
duktow z grupy - mieso, ryby, jaja. Uwzgledniaj ten nasiona ro§lin
Bogus lawa Wegrzyn
strqczkowych.
Natalia Rogala
6. KaZdy posilek powinien zawiez kazdej grupy uwzglednionej

Piramida
Zdrowego Zywienia

Nir 7apomiTtli o

Mae

-PoswiLl

CO ZROBIC, ABY SKORA BYLA CZYSTA?
1.Mycie twarzy. NaleZy wybrae produkty odpowied- 3.Unikaj zwyklego mydla, poniewaz jest zbyt draZniqce.
nie dla twojego rodzaju cery:
- cera mieszana i tlusta najlepszy jest zel i mus
4.Produkty do oczyszczania twarzy:
- cera sucha najbardziej nadaje sic mleczko oczysz- bawelniane platki kosmetyczne
czajqce. Uwaga , je§li masz bardzo wrazliwq skore,
- chusteczki o demakijaZu- gqbki do twarzy
- plyn micelarny
zwroe sic po porade do dermatologa.
2.JeZeli masz wrazliwq cere, to do mycia twarzy po- - zel do demakijaZu
winna§ plynu micelarnego lub delikatnego mydla
- tonik
bez substancji draZniqcych, np. marsylskiego (kupisz - mleczko kosmetyczne
je w specjalistycznych mydlarniach).

Tradzik-

co to takiego?

1.Co to jest trqdzik?
To jedna z najczestszych chorob skory w okresie dojrzewania. Najcze§ciej

wystcpuje u °sob o tlustej, blyszczqcej sic cerze.
2.Jak o wyleczye?
Najlepszym sposobem, aby wyleczye trqdzik jest wizyta u dermatologa.

Karolina Jedziniak
Dominika Rek
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Moda
Bardzo popularny wSrod mlodziezy jest styl rockowy. A jak powinien wygladae prawdziwy rockowy
ubior? Oto kilka rzeczy, bez ktorych sie nie obejdzie.

Dodatki:

glany sq niezawodne
cos dla dziewczyn

ik

'(7

to cos dla miio§niczki bizuterii

cos dla chlopakow

Jak zrobie

W grupie zawsze rainiej

to raczej dla chlopaka

cog z niczego?

1/4,4
zszywka p1/241932

Martyna Twarowska
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Galeria dziel uczniew klasy artystycznej

Aleksandra Teodorczyk
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DLACZEGO WARTO SLUCHAC METALU?
Pewnie niejeden raz my§leli§cie: co oni w tym lupaniu i darciu gardla w ogole lubiq? Lub: przeciez tego sic
sluchae nie da! Pytalikie sic, czemu sluchajq wla§nie TEGO gatunku muzyki?

Na pytanie postawione w
naglowku nie da sic odpowiedziee konkretnie.
Osoby, ktorym zadalam
to pytanie, podawaly odpowiedzi, ktore wiele nie
wyja§nialy i nie byly wystarczajqco szczegolowe.

on, poniewaz czlonkowie Heavy Metal- http://
owej subkultury prefewww.youtube.coin/
rujq ciemne kolory

argumentow uZyjesz.
A o fanach mozna malo
powiedziee, bo laczy ich
tylko ubior i ulubiona
muzyka, nic wiccej, metale nie maja zadnej ideologii" S. Zatorski

[przewaznie czarny]
i sluchaja mocnej muzyki.

"Metalowce jedzq koty" uwaga wlakiciele futrzanych czworonog6w! Nie
musicie juz ukrywae bezbronnych zwierzakow!
To mit! Zapytajcie swoich kolegow/koleZanek

Ostatniq wypowiedi
Szukajqc przer6Znych
przyjelam z pokorq i zainformacji i opinii w In- czelam nad nig rozmyternecie, natknelam sic
Mae. Czlowiek nie mowi
na jednq. Dose rozbudo- glupstw... Kiedy probowiec zacytuje jej
walam ulepie cos z niczefragment, Wry mnie bar- go i naklonie Was do podzo zainteresowal:
lubienia tej muzyki, moglam po prostu Was z nig
"CieZko jest to opisae
slowami... W tej muzyce zapoznae. A wiec oto kiljest j aka§ tajemnica... W ka slow na temat metalu
i subkultury.
niej jest sens zy-

sami!

"Metalowce skladaj a
krwawe ofiary"- pozwole
to nawiazae do pierwszego stereotypu. Skoro nie
kazdy metalowiec jest
satanistq, to po co i komu
ma skladae to ofiary?

cia" [zapytaj.onet]

watch?v=dZIPYo-YUkA
Symphonic Metalhttps://
www.youtube.coin/
watch?v=exAX18PH7vw
Stoner Metal- https://
www.youtube.coin/
watch?v=ccmsfLRutCE
Gothic Metal- https://
www.youtube.coin/
watch?v=8VgLKXDBoY
Hard Metal- https://
www.youtube.coin/
watch?v=sfR HWMzgyc

Metal Metalowi nie
rowny:
Metalowcow mozna po-

"Je§li ktokolwiek chce

zrozumiee te muzyke,
musi sic w nig wczuc."

dzielie na pare typow,
jedni lubujq sic w ostrej,
Niektorzy usilnie proboglo§nej muzyce metalowali mi wytlumaczye
wej, a drudzy kochajq
depresyjne demoniczne
swojq "milo§e" do
glosy klimatycznych
ostrych brzmien, lecz
utworow. Metal nie ograznalazla sic osoba, ktora
nicza sic do dudnienia w
w dose ciekawy sposob
perkusje i szarpania strun
wyrazila sic w tej spragitary. Oto piee przyklaTo mit?
dow tego brzmienia:
wie:
Wokol subkultury metali
Hevy Metal
"KaZdy slucha tego, cze- kraZy wiele stereotypow,
go chce dlatego nie moz- oto 3 najbardziej falszy- Hard Metal
Stoner Metal
na napisae, czemu warto we.
sluchac metalu, bo fan 1d "KaZdy metalowiec jest
Gothic Metal
satanistq "- stereotyp
i tak przy nich zostanie,
Symphonic Metal
niewazne, jakich dobrych wrecz §mieszny. Powstal

Przy artykule pracowali:
Samuel Zatorski oraz
Weronika Antos. Podzigkowania dla °sob, ktore
zechcialy sic wypowiedziee i pomogly w stworzeniu tekstu.
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ROZDZIAL I
Krystian! Zgubili§my sic, a za 15 minut mamy odprawc!
Wlacz tc "auto-maps" - wolala moja mama, praktycznie od pol
godziny
- Ewa, kochanie, spokojnie. Wiem, gdzie jeste§my. Znam tc
drogc jak wlasna kieszen.
- A zagladale§ mote kiedy§ do tej swojej 'kieszeni'? - burknclam Na moje nieszczckie tata to uslyszal. Momentalnie zylka
na jego czole zaczcla przera2ajaco pulsowae.
- Czy ty sic czasem nie zapomniala§?! Masz dopiero 15 lat i juz
do ojca pys.... - bla, bla, bla... I zaczclo sic kazanie Ukradkiem wyciagnclam iPod'a, sluchawki wlozylam do uszu i zakrylam wlosami. No, to teraz sobie tarns mote gadae. On my§li, ze ja slucham, ja nie wyra2am swoich pogladow lub jak to
rodzice okregaja: nie pyskujc i nie zachowujc sic bezczelnie,
zamiast tego sic relaksujc sic przy muzyce, wicc obie strony
zadowolone. Cichutko nucilam pod nosem piosenkc 'Bring me
the horison- Can you feel my heart', ktora wla§nie leciala ze
sluchawek. Zaczclam przygladae sic czlonkom mojej rodziny,
doczacym sic ze mna w piatkc w aucie. W starej toyocie corolli, koloru po261klej perly. Tata jeszcze nie skonczyl monologu.
Co chwila zaczesywal palcami swoje blond wlosy do tylu, czasami spogladajac w lusterko swoimi zielonymi oczami sprawdzal, czy uwazam Mama nerwowo stukala paznokciami w
nieszczcsna tapicerkc. Za§ m6j mlodszy braciszek plul na
wszystkich wokol probujac nagadowae d2wicki wybuch6w
oraz rzucajac we nmie ludzikami z klockow 'Lego'. Moj Ty
Panie.... Zlituj sic! On ma 12 lat i dalej sic tym bawi.... No ale
c62... Micdzy mna, a Michalem [mym bratem] siedzi babcia.
Patrzy przez okno i jak sic domy§lam, pewnie komentuje pogodc. Jak zawsze. Przymknclam oczy i oparlam glows o szybc.
Wla§nie jade drop., ktora prawdopodobnie juz nigdy nie wrocc. Lzy swobodnie splyncly mi po bladych policzkach. W my§lach ponownie zaczclam sic 2egnae ze znajomymi, przyjaciolmi... Z lud2mi, z ktorymi sic wiccej w Zyciu nie zobaczc. A
wszystko przez te zakichane wizy do Stanow, ktore udalo sic
rodzicom zalatwie.... Znowu obudzila sic we mnie istna feria,
zlok i smutek... Chce walki o to, co wla§nie rozkazano mi zostawie za plecami. Moje cale Zycie...

a ostatni raz widzialam go 3 lata temu, w Swicta Bo2ego Narodzenia. Fakt, ze po tylu latach znowu go zobaczc, sprawial, ze
w tej calej sytuacji mogc wierzye w to, iz bcdzie dobrze. Dam
rade wszystko sobie w Zyciu poukladae. Bcdc miee jego wsparcie. Siedzialam z mama, tats i Michalem, §ledzac tablicc odlotow. Nasz samolot spo2nial sic juz o godziny Babcia pewnie
jest juz w domu... Bcdc za nia tcsknie. Podczas gdy tata poddenerwowany bcbnil o kolana dlonmi, wystukujac jaki§ tandetny rytm, mama grala na telefonie, a brat obgryzal paznokcie,
marudzac, ze mu sic nudzi... Ja wyjclam z kieszeni kurtki zdjccie. Wygniecione. Stare.
Na fotografli bylam ja i starszy brat. Trzymal nmie na rcce.
Malutka 6-latkc. Oboje sic §miali§my. Ja czochralam jego czarczuprync, brudnymi od flamastrow rckami. Moje dlugie
wlosy, rownie2 czarne, lataly w powietrzu. Zdjccie bylo zrobione w ruchu. W tle wisiala na §cianie gitara elektryczna
Neroo dostal ja na 14 urodziny Pickna, brazowa i smulda...
Epiphone Les Paul PRO/FX vs, Pamictam jak uczyl mnie na
niej grae. To on mnie zarazil obsesja na punkcie muzyki.
- Vaiiana Chod2. Wreszcie wpuszczaja na poklad- tato delikatnie mnie szturchnal w ramie. Podnioslam sic, zabralam rzeczy i ruszylam za rodzicami.

-

!

***

-Witam, mowi kapitan. Nazywam sic Janusz Kojot. Chcialbym
Panstwa przeprosie w imieniu swoim i zalogi, za opo2nienie.
Drodzy Panstwo, znajdujemy sic na pokladzie Boing'a 747.
Przypuszczalny czas lotu to 10 godzin i 30 minut. Bcdziemy
leciee na wysokoki 11 ty§. m.n.p.m. Stracony czas postaramy
sic nadrobie w locie. Dzickujemy za wybranie linii lotniczych
"Big Planet". Teraz prosimy skupie uwagc na personel pokladowy, ktory zapozna Panstwa z zasadami to obowiazujacymi.
Zyczymy udanego i przyjemnego lotu. - rozejrzalam sic po
pasazerach. Wszyscy mieli skwaszone miny Stewardesa poprosila o zapiccie pas6w bezpieczenstwa i wylaczenie urzadzen
elektronicznych. Reszty obja§nien nie sluchalam Pow6d byl
prosty. Znam juz te wszystkie spektakle na pamice. Podczas
tego wszystkiego, samolot zaczal kolowae i zakrccae na pas
startowy. Chwilowo zwolnil Personel juz sic usadowil i rownie2 zapial pasy. Machina szarpncla i ruszyla do przodu z piskiem opon. Bylo slychae jak podwozie stuka o nier6wny beton. Prcdkok sic zwickszala Ludzi powciskalo w fotele. Poczulam jak samolot zaczyna sic odrywae od ziemi. Zrobilo mi
sic niedobrze, palce u rak zadrzaly, glowa zabolala od ci§nienia, a uszy sic zatkaly. Nagle znowu szarpniccie. Machina
przebila dziobem powietrze. Lecimy. Spojrzalam przez okno
i to byl moj blad... Momentalnie mnie zemdlilo, w gardle poczulam kulkc, 2oladek sic skrccil w protekie, a w glowie zawirowalo...

"Come home.... Come home, Couse I've been waiting for you.

For so long, for so long."
One Republic
***

"Mloda, juz nie mogc sic doczekae a2 sic spotkamy!"- SMS od
Neroo. Mojego starszego brata. C62, ja osobikie uwa2am, ze
jestem z bratem poszkodowana, gdy2 mamie zachcialo sic wymy§lae "oryginalne" imiona takie jak: Neron i Vaiiana Nie
ukrywam, ze mam jej to za zle. Neroo studiuje architekturc na
jednym z uniwersytetow w Chicago. W USA mieszka od 4 lat,

Autor: Weronika Antos
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Redakcja wydania Gazetki z Charakterem

Martyna Twarowska- moda
Boguslawa Wegrzyn- zdrowie, nowo§ci szkolne
Natalia Rogala- zdrowie
Karolina Jedziniak- zdrowie
Dominika Rek- zdrowie
Wiktoria Rozowska- grafika gazetki szkolnej
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