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Radio szkolne 2/4 organizuje konkurs wiedzy o legendach muzyki, który 

odbędzie się 21 marca w naszym gimnazjum.  

Potrzebne materiały,regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje 

dostępne już wkrótce w bibliotece szkolnej. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 24 

w Zabrzu (z wyjątkiem członków radia i gazetki szkolnej). 

NAGRODY: 

Pierwsze miejsce – telefon komórkowy Samsung Galaxy 

Drugie miejsce – płyta zespołu muzyki rozrywkowej 

Trzecie miejsce – pamiątkowy kubek 



 Nowa w szkole – z czym to się je? 

 

       Na pewno znajdowałeś się już kiedyś w sytuacji, gdy zmieniałeś szkołę lub przychodziłeś 

do jakiegoś nowego, jeszcze nieznanego miejsca. Czułeś niepewność, tremę, może też 

zaciekawienie (mam rację?). Zawsze wtedy należy pamiętać o tym, że nie tylko Ty czujesz się 

obcy. Wszyscy, których poznajesz przeżywają coś podobnego. Stresują się daną sytuacją, są 

nieco zagubieni, a może nawet zamknięci w sobie. Pomyśl jednak przez chwilę, że tylko Ty 

jesteś nowy, wszyscy się już znają i sporo o sobie wiedzą. Co wtedy czujesz? Chcesz wiedzieć 

jak ja to wszystko przeżyłam? Czytaj dalej.  

 W moim przypadku  zmiana szkoły nastąpiła dosyć spontanicznie, chociaż już wcześniej 

zastanawiałam się nad tym. W końcu podjęłam decyzję. Zanim wybrałam Gimnazjum 24, 

myślałam nad różnymi alternatywami. Zadawałam sobie pytania: „Czy będzie lepiej?”, „Jak 

będę się czuła?”, „Czy jestem na to gotowa?” i bardzo często też: „Czy nie przejmuję się tym 

do przesady?”. Dużo starałam się dowiedzieć o szkole. Sporo czytałam i szukałam, 

dzwoniłam nawet do dziewczyny, z którą mogłam być w klasie.  

Już w czwartek poszłam do nowej szkoły.  Bez 

większych oczekiwań i z czystą kartą. Tylko niektóre 

osoby wiedziały, że się pojawię. Dla większości był to 

szok, więc tym bardziej nie wiedziałam, co z tego 

wszystkiego wyniknie. Potem okazało się, że 

niepotrzebnie się stresowałam.  Myślę, że szkoła jest 

w porządku. Znajomi to jak wszędzie – mieszanka 

osób o różnych charakterach i odmiennym 

zachowaniu. Nauczyciele, których dotychczas 

poznałam, też nie wydają się być jakimiś 

krwiożerczymi potworami ;). Są też organizowane 

różne ciekawe projekty, dotyczące na przykład 

wyjazdu za granicę. 

 Jestem w szkole dopiero kilka dni, ale mogę powiedzieć, że zrobiła na mnie pozytywne 

wrażenie. Niestety muszę teraz nadrobić wszystkie zaległości. Ehh…  Żegnaj rozrywko, czas 

się wziąć za kilogramy literatury polskiej i tony skomplikowanych definicji z biologii ;(. Tak 

czy siak zobaczymy, co dalej będzie się działo.                                                                                                                                           

I to by było na tyle moich wypocin, pozdrawiam wszystkich, którzy wytrwali do końca :D 

Inga 



Podróże mojego taty 

Petra, Jordania 

Łatwo nie było. Zacząłem od skompletowania tradycyjnego stroju, żeby przynajmniej z daleka 
uchodzić za miejscowego. Na lokalnym targu dostałem shemagh, którym osłoniłem głowę i twarz, 
a także dżallabiję. Sandały miałem własne, opaleniznę po ośmiu dniach na pustyni też. Chciałem 
„odkryć” Petrę – czyli miasto w skale – tak jak zrobił to dwieście lat temu przebrany za araba 
szwajcar Johannn Burckhardt podróżujący z Syrii do Egiptu. Początkowo planowałem podróż 
romantyczną z Akaby, albo Wadi Rum wielbłądem, ale Karim wybił mi to z głowy, więc 
wylądowaliśmy w jednym z komfortowych pięciogwiazdkowych hoteli, który był oddalony o jakieś 
pięć kilometrów od miasta w skale. Wcześnie rano wybraliśmy się do Petry pieszo...  

„...nie rozmawiaj z Nabatejczykami, po prostu wymień żelazo na mirrę – jesteś rzymianinem” - 
przypomniałem sobie słowa Tyberiusza. To nie takie proste, drogi senatorze, pomyślałem. Trzeba 
się będzie jakoś wtopić w tłum. I odkryć ich największy skarb. Nie, nie tę głupią Kasneh el Faroun, to 
niech zostawią dla turystów za dwa tysiące lat, ja chcę się dowiedzieć gdzie trzymają wodę. Kiedy 
dostałem zlecenie zdobycia wpływów w dolinie Wadi Mousa, nie zastanawiałem się długo. To 
ważny rejon. Krzyżują się tu dwie trasy szlaków handlowych: z Zatoki Perskiej do Morza 
Śródziemnego i z Syrii do Morza Czerwonego. Wspaniała okazja żeby się wzbogacić. Trzeba tylko 
przeniknąć ich struktury władzy. Zacznijmy od drobnych prezentów, może w ich teatrze wykutym 
w skale spotkam ważnych tego miasta... 

… powoli wkraczamy przez ukryty w głębokim cieniu tajemniczo wijący się kanion, zwany przez 
beduinów sik, do miejsca z którego wyłania się błyszcząca w słońcu purpurowoczerwona fasada 
budowli Kasneh el Faroun, czyli skarbca faraona, o wysokości ponad dziewięćdziesięciu stóp! 
Niezwykłe miejsce. Słyszymy gardłowe nawoływania poganiaczy wielbłądów. Mamy dziewiętnasty 
wiek, a nadal nie znaleziono tu lepszego środka transportu.  



My Brytyjczycy, pewnie zbudowalibyśmy 
publiczną linię kolejową jak w 1830 inżynier 
Stephenson w moim rodzinnym Liverpool. 
Przechodzimy pod ścianę potężnych 
grobowców. Największe wrażenie robi na 
mnie el Deir o wysokości stu dwudziestu stóp. 
Stoi trochę na uboczu i przez to wydaje się być 
wręcz monumentalny. Szczególnie podczas 
burzy, która pewnie za chwilę się rozpocznie. 
Czas na herbatę... 

...słońce zachodzi rzucając krwawy blask na 
miasto umarłych, choć ja wciąż słyszę echa tysięcy głosów rozbrzmiewających w stolicy bogatych 
Nabatejczyków. Wykute w różowym kamieniu budowle powoli pokrywa cień. Czas wracać do domu. 

 

 

 

 

Villequator 



Zwierciadło duszy… 

Czyli podróż w świat oczu 

Na podstawie badań ustalono, że kolor oczu wiąże się ze sposobem przystosowania organizmu do 

warunków środowiska, które wytworzyły się w toku ewolucji. Barwa tęczówki jest uzależniona od 

ilości zawartej w niej melaniny. Melanina, czyli barwnik znajdujący się w skórze i tęczówce. 

Oczy powiedzą Ci, kim jesteś… 

Oczy niebieskie - jesteś osobą bardzo wytrwałą a zarazem sentymentalną, łatwo ulegającą 

nastrojom. Zbyt często zmieniasz zdanie, denerwujesz się kiedy inni obalają Twoje argumenty. Masz 

jednocześnie wielkie, wspaniałe serce dla ludzi, potrafisz zrozumieć przyjaciół oraz wrogów. Jesteś 

podatny na lenistwo. Cierpisz na bezsenność, ogólne osłabienie, miewasz kłopoty z żołądkiem, 

pęcherzem, często dopada Cię katar. 

Oczy szare - masz naturę samotnika. Przepadasz gdzieś na całe dnie, chodzisz własnymi ścieżkami, 

często meczy Cię duże towarzystwo, lubisz ruch, nie przeraża Cię nadmiar pracy, a jeśli już kochasz, 

to całym sercem i ciałem. Bardzo szybko nudzisz się, wykonując rutynowe zajęcia, nie znosisz 

krętactwa i chamstwa. Możesz mieć skłonność do przesadnych reakcji i zachowań. Bywasz 

wulkanem emocji. Obciąża to, niestety, Twój organizm. Dlatego miewasz problemy z przemianą 

materii. 

Oczy brązowe - wybitna indywidualność. Masz wszelkie znamiona prawdziwego przywódcy, lubisz, 

gdy inni słuchają Cię, kochasz życie aktywne, przebojowe, niechętnie podporządkowujesz się 

cudzym poleceniom, ustalonym wcześniej regułom. Masz naturę przekorną, ale i kochaną. Należysz 

do osób z natury radosnych i pełnych temperamentu. W sytuacjach stresowych trzymasz nerwy na 

wodzy i nie dajesz się ponieść emocjom. Potrafisz łatwo się wyciszyć i szybko odreagowujesz 

zmęczenie. Twoje słabe punkty to: żołądek, jelita, wątroba i woreczek żółciowy. 

Oczy zielone - potrafisz w sposób trzeźwy ocenić swoje własne możliwości, nie brakuje ci 

wyobraźni, lubisz szaleństwa i ekstrawagancje. Masz wiele cech wiernego przyjaciela, którego ceni 

się przez długie lata. Twoja silna wola i nieustępliwość zjednują Ci zwolenników i przeciwników. 

Cechuje Cię ciekawość życia. Odczuwasz silną więź z naturą. Być może właśnie dlatego wśród 

zielonookich jest wielu meteopatów. Twoim największym wrogiem jest zimno. Często możesz mieć 

kłopoty z pęcherzem i nerkami. 

HETEROCHROMIA – inaczej różnobarwność tęczówek; zaburzenie rozwoju, 

polegające na różnicach w rozmieszczeniu barwnika. Ta drobna wada (czyt. 

zaleta) występuje zarówno u ludzi jak i zwierząt. 

Daria 



Będzie gwiazdą Coke Live Music Festival 

2013! 

Pierwszą gwiazdą festiwalu w Krakowie jest Florence and 

the Machine. Coke Live Music Festival odbędzie się 9-10 

sierpnia 2013. 

Najważniejsza gwiazda wielu ubiegłorocznych festiwali; 

autorka dwóch płyt, które w Polsce pokryły się platyną, a na 

całym świecie sprzedały się w ilości kilku milionów 

egzemplarzy; artystka, która jesienią ubiegłego została wybrana przez The Rolling Stones do 

wspólnego zaśpiewania klasyka "Gimme Shelter” i wreszcie liderka grupy, łączącej fanów popu 

i alternatywy. Florence Welch. 

Bo Florence and the Machine to przede wszystkim właśnie ona, 26-letnia rudowłosa wokalistka, 

której potężny kontralt sprawia niekiedy wrażenie, jakby nie mieścił się w utworach przez nią samą 

skomponowanych. Skala jej możliwości wokalnych jest niespotykana nie tylko pośród młodych 

wokalistek związanych ze sceną alternatywnego popu, ale także wśród artystek, które debiutowały 

na przestrzeni ostatnich lat. 

Zespół Florence and the Machine wydał do tej pory dwa znakomite albumy: Lungs 

w 2009 roku i Ceremonials w 2011. Florence and the Machine wystąpi  na Coke Live Music Festival 

10 sierpnia. 

- Wiemy, że ogłoszeniem gwiazdy sprawiamy radość tak wielu fanom muzyki w Polsce – cieszy się 

organizator festiwalu, Mikołaj Ziółkowski. – Zwłaszcza, kiedy artystka jest tak bardzo wyczekiwana 

i na dodatek jest to pierwszy ogłoszony występ w tym sezonie i jedyny festiwalowy, który odbędzie 

się w tej części Europy – dodał. 

Styl i inspiracje  

Florence Welch jest porównywana przez krytyków 

muzycznych do takich piosenkarek jak Kate Bush oraz 

Björk. Ona sama stwierdziła, że jej wokalistką, która 

zmieniła jej życie jest Grace Slick. Styl Florence And 

The Machine został określony jako "ciemny, mocny 

i romantyczny”. Ich muzyka to mieszanka klasycznego 

soulu i angielskiego Rock Artu. Florence Welch 

stwierdziła, że jej teksty podobne są do artystów 

renesansowych: "Mamy do czynienia ze wszystkimi 

z tych samych rzeczy, co kiedyś oni: miłość i śmierć, 

czas i ból, niebo i piekło”.  

Daria 



PRZEGLĄD WIADOMOŚCI SPORTOWYCH 

Skoki narciarskie 

Norwescy skoczkowie narciarscy są zmęczeni psychicznie i załamani, ponieważ od dłuższego czasu nie są w 

stanie wygrać na własnym terenie - ocenia austriacki trener Alexander Stoeckl. Według niego najlepszym 

obecnie skoczkiem świata jest Kamil Stoch. Niedzielny konkurs skoków w Oslo na skoczni Holmenkollen, 

wygrany ex-aequo przez Piotra Żyłę i Gregora Schlierenzauera, był według wyliczeń norweskich mediów 33. 

z rzędu na norweskich skoczniach w Trondheim, Lillehammer i Oslo, kiedy na najwyższym podium nie stał 

Norweg. 

Hokej 

Hokeiści Ciarko PBS Bank KH Sanok przegrali na swoim lodowisku z GKS-em Tychy 2-3 (0-1, 1-1, 1-1) 

w drugim meczu o trzecie miejsce w Polskiej Lidze Hokejowej. W rywalizacji do trzech zwycięstw tyszanie 

prowadzą 2-0.  Trzeci mecz odbędzie się w czwartek w Tychach. 

Piłka nożna 

Wśród bramkarzy powołanych na mecze eliminacyjne do piłkarskich mistrzostw świata 2014 z Ukrainą i San 

Marino, ostatnio tylko Artur Boruc regularnie gra w swoim klubie. Golkiper Southampton nie czuje się jednak 

pewniakiem do gry w najbliższych spotkaniach.  

W poniedziałek reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Ukrainą i San Marino. 

Piątkowe spotkanie z tym pierwszym rywalem może mieć kluczowe znaczenie na końcowe rozstrzygnięcia 

w grupie H. 

Koszykówka (NBA) 

Trwa znakomita seria koszykarzy Miami Heat. W niedzielę pokonali na wyjeździe Toronto Raptors 108:91 i to 

było ich 22. zwycięstwo z rzędu w lidze NBA. Na liście wszech czasów zrównali się z Houston Rockets. 

Koszykarz Phoenix Suns Marcin Gortat, leczący kontuzję prawej stopy, w wypowiedzi dla portalu gortat.tv 

zapewnił w piątek, że jeśli tylko będzie zdrowy, na pewno zagra w reprezentacji Polski. Możliwy jest także 

jego powrót na parkiet jeszcze w tym sezonie NBA. 

KSW 

Paweł Nastula zadebiutował w federacji KSW w dobrym stylu. W sobotę pokonał przez poddanie 

Amerykanina Kevina Asplunda. Już wiadomo, że podczas jednej z kolejnych gal powalczy o mistrzowski pas 

KSW wagi ciężkiej. Jego rywalem będzie Karol Bedorf, który w sobotę wygrał z Oli Thompsonem. 

Daria 



 

1. Miasto zniszczone przez bombę atomową w sierpniu 1945r 

2. Przyrząd elektroniczny umożliwiający widoczność w ciemności . 

3. Wchodzi w skład osobowości człowieka. 

4. Zapora zbudowana w poprzek ulicy podczas walk w mieście. 

5. Nauka zajmująca się opisywaniem głosek danego języka. 

6. Kanał, który oddziela Afrykę od Azji. 

7. Ogłasza go dźwięk syreny. 

8. Pozorny lub prawdziwy, pierwowzór dla człowieka. 

9. Potocznie określenie poboru do wojska rosyjskiego w 1863r. 

10. Słodki odpowiednik naszego ziemniaka uprawiany w Afryce. 

11. Inaczej eksplozja. 

12. Wyznanie utworzone przez Marcina Lutra. 

13. Wyznanie, którego wierni uznają zwierzchnictwo papieża. 

 

Hasło:………………………………………………….- obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, 

społecznych.  

Paulinka CYTAT DNIA: 

„Miłość nie jest ślepa, ale cierpi na daltonizm.” 

William Shakespeare 


