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!WYDANIE PRZEDWYBORCZE!

Zachęcamy wszystkich uczniów do głosowania! By ułatwić  
Wam nieco wybór, prezentujemy listę kandydatów na  
przewodniczącego szkoły:

Dominik Argasiński kl. I A 
„Jestem nalepszy, bo mam duuuużo 
energii:)

Karol Nancka kl. I B
„Jestem nalepszy, bo odznaczam 
się inteligencją!
„Pamiętaj! Ludzie z tym imieniem 
mają potencjał.”



Dominik Sobieszek kl. II A
„Jestem najlepszy, bo mam 
wyobraźnię.”

Betina Michalska kl. II B
„Jestem najlepsza, bo jestem 
szalona.”
„Jeśli słuchasz reggae, to jesteśmy 
stworzeni dla siebie.”

Daria Bartoszek kl. III A
„Jestem najlepsza, bo cechuje 
mnie summienność i pracowitość.”

Daria Lempa 
i Paulina Spychalska kl. III C
„Jesteśmy po prostu 
jedyne w swoim rodzaju.”

Daria



Udało nam się także porozmawiać z niektórymi 
kandydatami:)

Dominik Argasiński kl. I A

Dlaczego startujesz w wyborach do samorz du szkolnego?ą
Startuję, ponieważ lubię szkołę i chciałbym, aby młodzież w naszym 
gimnazjum mogła miło spędzać czas.
Jaki, twoim zdaniem, osoba staraj ca si  o miejsceą ę  
przewodnicz cego powinna mie  charakter?ą ć
Myślę, że ta osoba powinna być bardzo dobra i miła. Muszą jej ufać 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Powinna mieć bardzo silną i 
twardą osobowość, żeby umieć walczyć o coś do skutku.
My lisz, e wybory szkolne maj  jakikolwiek sens?ś ż ą
Według mnie coś takiego ma sens. Uważam, że w szkole powinna być 
osoba, która jest w pewnym sensie odpowiedzialna za nas, wysłucha 
naszych próśb i pytań.

Dominik Sobieszek kl. II A

Co chciałby  zorganizowa  dla uczniów w tym roku szkolnym?ś ć
Mam plany na dyskoteki, chciałbym także zorganizować Dzień dobrej 
muzyki.
Dlaczego inni maj  na ciebie zagłosowa ?ą ć
Myślę, że dobrym powodem jest to, iż chcę trochę rozwinąć, 
urozmaicić tę szkołę.
Jakie jest twoje motto yciowe?ż
„Bo nie ma większej miłości, niż ktoś, kto życie oddaje za przyjaciół 
swoich.”



Daria Bartoszek kl. III A

Dlaczego chcesz wystartowa  w wyborach samorz dowych? Maszć ą  
jaki  konkretny cel?ś
 Chciałabym wystartować w wyborach do samorządu szkolnego, 
ponieważ uważam, że będzie to świetne wyzwanie. Mam kilka 
pomysłów i zamierzam wcielić je w życie.
Jak my lisz, co mo na zmieni  w naszej szkole?ś ż ć
Moim zdaniem można zmienić przykładowo repertuar muzyczny radia 
szkolnego. Chciałabym również, aby przerwy stały się nieco 
ciekawsze.
Co s dzisz o swoich przeciwnikach?ą
Myślę, że moi konkurenci zostali zmuszeni do wystartowania w 
wyborach (oprócz pierwszoklasistów). Uważam, że tak naprawdę nie 
chce im się działać w samorządzie. Podziwiam tylko osoby z klas 
pierwszych, którzy naprawdę się starają.
Jakie cechy ci  prezentuj ?ę ą
Myślę, że jestem pracowita i uczciwa, wesoła. Owszem, czasami 
miewam tzw. „ciche dni”, ale raczej nie zdarza się to często.
Dlaczego inni maj  na Ciebie głosowa ?ą ć
Chciałabym w końcu zaprezentować jakiś styl w naszej szkole. 
Przecież nie wszystko musi obowiązywać według utartego schematu.

Daria, Paulina



OKIEM PODRÓŻNIKA,
CZYLI CO WARTO ZOBACZYĆ NA 

MADAGASKARZE

Madagaskar  jest to pa stwo poło one na wyspie Madagaskar w zachodniej cz ciń ż ęś  
Oceanu Indyjskiego, na południowy-wschód od Afryki. Madagaskar jest czwartą 
co do wielko ci wysp  na wiecie. Stolic  kraju jest Antananarywa, czyli „Miastoś ą ś ą  
Tysi ca”.ą
Na Madagaskarze jest wiele ciekawych miejsc, które s  godne uwagi. Wartoą  
zobaczy  m.in.  ć Alej  Baobabówę - jej niezwykło  polega na tym, e baobaby rzadkość ż  
rosn  koło siebie. Tutaj za  rosn  rz dami wzdłu  drogi, co daje naprawd  pi knyą ś ą ę ż ę ę  
widok. Kanał Pangalanes- to wła ciwie niezwykły system jezior, kanałów i rzek, poś  
którym po prostu trzeba zafundowa  sobie rejs. W rejonie kanału znajduje sić ę 
równie  najpi kniejszy wodospad Madagaskaru: Sakaleona, wysoki na 200 metrów.ż ę  
Lac Alaotra- to najwi ksze jezioro Madagaskaru, zarazem jest tak e domem dlaę ż  
licznych gatunków dzikich zwierz t. W wiosce Imerimandroso turysta mo e przyą ż  
odrobinie szcz cia, tj. zgodzie wyroczni, zobaczy  Vohitrandriana – kamieęś ć ń 
nale cy do staro ytnego kultu. żą ż Lac Tritriva- jezioro, które urzeka barw  ią  
kształtem zbli onym do konturów wyspy. Jest ono poło one  wewn trz krateruż ż ą  
wulkanicznego z bardzo stromymi brzegami, uniemo liwiaj cymi zej cie do wody. ż ą ś

Madagaskar to piękna wyspa i na pewno każdy znalazłby dla siebie 
ulubione miejsce, więc nie pozostaje nam nic innego jak pakować plecak i 
wyruszyć w podróż do tego malowniczego kraju!  



CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
KOLOROWE JEZIORKA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Kolorowe Jeziorka jest to jedno z pi kniejszych miejsc Rudawskiego Parkuę  
Krajobrazowego. Poło one s  w pobli u miejscowo ci Wie ciszowice. Na tymż ą ż ś ś  
terenie rozmieszczone s  trzy jeziorka: purpurowe, bł kitne i zielone. Niesamowiteą ę  
zabarwienie wody jeziorek stwarza wr cz bajkowy nastrój. ę Powstały w miejscu 
wyrobisk dawnych niemieckich kopalni. Stawy znajduj  si  na ró nychą ę ż  
wysoko ciach. Swój kolor jeziorka zawdzi czaj  składowi chemicznemu dna, któreś ę ą  
składa si  głównie z pirytu.ę  

Purpurowe Jeziorko
Jest to zalane wyrobisko po kopalni, która została uruchomiona w 1785 roku i 
nosiła nazw  „ę Nadzieja”. Długo  wyrobiska ma ok. 430 m, szeroko  ok. 110 mść ść  
i wypełniona jest niesamowitego koloru ciemnoczerwon  wod . Kolor wodyą ą  
zapocz tkował nazw  tego zbiornika.ą ę

Bł kitne Jeziorkoę
Zalega w niewielkim wyrobisku powy ej Purpurowego Jeziorka. W  1793 rokuż  
została w tym miejscu otwarta kopalnia „Nowe Szcz cieęś ”. Po opuszczeniu 
wyrobiska woda zalała je, tworz c Bł kitne Jeziorko. W zale no ci odą ę ż ś  
warunków przybiera ono kolor szmaragdowy. Zdarza si  jednak, e jestę ż  
bezbarwna.



Zielone Jeziorko
Jest ono najwy ej poło nym jeziorkiem, na wysoko ci około 730 m n.p.m..ż ż ś  
Powstało w wyrobisku po kopalni o nazwie „Gustav Grube”. Prace w kopalni 
trwały do roku 1902. Po opuszczeniu kopalni woda zalała wyrobisko, tworz cą  
Zielony Stawek. W okresach suszy zanika. 

Niegdy  na tym terenie było równie  ółte Jeziorko. Znajdowało si  onoś ż Ż ę  
poni ej Purpurowego Jeziorka. Dzi  ju  nie istnieje. Widoczne jest tylkoż ś ż  
miejsce, w którym powstało.

Wi c, je li ju  wrócimy z wyczerpuj cej ę ś ż ą
(ale za to jakiej fascynuj cej ) ą
podró y po wyspie Madagaskar, ż
mo emy wybra  si  w kolejne pi kne miejsce,ż ć ę ę
 ju  troch  bli ej:)ż ę ż

Paulina



Najnowsze płyty:

Dead Can Dance - Anastasis
Muse - The 2nd Law
Symfonicznie, rockowo, ale te  dubstepowo i synthpopowo. ż
No Doubt – Push and Show
Pierwsza od 11 lat płyta jednej z najbardziej popularnych grup popowych w latach 
90.
Pink – The Truth about Love
Nowy rozdział w swojej karierze Pink zaczyna singlem "Blow Me (One Last Kiss)" 
i płyt  "The Truth About Love", która ukazuje si  cztery lata po premierze jeją ę  
poprzedniego albumu.
Dead Can Dance - Anastasis
Najnowszy, długo oczekiwany przez fanów album tego australijskiego zespołu 
w miesi c po premierze otrzymał w Polsce status „Złotej płyty”. We wrze niu byłą ś  
drugim najlepiej sprzedaj cym si  albumem na li cie EMPIKu. Aktualnie zespółą ę ś  
jest w trasie koncertowej po Europie – w Warszawie 15 X. (dopisał Villequator)

Koncerty:

Zlot fanów zespołu Metallica
CK Wiatrak 28.09.2012

Ceny biletów: 10zł(przedsprzeda ) 15zł(dzie  koncertu)ż ń
Zagraj  HAMMER i ALCOHOLICAą

Blisko 3 godziny muzyki zespołu Metallica.

Z górnej półki
Ozzy Osbourne – SCREAM 
Ozzy Osbourne brytyjski wokalista i autor tekstów. Wieloletni członek zespołu 
Black Sabbath. Karier  solow  rozpocz ł w 1980r. Nagrał do tej pory 10 płytę ą ą  
studyjnych.
SCREAM – płyta nagrana w 2010r. Zawiera 13 utworów utrzymanych w dobrym 
heavy metalowym brzmieniu. Piosenka „Let Me Hear You Scream” została 
wypromowana w jednym z odcinków „CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku”

Newsy
Polski fan club zespołu Florence + the Machine zorganizował specjaln  akcj , abyą ę  
stworzy  wyj tkowy i jedyny taki prezent, dla Florence Welch. Z okazji jej urodzin,ć ą  
za po rednictwem Internetu zach cał ludzi do wysyłania swoich fan-made video,ś ę  
na których piewaj  piosenk  'Dog Days Are Over'. Ł cznie otrzymał prawie 50ś ą ę ą  
filmików z całego wiata (m.in. Brazylia, Australia, Francja, Włochy, Estonia, Daniaś  
i oczywi cie Polska). ś

Natalia


