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 W I T A J C I E !  

 
Przed wami piąty numer szkolnej gazetki. Znajdziecie tutaj 
artykuł o niedawno rozdanych „Paszportach POLITYKI”, 
nagrodach dla utalentowanych młodych ludzi ☺. Będziecie mogli 
przeczytać list od p. dr Ilony Glatzel, zagłębicie się w lekturę 
kilku ciekawych listów do redakcji. Przeczytacie wiersze naszej 
szkolnej koleŜanki! <świat jest piękny>  
   
 

śyczymy miłej lektury
Redakcja
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Opiekun redakcji: dr Agnieszka 

Grzelak. 

Antonina Lisiecka, Wiersze 
Zamknął jej usta 
pięścią 
nie pocałunkiem. 
 
Pomyślałam więc, Ŝe otworzył jej 
oczy 
 
Nie otworzył. 
 

 
M. lubi mosty 
mówi, Ŝe chciałby 
zobaczyć ten słynny 
we Francji 
lub w Stanach 
- bez róŜnicy 
Ŝeby skoczyć, 
kaŜdy most jest 
dobry. 
 
M. uwaŜa, Ŝe mosty 
są po to, 
by pięknie umierać. 
 
Nienawidzę mostów 
bo stoi się w korkach. 
choć wtedy moŜna 
patrzeć przez 
zamazane szyby 
jaki Toruń piękny 
nocą. 
 
W kaŜdym razie piękniejszy od ciał 
dryfujących 
w mętnej rzece. 
 
Poza tym 
M. jest tchórzem estetą, 
a w piątek 
korek bywa 

najwi ększy. Antonina Lisiecka, Wiersze  

12 lutego 2007Numer 5 

Strasznie śmieszne 

Koktajl Szczęścia Nevilla 
Składniki: 
3 łyŜki kakao 
2 łyŜki cukru waniliowego 
ŁyŜka mąki ziemniaczanej 
Pół litra mleka 
2 banany 
Ćwierć filiŜanki płatków migdałowych 
Przygotowanie: 
3 łyŜki kakao, 2 łyŜki cukru waniliowego i 
łyŜkę mąki ziemniaczanej wrzuć do pół litra 
mleka. Podgrzej i mieszaj, aŜ koktajl 
zgęstnieje. Dodaj dwa pokrojone w plasterki 
banany i ćwierć filiŜanki płatków 
migdałowych. 
Ostudź, wypij... ewentualnie daj komuś :P 

największy 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Redakcja gazetki szkolnej „Głos GiLA” rozpisuje konkurs na wytłumaczenie czasownika „szpaczkować” uŜytego w pracy J.M. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres któregokolwiek z redaktorów lub opiekuna gazetki. Nagrodą jest uścisk dłoni opiekuna 

gazetki, pani Agnieszki Grzelak. Jeśli opiekun nie zgodzi się lub nie będzie w stanie... wydać (?) nagrody, zostanie ona 
zamieniona na inną o zbliŜonej wartości. 

 
 
 
 

 
 

Paszporty „Polityki” zostały rozdane juŜ po raz 14. Nagrody w wysokości 10 tys. złotych trafiły do rąk młodych, 
obiecujących twórców, którzy mają juŜ w swym dorobku pierwsze, znaczące sucesy. 

Paszporty przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą redaktorzy „Polityki oraz wybrani krytycy, którzy zgłaszali po 
trzy kandydatury do kaŜdej z sześciu dziedzin. 
Stało się juŜ tradycją ostatnich lat, Ŝe oprócz Paszportów, przyznawane są nagrody specjalne dla kreatorów kultury. W 
tym roku postanowiono uhonorować Panią Profesor Marię Janion. 
Po raz pierwszy w 14-letniej historii Paszportów zdarzyło się, Ŝe wyróŜniono dzieci dawnego laureata. Jednym z 
pierwszych artystów estardy uhonorowanym „ Paszportem Polityki” był Wojciech Waglewski, w tym roku nagrodzeni 
zostali zaś jego synowie- bracia Bartosz i Piotr, czyli Fisz i Emade. 
 
Nagrodzeni zostali: 

 
LITERATURA- JJAACCEEKK   DDEEHHNNEELL  

  
  

SENTENCJE TYGODNIA

 

BLAALABLA 

<LOL> 

Z ZESZYTÓW 
SZKOLNYCH 

RYCERZ JEDZIE NA 

KONIU I PIANA MU Z 

UST LECI 

28 listopada odbył się w auli GiLA wykład pani dr Joanny Mietły, 
bohemistki z Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK. Na pewno go 
pamiętacie. A jak wiele informacji z tego frapującego wykładu 
udało się Wam zapamiętać? Na platformie Moodle znajdziecie małe 
powtórzenie i zarazem sporo świetnej zabawy, którą 
daje odkrywanie tajników języka czeskiego oraz jego powiązań z 
językiem polskim.  Nauczucielki zapowiadają, Ŝe nadarzy się 
okazja, aby efekty tej zabawy sprawdzić, np. na lekcjach języka 
polskiego. Zachęcamy do skorzystania z materiałów 
przygotowanych przez panią dr Joannę Mietłę - takŜe te osoby, 
które na jej wykład nie przybyły. Są tu wiadomości o czeskich 
zapoŜyczeniach w języku polskim i polskich w języku czeskim, a 
takŜe - podane w formie wykresów (drzewek) lub zestawienia zdań 
w j. czeskim - zagadki dotyczące wyrazów zdradliwych (ze względu 
na ich złudne podobieństwo do słów polskich). Zanim zerkniecie na 
slajdy zawierające rozwiązania zagadek i wszystkie potrzebne 
tłumaczenia, pogłówkujcie!   

 



  

             
  
  
Urodzony w 1980 r., absolwent MISH na UW. Jest poetą, prozaikiem, tłumaczem.Debiotował w 1999 r. zbiorem 
opowiadań „kolekcja”. Jest laureatem wielu nagród literackich, w tym nagrody im. Kościelskich. 
„„ NNAAGGRROODDAA  ZZAA  PPOOWWIIEEŚŚĆĆ  „„ LL AALL AA””   ,,  ZZAA  OORRYYGGIINNAALLNNEE    PPRRZZEETTWWOORRZZEENNIIEE  TTRRAADDYYCCJJII   LLIITTEERRAACCKKIIEEJJ  OORRAAZZ  ZZAA  SSWWOOBBOODDĘĘ  WW  

PPOORRUUSSZZAANNIIUU  SSIIĘĘ    ZZAARRÓÓWWNNOO  WW  FFOORRMMAACCHH  PPRROOZZAATTOORRSSKKIICCHH,,  JJAAKK  II   PPOOEETTYYCCKKIICCHH..””   

FFIILLMM--  SSŁŁAAWWOOMMIIRR  FFAABBIICCKKII  
 
 

      
  

UURROODDZZIIŁŁ  SSIIĘĘ  WW  11997700  RR..,,  JJEESSTT  AABBSSOOLLWWEENNTTEEMM  SSTTUUDDIIUUMM  SSCCEENNAARRIIUUSSZZOOWWEEGGOO  II   WWYYDDZZIIAAŁŁUU  RREEśśYYSSEERRIIII   ŁŁÓÓDDZZKKIIEEJJ..  JJEESSTT  

RREEśśYYSSEERREEMM  II   SSCCEENNAARRZZYYSSTTĄĄ..  ZZAADDEEBBIIUUTTOOWWAAŁŁ  FFIILLMMEEMM  DDOOKKUUMMEENNTTAALLNNYYMM  „„ WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNYY  5555’’ ..  JJEEGGOO  NNAAJJNNOOWWSSZZYY  

OOBBRRAAZZ  „„ ZZ  OODDZZYYSSKK UU””   JJEESSTT  KKAANNDDYYTTAATTEEMM  DDOO  OOSSCCAARRAA..  WWŁŁAAŚŚNNIIEE  ZZAA  TTEENN  FFIILLMM  FFAABBIICCKKII  OOTTRRZZYYMMAAŁŁ  PPAASSZZPPOORRTT  

PPOOLLIITTYYKKII ..  
  
TEATR – MAJA KLECZEWSKA 
 

 
 

UURROODDZZIIŁŁAA  SSIIĘĘ  WW  11997733  RR..,,  SSKKOOŃŃCCZZYYŁŁAA  WWYYDDZZIIAAŁŁ  RREEśśYYSSEERRIIII   DDRRAAMMAATTUU  KKRRAAKKOOWWSSKKIIEEJJ  PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ  WWYYśśSSZZEEJJ  

SSZZKKOOŁŁYY  TTEEAATTRRAALLNNEEJJ..  JJEEJJ  DDEEBBIIUUTTEEMM  BBYYŁŁ  „„ JJOORRDDAANN”” --  WWIIĘĘZZIIEENNNNAA  SSPPOOWWIIEEDDśś  DDZZIIEECCIIOOBBÓÓJJCCZZYYNNII ..  
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„„ PPAASSZZPPOORRTT  PPOOLLIITTYYKKII  OOTTRRZZYYMMAAŁŁAA  ZZAA  BBEEZZKKOOMMPPRROOMMIISSOOWWEE,,  AALLEE  II   MMĄĄDDRREE,,  WWPPIISSYYWWAANNIIEE  SSIIĘĘ  WW  KKLLAASSYYCCZZNNEE  FFAABBUUŁŁYY  

ZZAAGGUUBBIIEENNIIAA  WWSSPPÓÓŁŁCCZZEESSNNEEGGOO  CCZZŁŁOOWWIIEEKKAA  OORRAAZZ  ZZAA  MMAALLAARRSSKKĄĄ  WWYYOOBBRRAAŹŹNNIIĘĘ  PPOOZZWWAALLAAJJĄĄCCĄĄ  BBUUDDOOWWAAĆĆ  NNAA  SSCCEENNIIEE  

FFAASSCCYYNNUUJJĄĄCCEE  ŚŚWWIIAATTYY ..””   
  
SZTUKI WIZUALNE – GRUPA TWOśYWO 
 

 
 
Grupę tworzy dwóch artystów: Mariusz Libel (ur. 1978) i Krzystof Sidorek (ur. 1976).  śaden z nich nie ukończył 
Studiów PLastycznych.  
Zaczynali w połowie lat 90. wraz z R. Czajką jako grupa artystyczna PINOKIO. Zasłynęli z własnoręcznie 
wykonywanych plakatów, którymi pokrywali Warszawę. . 
„Paszport Polityki otrzymali za sztukę łączącą w nowatorski sposób słowo z obrazem, za śmiałe wkraczanie ze swymi 
pracami tam ,gdzie sztuka dotychczas nie docierała.” 
 

MUZYKA- AGATA SZYMCZEWSKA 
 

 
 

Urodziła się w 1985 r., w Koszalinie. Jest studentką Akademii Muzycznej w Poznaniu i Hochschule für Musik und 
Theater w Hanowerze. Jest laureatką wielu prestiŜowych konkursów skrzypcowych, a przede wszystkim jest 
zwycięŜczynią XIII Mi ędzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Poznań 2006. 
„Paszport Polityki otrzymała za upór, bezpretensjonalność i znakomite przygotowanie warsztatowe – cechy dzięki 
którym odnosi sukcesy na międzynarodowych konkusach skrzypcowych.” 
 

Muzyka Popularna – Fisz i Emade 
 

 
 

Bracia Bartosz (ur. 1978) i Piotr (ur.1981) Waglewscy. Bartosz jest autorem  tekstów i raperem, drugi producentem i 
pekusistą. 



  

„ Paszport Polityki otrzymali za twórcze poszukiwania, wyznaczanie standardów na krajowej scenie, nową definicję 
HIP-HOPU i konsekwentny kurs pod prąd.” 
 

Kreator Kultury 
Nagroda specjalna 

Pani Profesor MARIA JANION 
 

 
 

Historyczka literatury i idei, profesor w Instytucie badań  Literackich PAN. 
 
NAPISAŁA: Anna M. Nowak 
 
 
 

LISTY DO REDAKCJI 
 

 
Droga Redakcjo! 
 
Widziałam, jak mój szkolny kolega ściągał na 
sprawdzianie... Waham się, czy powiedzieć o tym 
nauczycielowi... Z jednej strony uznana bym wtedy 
była za skarŜypytę, ale z drugiej... 
Co mam zrobić? 
Pozdrawiam, 
Mika 
 
Droga Miko, 
Masz powaŜny problem... Jeśli nie chcesz być wredna 
wobec swojego kolegi nie skarŜ. PrzecieŜ nie wszyscy 
są idealni i kaŜdy chyba kiedyś ściągał... Gdy jeszcze 
raz zobaczysz, Ŝe ściąga po prostu zwróć mu uwagę i 
powiedz, Ŝe następnym razem poinformujesz o tym 
nauczyciela. 
Redakcja 
 
 

Szanowna Redakcjo, 
 
Mam powaŜny problem. A mianowicie 
pokłóciłam się z moją najlepszą 
przyjaciółką... Trochę głupio to wyszło... Ona 
teraz się do mnie w ogóle nie odzywa. Nie 
wiem co mam zrobić... PomóŜcie 
Misia 
 
Kochana Misiu, 
Rób co chcesz! 
Redakcja 


