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 W I T A J C I E !  

 
I oto numer dziewiąty, który z zasady jest przed dziesiątym. 
A Ŝe wyjątek potwierdza regułę, obecne wydanie nie będzie 
przed dziesiątym, a przed specjalnym, poświęconym prawom 
człowieka, które będzie nosił numer dziewięć i pół. A to dlatego, 
Ŝe numer dziesiąty z zasady powinien być nadzwyczajny, mieć w 
sobie coś wspaniałego i przejmującego. I tak właśnie, 
prawdopodobnie, będzie... 
Tymczasem zajmijmy się numerem dziewiątym. Sama liczba 
9 ma ogromne znaczenie. Dla Izraelitów dziewiątka była 
symbolem odrodzenia i duchowości. W mitologii antycznych 
greków była liczbą rytualną – dziewięć dni trwały misteria 
eleuzyńskie ku chwale Demeter. W homeryckim orszaku 
Apollina znalazło się dziewięć muz, a Hezjod utrzymywał, 
Ŝe droga do raju zabiera dziewięć dni i dziewięć nocy. Wiekiem 
doskonały dla człowieka było 81 lat – iloczyn dwóch dziewiątek. 
Dziewięć dni trwa chrześcijańska nowenna, dziewięć jest chórów 
anielskich, dziewięć bram prowadzi do piekła: po trzy spiŜowe, 
kamienne i Ŝelazne. Dziewięć otworów w ciele człowieka jest 
symbolem kontaktu ze światem zewnętrznym, a subba, 
muzułmański sznur modlitewny, ma 99 paciorków, zaś Allach 
ma 99 imion. Dziewiąty numer gazetki z kolei jest po prostu 
doskonały. 
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Strasznie śmieszne 

Przepis na abchazyjską herbatę 
miętową. 
 
Potrzebne będą: 

♦ duŜo świeŜych liści mięty, 
♦ 2-3 łyŜeczki cukru, 
♦ wrzątek, 
♦ szklanka. 

 
Przygotowanie: 
Do szklanki wkładamy 6-7 duŜych liści 
mięty. Wsypujemy 2 lub 3 łyŜeczki 
cukru. Wlewamy wrzątek do wysokości 
¾ szklanki. I gotowe! 

Asia Siejbik pozdrawia 
 

Anię Lesikowską 
Katarzyne 

 
Ania Lesikowska pozdrawia 
 

Asię Siejbik 

REKLAMA 
 

Czy Twoje Ŝycie straciło sens? 
Czy czujesz się samotny i skrzywdzony? 
Czy rodzina cię opuściła i przyjaciele zdradzili? 

Nie masz szczęścia w miłości lub finansach? 
Twoje bytowanie nie jest konieczne dla dobra społeczeństwa? 
 

Jest jeszcze dla Ciebie nadzieja! 
Naukowcy z odległego Burkina Faso wynaleźli niedawno coś, co zmieni twoje Ŝycie nie 
do poznania. Jest to specjalna, wodorowo-tlenowa bransoletka, która kojąco wpływa 
na organizm, zapobiega astmie i rzeŜączce oraz zmienia kolor oczu na niebieski. Testy 
wykazały równieŜ bardzo korzystne działanie na układ wydalniczy, a w szczególności 
na rekonwalescencję po wycięciu woreczka Ŝółciowego. 
To rewolucyjne urządzenie jest bardzo prosto zbudowane! Gumowa opaska jest wypełniona 
specjalną substancją płynną, złoŜoną z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu na 
cząsteczkę. Wystarczy nosić ją na przegubie około 15 minut dziennie przez 3 lata, aby 
zauwaŜyć widoczną poprawę! 
 
KUP TERAZ! W specjalnej ofercie tylko 129,99 euro+ VAT + koszt 

przesyłki + opłata manipulacyjna + cło (towar dostarczany z Burkina 
Faso) + akcyza + łapówka + marŜa + drobne na napoje + VAT + 
koszty eksploatacji maszyn produkcyjnych + opłata stała + inne 
ewentualne koszty 
 

Nie czekaj! Jutro moŜe być za późno! Ilość bransoletek 
ograniczona! 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENCJE TYGODNIA 

 

(ZABIERAJĄC ŚCIĄGĘ) POKAś PANI, 
CO TAM MASZ... 

MNIAM, MNIAM 

NO, KURNA 
 

Polecamy ksiąŜki na co dzień 
 
• Barbarzyńca w ogrodzie 
• Tajemniczy ogród 
• Ogród ekologiczny. Porady 

doświadczonych ogrodników 
• Furtka do ogrodu wspomnień 
• Zakątek Dumania Kubusia 

Puchatka. Jak rośnie Twój 
ogród?  

 

   
   

        

Pan Cogito o trójkącie 
 

Najtrójkątniejszy 
I wielki 

 
Twoje wielkie oko 
Spoczywa w dłoni 
Mojego brzucha 

 
Pełen pędów szatańskich Pokelina 

Z drobnym błędem 
 

Jakim? 
Którym? 

Bezbłędnym. 
 

Zakopanym w ziemi 
Bezwstydnych wspomnień 

 
Ratujcie mnie 

Tonę w wodzie 
 

POEZYJA 
Autorami wierszy są (ponownie): Marta Matuszczak, Stanisław Konował 

 

O Bułeczkach 
 

Po wyjściu z pieca 
niczym gorejące słońce 
Helios umiłował je 
i wziął w objęcia 
na zewnątrz chrupiące 
wewnątrz miękkie jak puch 
niczym człowiek ukrywający się 
pod skorupą nieczułości 
w piersi jego jednak bije 
gorące serce 
ziarna – myśli 
po całej duszy rozrzucone 
giną w puszystej masie 
zapomnienia 
 

Pan Cogito chodzi we wtę 
 

Podeptałem 
Chcąc podeptać 

 
Trochę mi szkoda 
śe nie trafiłem 

 
śe ubłociłem siebie 

I wszystko 
Tak śmiesznie minęło 

 
Chodziłem we wtę 

I teŜ tak chcę 
Ale coś mi cały czas 

Przeszkadza 
 

Nie bardzo rozumiem 
Niewiele śmiechu 

W dolinie 
 

Poprzemijajmy 
W chwilach 

Wolnych 

Krótki kurs interpunkcji, cz. III 

kropka 

Zaplecze D. 
 
Metafizyka 
Koc w niebieską kratę 
Otwierają drogę do wieczności 
Kto znajduje się w tym miejscu? 
Pascal? Spinoza? 
Wszystkie mądrości zamknięte w brudnym kubku 
Białe kartki zapisane drukowaną historią 
Porozrzucane w chaosie w tym pomieszczeniu rozkoszy 
Niczym myśli w nieskaŜonym rozumem umyśle 
To wszystko umiera w ładzie i nieładzie 
Przewraca się kubek 
 

x-bus 
 

Najszybszy, najpiękniejszy 
Zielony niczym łany skoszonej nadziei 
We wnętrzu kryje światłość – logos 
 
ONA wynurzyła się z piany rubaszności 
Miło ść przemawia przez jej rozdarte rozpaczą usta 
Umiłowała cnotę odrzuconą przez jej ziemskie kapłanki 
 
W swym słonecznym rydwanie przemierzała przestrzeń 
Opętana przez heliosowe demony 
Niszcząc cieniste byty ludzkie 
 
Anioły nienawiści opanowują jej umysł 
Przedzierając kurtynę ze splamionych grzechem myśli 
Przelewając oleistą esencję Ŝycia 
 
Do tygla wieczności 

Pan Cogito o cnocie 
 

Jestem westchnieniem 
pragnącym przeminąć 
ale trzymacie mnie tutaj 
niczym ksiąŜkę z bajkami 
 
Codziennie w mojej cnocie 
Nurzasz się, pomyśle 
Przeciwstawia się tobie 
Wszystkie świata układy 
Immunologiczne 
 
Cnota opanowana 
Przez 
Ach, jak bardzo to boli 
przywódco 
 
Czasem chodzimy na około 
I skręcamy w waszą alejkę 
 
Moja donica 
Moja misa 
Doprowadź 

W przygotowaniu tego numeru 
gazetki wykorzystano informacje 
zamieszczone na stronach: 
 
• Wikipedia.pl 
• Merlin.pl 

Obszar, który w tej chwili oglądasz, jest produktem ubocznym otrzymanym przy składaniu tego numeru. Niestety, jest tu 
tak mało miejsca, Ŝe nie da się umieścić nic konkretnego. Informujemy więc, Ŝe w piątek, 11 maja, w Toruniu,  
na Rynku Staromiejskim odbędzie się majówka organizowana przez telewizję Polsat. Obecne będą m.in. Kasia Cerekwicka 
i Gosia Andrzejewicz,  która juŜ kiedyś odwiedziła Toruń (o czym równieŜ informowaliśmy). Serdecznie zapraszamy!  
 



  

 

Numer złoŜyli:  
 
• S. Konował 
• M. Matuszczak 
• P. Soból 
• E. Zielińska 

Matura 2007 
 
 

Nadszedł maj, a wraz z nim, jak co roku, matury. Na egzamin dojrzałości wszyscy czekali zarówno z lękiem, 
jak i niecierpliwością. 

Tegoroczne matury tradycyjnie rozpoczął obowiązkowy dla wszystkich egzamin pisemny z języka polskiego. Po nim przyszła 
pora na najbardziej popularny język obcy – angielski, i kolejne przedmioty, a w końcu na egzaminy ustne. Harmonogram przedstawiamy 
poniŜej.  
 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Maj  godz. 9.00 godz. 14.00 

4 piątek j. polski  

7 poniedziałek j. angielski  

8 wtorek 
wiedza o 

społeczeństwie 
historia sztuki 

9 środa j. niemiecki j. włoski 

10 czwartek geografia historia muzyki 

11 piątek biologia  

14 poniedziałek matematyka wiedza o tańcu 

15 wtorek j. rosyjski j. hiszpański 

16 środa chemia matematyka 

17 czwartek historia geografia, chemia 

18 piątek fizyka i astronomia  

21 poniedziałek j. francuski 

j. łaciński i kultura 
antyczna,  

j. szwedzki, j. 
portugalski, 
j. słowacki 

22 wtorek informatyka 
j. grecki i kultura 

antyczna,  
biologia, historia 

23 środa 

języki mniejszości 
narodowych, j. 

kaszubski, 
fizyka, kultura 

Hiszpanii 

 

Ciekawostką jest, Ŝe po raz pierwszy 
w ciągu jednego dnia odbywają się dwa 
egzaminy. Dzięki temu cały proces skończy 
się szybciej niŜ kiedyś. Jednak zdaje się 
to być jedyną zaletą owej innowacji. 
Niefortunnie bowiem niektórzy maturzyści są 
zmuszenie pisać dwa egzaminy jednego dnia, 
co przysparza im jeszcze więcej stresu. 

Kolejną nowością jest to, 
Ŝe uczniowie piszą tylko jeden, wybrany 
poziom egzaminu z danego przedmiotu. 
Dotychczas, aby zostać dopuszczonym 
do matury na poziomie rozszerzonym, 
naleŜało zdać równieŜ tę na poziomie 
podstawowym. To udogodnienie przyspieszy 
zarówno proces pisania, jak i sprawdzania 
prac. Wpłynie teŜ na sposób rekrutacji 
na uczelnie. 

W zeszłym roku w naszej szkole  do matury przystąpiło trzydziestu sześciu uczniów. Spośród przedmiotów 
nieobowiązkowych największą popularnością wśród zdających cieszyły się: język angielski (zdecydowanie zdeklasował 
inne języki – zdawało go 100% maturzystów) matematyka, fizyka, historia. Wszyscy uzyskali naprawdę wysokie rezultaty, 
a średnie wyniki z niektórych przedmiotów wynosiły ponad 90%.  
 

W tym roku w GiLA do matury przystępuje trzydziestu ośmiu uczniów. Część egzaminów mają juŜ za sobą, 
kolejne przed nimi. Ponownie wszyscy wybrali język angielski, a poza tym największym zainteresowaniem cieszą się: 
matematyka, fizyka, geografia.  

JuŜ w kolejnym numerze w specjalnym wywiadzie maturzyści opowiedzą nam o swoich wraŜeniach. Zachęcamy 
do przeczytania, a na razie wszystkim zdającym Ŝyczymy jak najlepszych wyników i by dostali się na wymarzone studia. 

Paulina Soból i Ewa Zielińska 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA TEKSTÓW
1. Tekst pow inien być dostarczony w formie elektronicznej, na dyskietce, płycie CD lub drogą
mailow ą.
2. Tekst nie moŜe być wulgarny, nie moŜe w sposób oczyw isty obraŜać innych ludzi oraz musi
odpow iadać normom dobrego wychowania.
3. Tekst pow inien być podpisany imieniem, nazw iskiem oraz klasą autora. Redakcja nie publikuje
anonimów .
4. Jeśli autor nie Ŝyczy sobie publicznego ujawniania personaliów, odpow iednią informację naleŜy
umieścić pod danymi z punktu 3.
5. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do nieopublikow ania tekstu, korekty tekstu, skrótów
oraz wprowadzania zmian w  treści.

Tak maturzyści pracowali na próbnym egzaminie. 


