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I LO - OGÓLNIaK 
Egzemplarz darmowy (a niby nie ma nic za darmo)  Nr 1 (1) – marzec 2014 

AKTUALNOŚCI – CO SIĘ TUTAJ 

W OGÓLE DZIEJE? STR. 2 

CIEKAWE  

CIEKAWOSTKI – 

STR. 17..?  

CIEKAWE... 

WYWIAD – ARTYŚCI 

 Z KONCERTU 

MIKOŁAJKOWEGO…. 

HUMOR, CYTATY …. ZAPRASZA STR. 19 

Serdecznie witamy wszystkich czytelników w pierwszym numerze świeżo 

reaktywowanej gazetki szkolnej. Mamy nadzieję, że nasze dzieło spodoba się Wam. 

Będziemy się starać, by z każdym numerem nasza gazetka była coraz ciekawsza… 

RECENZJE!! KSIĄŻKA CZY FILM? 

STR. 10-11 

SPORT 
str. 14 
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AKTUALNOŚCI 

LIGA HISTORYCZNA 

Wielu uczniów naszej szkoły bierze udział w Szkolnej Lidze Historycznej. Polega ona  

na rozwiązywaniu testów dotyczących określonego okresu dziejów ludzkości. Jak 

wspominają uczestnicy: Patryk Wojtecki i Filip Chojnacki, zadania wymagają rozległej 

wiedzy i dobrej orientacji w dziedzinie historii. Aby uzyskać dobry wynik, trzeba też 

umieć wyszukiwać informacje w tekstach źródłowych. Z każdym okresem i „etapem” 

Ligi, zadania stają się coraz trudniejsze. Mimo, że zakres czasu historycznego, który 

trzeba opanować, zmniejsza się, to informacji do nauki przybywa. Wszystkim 

uczestnikom życzymy jak najlepszych wyników i cierpliwości w zgłębianiu tajników 

naszej historii. 

 

MARATON PISANIA LISTÓW 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani mgr Joanny Szymkowiak wzięli udział w 

Maratonie Pisania Listów organizowanym co roku przez Amnesty International.  Jest  

to międzynarodowa akcja, której celem jest przypomnienie o prawach człowieka.  

Odręcznie napisane listy mają być znakiem solidarności z bojownikami o 

sprawiedliwość. 

Dnia 19.12.2013r. każdy chętny mógł udać się do naszej szkolnej biblioteki, by 

przyłączyć się do akcji. Pisano listy do więźniów sumienia z całego świata. Do 

Maratonu Pisania Listów przyłączyło się wielu uczniów naszej szkoły. Z całej Polski 

wysłano  

aż 214 472 listy! Łącznie, z całego świata wysłano 2 340 961 apeli! 

Wszystkim zaangażowanym chcemy szczerze podziękować za pomoc i 

zainteresowanie. Listy napisane w ramach Maratonu faktycznie pomagają wielu 

osobom. 
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KONKURS RECYTATORSKI 

30 stycznia br. uczniowie z różnych szkół 

zmierzyli się w konkursie recytatorskim. Była 

to forma uczczenia 95. rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. Uczestnictwo wymagało 

przygotowania zarówno utworu 

poetyckiego, jak i prozatorskiego. Było to 

dodatkowe wyzwanie.  Ostatecznie spośród dziewięciu zawodników wybrano 

zwycięzców.   

Oto oni: 

Szkoły ponadgimnazjalne (3 uczestników): 

I miejsce: Marta Tyrakowska – ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

II miejsce: Bartosz Staniszewski – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

III miejsce: Martyna Deja – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

Szkoły gimnazjalne (6 uczestników): 

I miejsce: Julia Wiecanowska – Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec  

II miejsce: Dominika Hermann – Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec  

III miejsce: Julia Knopińska – Publiczne Gimnazjum w Morakowie 

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM 

19 i 20 lutego 2014 roku. Odbyły się spotkania 

klas pierwszych z burmistrzem miasta  Wągrowiec 

Stanisławem Wilczyńskim. 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką  prof. 

Sebastiana Chosińskiego oraz  prof. Joanny 

Szymkowiak wysłuchali wykładu burmistrza o 

samorządności. Podczas zebrania przybliżono 

zasady podziału władzy w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem władzy 

samorządowej stopnia podstawowego, biorąc jako przykład nasz miasto. 

Dowiedzieliśmy się też o najbliższych inwestycjach Wągrowca, tj. modernizacji dworca 

PKP i stworzeniu zintegrowanego centrum komunikacji. 
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A JAK ANKIETA 

 
Coś dla malkontentów, czyli czego nie lubimy najbardziej?! 

 

W styczniu tego roku przeprowadzona została ankieta, wśród 
uczniów naszej szkoły.  

Miała nam ona odpowiedzieć na pytanie, czego nie lubią 
najbardziej. Do wyboru była jedna z  czterech odpowiedzi, które 
brzmiały tak: 

-poniedziałku      

-matury 

-gdy wiosną mamy zimę 

-braku Kevina w święta Bożego Narodzenia 
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Po prostu K.I.P. ! 
 
Zespół powstał dość spontanicznie pod wpływem możliwości 
zagrania na koncercie mikołajkowym. W skład zespołu wchodzą: 
Maciej Kujawa- gitara elektryczna i wokal, Martyna Kujawa-
perkusja, Jakub Sobkowski- gitara basowa, Mikołaj Walkowiak- 
gitara elektryczna.  
Rozmawiam z Maciejem i Martyną Kujawą reprezentującymi zespół. 
 

 
Maciej Kujawa ma 18 lat, mieszka w Skokach. Jest gitarzystą oraz 
wokalistą, oprócz muzyki ma inne hobby- jeździ na deskorolce. 

 
 
 

Martyna Kujawa to zwykła 
dziewczyna, grająca na perkusji, 
słuchająca metalu progresywnego. 
Jej hobby to piłka nożna (jest 
o c z y w i ś c i e  
za drużyną FC Barcelona) i downhill. 
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MACIEJ KUJAWA 
 
Od kiedy grasz na gitarze? Jak rozpoczęła się twoja przygoda z 
muzyką? 
 
Grać na gitarze zacząłem 5 lat temu, wtedy pierwszy raz dotknąłem 
ten instrument. Głównie wszystko zaczęło się dzięki mojemu 
wujkowi, który przywiózł mi swoją gitarę. Długo leżała w kącie, w 
końcu postanowiłem coś z nią zrobić, no i tak zostało do dziś. 
 
Co daje ci granie na scenie? Jakie uczucia towarzyszą ci podczas 
koncertu? 
 
Granie na scenie? Przede wszystkim niezapomniane emocje! 
Wchodzisz na scenę i na samym początku czujesz szok, dosłownie 
to „co ja tu robię”. Ale potem jest wiele radości, że możesz zagrać 
dla kogoś koncert! 
 
Jak z waszymi piosenkami? 
 
Na razie graliśmy covery, ale chcemy zrobić dobrą muzę, z ważnym 
przekazem. 
 
 
Jak zdefiniowałbyś pojęcie artysty, muzyki i piosenki? 
 
Artysta- człowiek, który tworzy. Który przekazuje to, co ma do 
powiedzenia w inny sposób, ilustrując to, komponując lub pisząc. 
Muzyka-coś, co, która pozwala nam oderwać się od świata realnego 
do zupełnie innego świata. Pomaga zrelaksować się, odskoczyć  
od innych spraw. 
Piosenka- dzieło powstałe przez artystę. 
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MARTYNA KUJAWA 

Od kiedy grasz na perkusji?Jak rozpoczęła się twoja przygoda z 
muzyką? 
 
Na samym instrumencie gram od początku liceum. Jestem 
samoukiem. Mam zestaw elektronicznej perkusji  Alesis. Bardzo 
fajna, aczkolwiek chcę nową, tym razem już taką prawdziwą. A 
historia zaczęła się ok. 7 lat temu. Podczas słuchania muzyki 
zaczęłam coś wystukiwać. Najpierw tylko palcami, potem na 
poduszkach czy garnkach, jak to każdy młody perkusista. 
 
Co daje ci granie? Jakie uczucia towarzyszą ci podczas koncertu? 
 
Granie na scenie daje mi dużą dawkę adrenaliny, ale także 
ogromnej satysfakcji. Kocham grać. Sprawia mi to dużą 
przyjemność. 
 
Masz jakieś osiągnięcia związane z muzyką? 
 
Niewielkie. Głównie koncerty szkolne. Zajmuję się też obsługą 
sprzętu muzycznego. 
 
Jak zdefiniowałabyś pojęcie artysty, muzyki i piosenki? 
 
„Artysta” - to dla mnie bardzo ważne słowo. Według mnie jest  

to człowiek, który swoim talentem wnosi coś dla danej dziedziny,  
w której się specjalizuje. Niestety dziś artystą może być każdy 
„muzyk” z parciem na pieniądz. To nie artysta. Artysta jest 
człowiekiem skromnym. I nie powinien się wywyższać. To właśnie 
czyni  
go wspaniałym. Siebie nigdy tak nie nazywałam. I nie nazwę. 
Trudno mi nawet przyjąć określenie  
perkusistka, bo gram naprawdę bardzo rzadko. 
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MACIEJ KUJAWA 
 

Co chcesz przekazać po przez swoją muzykę? 

 

Przez naszą muzykę chcemy przekazać, że za mało doceniamy 

drobne rzeczy, że mała rzecz też potrafi cieszyć, nawet zwykły gest. 

 

Masz jakieś osiągnięcia związane z muzyką? 

 

Trochę tego jest: I miejsce w konkursie młode talenty w Rgielsku, II 

miejsce w konkursie graj muzyka oraz wyróżnienia w tym samym 

konkursie, „Bitwa na Głosy”- TVP2, nagranie w studio piosenki pt. 

„Ludzki gest” wraz  z „szesnastką” Libera. Potem rozpoczęły się 

koncerty z zespołem BRAINFREEZER SOUNDSYSTEM, koncert: 

Juwenalia Poznańskie tuż przed Moniką Brodką, support przed 

Jamalem, support przed Big Cycem itp. 

 

Jakie możliwości znalazły się dla ciebie po Bitwie na Głosy? Co 

dał ci ten program? 

 

Przede wszystkim nowe doświadczenia, obycie ze sceną, poznanie 

wielkich artystów, ludzi. Dzięki temu gram w zespole w Poznaniu,  

a także zyskałem większą rozpoznawalność. 

 

 Czy wiążesz przyszłość z muzyką? 

 

Pewnie, że tak! Siedzę już w tym 5 lat, a wciąż mi mało! W tym 

momencie, w którym jestem  nie wyobrażam sobie życie już życia 

bez muzyki, więc nie odpuszczę tak łatwo i będę kontynuował jak 

długo tylko będę mógł! Fajnie by było, gdyby udało się gdzieś 

wybić 

i grać na światowych scenach, ale to marzenie każdego muzyka. 
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MARTYNA KUJAWA 

 
Czy wiążesz przyszłość z muzyką? 
 
Mam taki zamiar, ale raczej nie z perkusją. Chciałabym być 
reżyserem dźwięku. To moje marzenie. Dźwięk jest dla mnie 
najważniejszym elementem życia. Perkusję odrzucam, ponieważ 
uważam, że  
w naszym kraju nie jest najlepszym sposobem na zarabianie 
pieniędzy. To przykre. Z kolei, jeśli miałabym grać w zespole, to 
byłaby to muzyka z gatunku progresywnego metalu, a niestety ona 
nie sprzedaje się zbyt dobrze. 

 
 
 

 
 

Źródło: Piotr Seemann 
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RECENZJE 

 Wybierzesz film, czy książkę? 

 „OSS 117 Rio nie 

odpowiada” 

   

„OSS 117 Rio nie odpowiada” jest to 

francuska  mieszanka parodii kina  

szpiegowskiego i satyry obyczajów 

nakręcona w 2009 r.  

Tytuł nie przypadkiem odnosi się do dobrze nam znanego Bonda, 

ponieważ bohater Hubert jest wykreowany na jego karykaturę. 

Akcja toczy się w Brazylii w 1967r. Główną postacią jest agent 

francuskiego wywiadu pod pseudonimem OSS 117, mający 

odszukać w Brazylii pewnego nazistę chcącego stworzyć IV Rzeszę, 

obejmującą cały świat. W wykonaniu tego zadania ma mu pomóc 

żydowska, uwodzicielska agentka Dolores oraz pewien hipis- syn 

nazisty.  

Film jest zabawny i ciekawy, a to wszystko dzięki licznym zwrotom 

akcji, świetnej grze aktorów oraz dużej liczbie komicznych 

wypowiedzi, np. „nie wszyscy SS- mani to naziści”. Główną rolę w 

filmie gra Jean Dujardin, znany z filmu „Artysta”, za który dostał 

Oskara  

w kategorii „Najlepszy aktor pierwszoplanowy”.  

Co tu więcej pisać, po prostu zapraszam do oglądania, a obiecuję, 

że nie pożałujecie. 
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A może jednak książkę?… czy ktoś  

je jeszcze czyta? 

Gordon R. Dickson „Smoki 

Jerzy”  

Smok i Jerzy” to książka, która została 

wydana, gdy większości czytelników tej 

gazetki jeszcze nie było na świecie . 

Natrafiłem na nią przypadkiem, przykuła 

po prostu moją uwagę podczas 

przeglądania listy „książek fantasy wszechczasów” sporządzonej 

przez Sapkowskiego. 

 Dzieło Dicksona opowiada o losach młodego asystenta pracującego 

na wyższej uczelni- Jima. Chłopak organizuje sobie życie razem  

z narzeczoną. Jima przed rutyną „uratowała” wyobraźnia jego 

dziewczyny. . Bez podróży do innego, fantastycznego świata 

oczywiście się nie obejdzie.  

Autor wykazuje się dogłębną znajomością okresu średniowiecza. 

Widać, że jest zafascynowany światem, w którym umieszcza 

głównego bohatera. Kreuje też ciekawe postaci drugo- i 

pierwszoplanowe. Każda ma własne poglądy i sposób myślenia. 

Warto też wspomnieć, że „Smok i Jerzy” jest utworem raczej 

krótkim. Mnie, bez specjalnego wysiłku, przeczytanie go zajęło dwa 

dni.  

Podsumowując, gorąco zachęcam do przeczytania tej książki. 

Krótka i zabawna oraz pouczająca opowieść spodoba się każdemu 

czytelnikowi. Szczególnie zachęcam do niej miłośników fantasy. 
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TWÓRCZOŚĆ - wspomnienia zimy 
W tym numerze chcielibyśmy przedstawić wam zdjęcia 

wykonane przez PATRYCJĘ BEREŁKOWSKĄ.  

Jest ona uczennicą klasy I D.  
Jeżeli chcielibyście, by wasze prace również znalazły się w gazetce 

– zapraszamy 
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KĄCIK SPORTOWY 

W związku z minionymi Mistrzostwami Europy w piłce ręcznej 
mężczyzn mamy dla was wywiad z zawodnikiem Nielby, który gra  
na pozycji skrzydłowego w piłce ręcznej, Tomaszem Pajczykiem.  
Być może w przyszłości i jego zobaczymy w polskiej reprezentacji 
szczypiornistów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jak zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem i od kiedy trenujesz? 
 
Odp. Przygoda zaczęła się w gimnazjum w Pile, gdzie na lekcji w-f 
zobaczyłem, co to ręczna. Po 3 gim stwierdziłem, że chciałbym grać. 
Zadzwoniłem do Wągrowca i przyjechałem na parę treningów. 
Przyjęli mnie. Mieszkałem rok w bursie, teraz wynajmuję pokój na 
swojej hali. 
  
Na jakiej pozycji grasz? 
 
Gram jako lewo lub prawoskrzydłowy. 
  
Dlaczego akurat piłka ręczna? Co Ci się w niej spodobało? 
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Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem i czy wzorujesz się na 

kimś ? 

Odp. Nie mam ulubionego zawodnika z ręcznej, jako sportowca  

to lubię Jordana, ponieważ zrewolucjonizowało koszykówkę i 

ogólnie sport. 

  

Jakie masz osiągnięcia drużynowe ? (wymień te najważniejsze) 

Odp. Osiągnięcia..  hmm... Zależy, który rocznik, ale co roku 

jeździmy na Mistrzostwa Polski i zawsze mamy pierwsze miejsce w 

województwie. 

  

Czy wiążesz swoją przyszłość z piłką ręczną ? 
Odp. Z ręczną przyszłość to jak najbardziej, to jest moje marzenie. 

Tylko w Wągrowcu jest taka, a nie inna polityka klubu, że tutaj 

ciężko zrealizować to marzenie. W tym roku kończę wiek juniora, 

więc zobaczę, jak to się ułoży. 

  

Czy oprócz piłki ręcznej masz jeszcze jakieś inne 

zainteresowania ? 

Odp. Oczywiście, oprócz ręcznej lubię także koszykówkę, ogólnie 

sport. Poza tym interesuję się trochę chemią, komputerami,  

a w szczególności grami. To wszystko co można tutaj napisać reszty 

i tak by nie pozwolili napisać (śmiech) 
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Podsumowując najważniejsze ostatnie sportowe 

wydarzenia: 

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ: 

nie były to wymarzone mistrzostwa dla samych szczypiornistów jaki 

i dla kibiców. Polska drużyna zajęła 6 miejsce. Biorąc pod uwagę 

brak medalu i bezpośredniego awansu na przyszłoroczne 

mistrzostwa świata, na pewno. Ale europejski turniej to nie jedyna 

droga do Kataru. Jakie losy czekają podopiecznych Michaela 

Bieglera? 

IGRZYSKA ZIMOWE W SOCZI: 

Medal Zawodnik Dyscyplina 
Konkurencj

a 
Data 

Złoto Kamil Stoch 
skoki 

narciarskie 

skocznia 
normalna 

9 lutego 

Złoto 
Justyna 

Kowalczyk 

biegi 
narciarskie 

bieg 
indywidualn

y 

13 lutego 

Złoto 
Zbigniew 
Bródka 

łyżwiarstw
o  

szybkie 

1500 
metrów 

15 lutego 

Brąz 

Zbigniew 
Bródka,  
Konrad 

Niedźwiedzki, 
Jan Szymański  

łyżwiarstw
o  

szybkie 

bieg 
drużynowy 

 
 22 lutego 

Srebro  

Katarzyna 
Bachleda-

Curuś, 
Katarzyna 
Woźniak, 

Luiza 
Złotkowska, 

Natalia 
Czerwonka 

łyżwiarstw
o  

szybkie 

bieg 
drużynowy 

22 lutego 
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CIEKAWOSTKI 

ANTYNOBEL 

Od 1991 roku przyznawana jest nagroda Ig Nobla (ang. ignoble - 

przeciwieństwo wyrazu "noble", który brzmi niemal identycznie jak nazwisko 

Alfreda Nobla), nazywana też Antynoblem.  

Jest to nagroda przyznawana za najśmieszniejsze odkrycia naukowe.  

W przeciwieństwie do innych tego typu nagród (na przykład Złotej Maliny, 

przeciwieństwa Oscara), Antynobel nie ma wydźwięku negatywnego, ponieważ 

komizm nagradzanych odkryć nie wyklucza ich wartości naukowej - mają one 

"najpierw rozbawić, a potem nakłonić do myślenia". Trzy nagrody z 1991 roku 

miały jednak wyłącznie formę dowcipu i były przyznane za fikcyjne osiągnięcia, 

jak na przykład nagroda dla Thomasa Kyle'a za "odkrycie" nowego pierwiastka 

chemicznego - biurokracjum. Jest to jedyny pierwiastek o ujemnym okresie 

półtrwania, a więc jego masa zwiększa się w czasie. 
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Niektóre ciekawe nagrody Ig Nobla: 

 

 Pokojowy Antynobel za udowodnienie, że przeklinanie łagodzi ból, 

 

 Nagroda w dziedzinie fizyki za analityczne określenie, dlaczego ciężarne 

kobiety się nie przewracają, 

 

 Nagroda w dziedzinie literatury dla amerykańskiej instytucji kontrolnej  

za wydanie sprawozdania o sprawozdaniach o sprawozdaniach i zalecenie 

przygotowania sprawozdania na jego temat 

 

 Nagroda za opracowanie sposobu wydobywania smarków wielorybów za 

pomocą zdalnie sterowanego helikoptera w celu monitorowania zdrowia 

zwierząt (dziedzina - inżynieria), 

 

 Nagroda za wykazanie, że krowy, które mają imię dają więcej mleka niż 

krowy bezimienne (medycyna weterynaryjna), 

 

 Nagroda za udowodnienie, że Wieża Eiffla wydaje się mniejsza po 

przechyleniu głowy w lewą stronę (psychologia), 

 

 Nagroda za wynalezienie urządzenia, które odtwarza wypowiadającej się 

osobie jej własne słowa z kilkusekundowym opóźnieniem. Urządzenie to 

praktycznie uniemożliwia sprawną mowę (akustyka). 
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ZABAWOSTKI 
Suchar na przegryzkę. MNIAM… 

*** 

 

-Od kiedy mamy problem z niewolnictwem? 

-Od poniedziałku. 

*** 

Jeśli facet mówi, że coś naprawi, to znaczy, że to zrobi. Nie trzeba mu o tym 

uparcie, co pół roku powtarzać. 

*** 

Żona do męża: 

-Powiedz mi skarbie... za co ty mnie tak kochasz? Za piękną buzię czy 

rewelacyjną figurę? 

-Za poczucie humoru. 

*** 

- Wiesz.. oglądałam przez weekend bardzo fajny film.. 

-O czym? 

-O jednej alkoholiczce…. 

-Nie kojarzę… jaki tytuł? 

-„Piła 3”  

 



 20 

 

A teraz kilka cytatów „zdobytych” specjalnie dla was. 

Spróbujcie zgadnąć autorów… 

 

Nauczyciel: Czy w organizmie człowieka zachodzi fermentacja metanowa? 

Klasa: Nie…. 

Nauczyciel: -A alkoholowa? 

Pewien uczeń: Słyszałem, że są takie przypadki... 

Nauczyciel: Chyba u ciebie jest taki przypadek. 

*** 

„Polecenie: Oblicz. To może ja wam najpierw wyjaśnię polecenie.” 

*** 

Nauczyciel: Jak zrobiłaś to zadanie? 

Uczennica: Nie jestem pewna, czy dobrze…  

N: To patrz na tablicę… 

U: Dobrze. 

N (po chwili): Patrzysz? 

U: Patrzę.. patrzę… 

N: „Patrzy… patrzy…” PATRZCIE! 

*** 

Przygotował: Piotr Patelski 

 

REDAKCJA ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY  !!! 

 

Redakcja: Piotr Patelski (redaktor naczelny-bezczelny), Daria Andrzejewska, 

Marta Jacek, Grzegorz Kaszuba, Agata Rulińska,  Józefina Sprawka,  

Opiekun: pani Beata Woźniak 


