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Słówko od redakcji 
 
 Oto nowy numer naszej gazetki 
„Kaktus” w tym roku szkolnym. Wprowa-
dziliśmy kilka poprawek, które sprawia ze 
ten egzemplarz stanie się jeszcze ciekawszy. 
 Za oknami coraz gorsza pogoda, zimno, 
trzeba wyciągać z szafy cieplejsze ubrania i 
uważać żeby się nie przeziębić. W szkole bar-
dzo dużo lekcji i zadań domowych, ale ma-
my nadzieje że poświecicie chwilkę na nasza 
gazetkę i przeczytacie ja z ciekawością. 
 Życzymy miłej lektury i tego aby na twa-
rzach jak najczęściej gościł uśmiech. 

    

Redaktor naczelny 
Wojciech Wilczyński 

 
Widmo jesieni 

 
„Tak żywe niegdyś błękity 
Cieniami zaszły szaremi, 

Jakiś duch mgłami spowity 
Zimną dłoń kładzie na ziemi. 

 
Przez mgieł przejrzyste zasłony 

Przegląda postać widziadła, 
Wzrok jakby mgłami zaćmiony, 

Twarz chłodna, smutna, wybladła(…)” 
 

Adam Asnyk 

 
 

Odwiedź nas w Internecie: 

www.zwieczycazs.republika.pl  
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ŻYCIE SZKOŁY 
 
Dyskoteka! 
 
  26 października 2006r  w naszej szkole odbyła się pierw-
sza w tym roku szkolnym dyskoteka. 
     Opiekunami byli: 
- pan Radosław Sztaba 
-pani Małgorzata Foltman 
-pani Małgorzata Jamrozy 
     Za muzykę odpowiadali uczniowie klasy IIb gim. : 
Łukasz Kłoda, Łukasz Indycki, Krzysztof Kalandyk, Jakub 
Kwiatkowski oraz opiekun główny sprzętu pan Radosław Szta-
ba. 

  Słówko o samorządzie 
 
W tym roku przewodniczącymi są : 
Sylwia Materna 
Kaja Tronina-Błażej 
Marcin Sikora  
Opiekunami są: 
Pani Agnieszka Jurzysta 
pani Beata Motyl 
Pani Beata Wiącek 
 
Dotychczasowe akcje samorządu to: 
 
 Sprzedaż kalendarzyków na rzecz chorego chłopca. 
 Coroczna Góra Grosza. 

 
Magdalena Jabłońska, Justyna Ziemba, Kamil Bury 



Trochę kultury... 
 
Mól Książkowy 
 

 Cześć wszystkim! To ja – Mól Książkowy. Mimo, 
iż rok szkolny rozkręcił się już na dobre, a kartkówki i 
sprawdziany na stałe zagościły w naszym kalendarzu, 
to jednak zachęcam Was wszystkich do znalezienia 
wśród nawału obowiązków chwili wolnego czasu i się-
gnięcia po ciekawą lekturę. 
 W dzisiejszym jesiennym numerze „Kaktusa” 
pragnę zaprezentować Wam książkę Juliusza Verne’a 
pt.: „Podróż do wnętrza Ziemi”. 

 Utwór ten opowiada o ekscentrycznym, aczkolwiek wybitnym geologu i 
mineralogu, profesorze Ottonie Lidenbrocku. „Zagrzebany” na co dzień w swo-
ich licznych okazach kamieni i minerałów, pewnego dnia znajduje starą księgę, 
a w niej świstek brudnego pergaminu. Gdy jednak odkrywa fascynującą tajem-
nicę zaszyfrowaną na karteczce, natychmiast wyrusza w niebezpieczną podróż, 
która może odmienić całe jego dotychczasowe życie. W tej niezwykłej wypra-
wie towarzyszy mu młody Axel – bratanek profesora – podchodzący do całej 
sprawy dość sceptycznie. Co takiego zawierała w sobie ta mała karteczka i do-
kąd zaprowadzi to naszych bohaterów? To musicie przeczytać już sami. GO-
RĄCO POLECAM!!! 

 
Gabriela Karnaś  

 
 
A co w teatrze?? 
 

Witam serdecznie wszystkich czytelni-
ków! Jak widzicie dodaliśmy jeszcze jedną 
rubrykę – „A co w teatrze?”. Została stwo-
rzona po to, by przybliżyć Wam trochę inną 
formę rozrywki – teatr. Zapewne niewiele z 
Was chodzi do teatru, jest to jakby odległa dla większości przy-
jemność. Jednak warto pamiętać, że w ogóle istnieje coś takie-
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go jak teatr. W dziale kultury będziecie mogli znaleźć aktualny 
repertuar teatrów w Rzeszowie, a także wszystkie przydatne 
informacje, co do wystawianych sztuk.  

Oto repertuar na listopad : 
 
TEATR im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie: 
 
Jerzy Makselon 
„Co może biedny Anioł Stróż?” 
Reżyseria i opracowanie tekstu: Cezary Domagała 
 
Scenografia: Marika Wojciechowska 
Muzyka: Cezary Borowski 
Choreografia: Marta Domagała 
Obsada: 
Justyna Kołodziej..................... Anioł, Pani, Mama, Dziewczyna 
Kornel Pieńko.......................... Krzysiek 
Filip Boratyn // Jakub Kołodziej // Bartłomiej Pajęcki........ Maciek  
 

Coraz więcej dzieci, często przed 14. rokiem życia, ma 
kontakt z narkotykami, alkoholem, klejem, nie mówiąc już o 
papierosach czy lekach. Najnowsza premiera rzeszowskiego 
teatru to spektakl muzyczny adresowany do młodych widzów, 
mówiący o pierwszych kontaktach dzieci ze środkami odurza-
jącymi, o sposobach docierania dilerów do nieświadomych za-
grożenia dzieci. W trzyosobowej obsadzie przedstawienia jed-
ną z ról grają na zmianę trzej chłopcy, uczniowie rzeszowskich 
szkół, wyłonieni w castingu. Przedstawienie reżyseruje Cezary 
Domagała - autor wielu znakomitych przedstawień dla dzieci i 
młodzieży.  

Renata Nowak 
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Ale kino! 
 
„Casino Royal” jest to najnowszy film z cieszącej się ogromną po-

pularnością serii o przygodach słynnego agenta brytyjskiego wywiadu. 
Scenariusz zaś powstał na podstawie pierwszej 
książki o 007 napisanej przez Iana Fleminga w 
53 roku. Budżet tej superprodukcji wynosi 140 mln 
dolarów, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że 
po raz pierwszy w roli głównego bohatera zobaczy-
my nowego aktora Brytyjczyka Daniela Craig’a. 
Film wchodzi na ekrany polskich kin 17 listopada. 
 James Bond odbywa swoja pierwsza misję ja-
ko agent 007. Jego zadaniem jest zniszczenie świa-
towej siatki terrorystycznej, kierowanej przez nie-
jakiego Le Chariffa. Aby osiągnąć cel musi pokonać 
przestępcę w partii pokera, która ma być rozgrywa-
na w Casino Royale. Ku niezadowoleniu Bonda do 
przekazania potrzebnych mu pieniędzy zostaje wy-

znaczona piękna urzędniczka Departamentu Finansów Vesper Lynd 
(Eva Green). Jednak kiedy obojgu razem udaję się wyjść cało z serii ata-
ków Le Chariffe i jego ludzi rodzi się między nimi uczucie. Doprowadzi 
ono do serii wydarzeń, które na zawsze ukształtują przyszłe życie agen-
ta… 

 Zobaczymy, zobaczymy... Brzmi zachęcająco. Ja przynajmniej, 
do kina wybieram się na ten film obowiązkowo. Polecam zrobić to samo! 

 
Paweł Skworzec 

Muzyka 
  
Sarah Connor– biografia 
 Witam Was Szanowni Czytelnicy, w kolejnym numerze naszej 
gazetki dzisiejszym dziale muzyki chciałam Wam zaprezentować bio-
grafię znanej wokalistki: Sarah Connor. Urodziła się13 czerwca 1980, 
w Delmenhorst ( Niemcy). Jest z zodiaku Bliźniąt. Pełne imię i na-
zwisko to: Sarah Leve, pseudonim zaczerpnęła od bohaterki filmu  
"Terminator" Ma 4 siostry: Anna-Maria, Marysia, Lulu, Valentine i 
brata Robina. Jej hobby to taniec, kickboxing, surfing. Mąż- Marc 
Terezi.  
 Dyskografia: " Green Eyed Soul", "Key To My Soul", " Naughty 
But Nice". Jest wegetarianką. Na lewym nadgarstku ma wytatuowane 
inicjały męża: M.T. 

Karolina Pałac 
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Witam! 

  
 W dzisiejszym wydaniu naszej gazetki, chciałbym zaprezento-
wać nie zawsze postrzegany w dobrym świetle rodzaj muzyki, ja-
kim jest Metal. Wiekszość z Was utożsamia go sobie jako bezsen-
sowny bardzo ostry wokal przy towarzyszacych mu gitarach. Jest 
to bardzo zła i bezpodstawna opinia. Metal możemy 
"poszufladkować" na około 20 rodzajów, typu : Power Metal 
(bardzo szybkie i ostre granie), Heavy Metal (nieco mniej agresyw-
ny rodzaj metalu, skupia się na melodyjnosci), Death Metal 
(najmocniejszy i "najcieższy" odcien tego rodzaju muzyki), niektó-
re z kapel wykonują nawet Metal Chrzescijanski który jest połacze-
niem wielu barw tej muzyki a tematyka jest sami wiecie jaka. Nie 
zaprzeczam ze Metal to "łatwy" do polubienia gatunek. Aby ta mu-
zyka przypadła wam do gustu, musicie sie z nia poprostu oswoić a 
jeśli już wam się to uda, prawie każdy utwór będzie dla was arcy-
dziełem. Obiło wam się napewno o uszy kilka nazw jednych z naj-
lepszych i najslawniejszych kapel typu: Iron Maiden czy Metalica. 
Muzyki tej raczej nie usłyszycie w radiu czy telewizji i chyba dlate-
go słucha jej o wiele mniej osob niż np. Pop'u.  
Pozostaje mi polecić kilka moich ulubionych kapel, a nóż ktoś sie 
dzieki nim do tej cieżkiej muzyki przekona :) 
niech będzie to Manowar, HammerFall, Blind Guardian, Sonata Arc-
tica czy Sabaton. Polecam ! :)  

 
Konrad Mazur 

                                                                                                                                

Informatyka 
 
Znudził Ci się słaby, monotonny dzwięk? Masz już tego dosyć? 
Karta Creative Sound Blaster X-Fi to zmieni! 
 
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic to rewolucyjna karta wprowadzają-
ca nowy standard dźwięku Extreme Fidelity do komputerów PC. Wyposażo-
na w najszybszy na świecie procesor dźwięku oferuje użytkownikom popra-
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wę brzmienia dzięki 24-bitowemu mechani-
zmowi Crystalizer przywracając muzyce jakość 
utraconą przy stratnej kompresji do plików MP-
MP3/WMA. Funkcja 3D Surround ulepsza każ-
dy sygnał do 24-bitowego dźwięku przestrzen-
nego a 3D Headphone - zapewnia oszałamia-
jący dźwięk przestrzenny w stereofonicznych 
słuchawkach. Dzięki zawansowanym algoryt-

mom gracze mogą być jeszcze efektywniejsi a możliwość dekodowania i 
miksowania systemów  zapewni fanom filmów prawdziwy dźwięk przestrzen-
ny w słuchawkach a certyfikat "THX" gwarantuje wysoką jakość wrażeń. 
Dzięki trzem łatwym do przełączania trybom pracy (Gry, Rozrywka, Tworze-
nie dźwięku) procesor karty uruchamia się ze zmienioną architekturą we-
wnętrzną, co pozwala osiągnąć maksymalną wydajność w każdym zastoso-
waniu a nawet przyspieszenie działania komputera w grach. To najlepsze 
rozwiązanie audio do Twojego komputera. 

 
Michał Włodyka, Bartek Jastrzębski 

 
W świecie sportu... 
 

Nowa era w polskiej piłce nożnej? 
 

Wreszcie cos po tylu latach zaczęło się dziać w polskiej piłce nożnej. 
Dostaliśmy się do drugiego etapu konkursu do organizacji Euro 2012 i choć za-
pewne go nie wygramy to i tak już jest to wielki sukces. Zatrudniliśmy dobrego 
trenera z zagranicy, mowa tu o Leo Benhakerze i wygraliśmy historyczny mecz 
z Portugalia. Prokuratura „wzięła” się wreszcie za korupcje w tym sporcie. 
Aresztowano już kilkunastu sędziów i oskarżono ich o sprzedawanie meczów. 

To jest dopiero pierwszy krok w tym abyśmy wrócili wreszcie tam gdzie 
było nasze miejsce za czasów gdy trenerem był „papież polskiej piłki nożnej” 
Kazimierz Górski, czyli do czołówki światowej. Co myślał sobie świętej pa-
mięci trener wszechczasów gdy strzeliliśmy druga bramkę Portugalii? Na pew-
no czuł dumę i żałował ze nie doczekał tego momentu. Ileż razu piłkarze dedy-
kowali zwycięstwa właśnie jemu i to właśnie dla takich ludzi trzeba 
„uzdrawiać” i naprawiać ten sport. 

Mamy jeszcze dwa problemy. Pierwszy to słaba liga. Większość kadro-
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wiczów gra w zachodnich klubach, lecz pojawia-
ją się już tacy młodzi polscy zawodnicy jak 
Błaszczykowski czy Bronowicki, i to właśnie  na 
takich piłkarzy trzeba stawiać i to robi Leo Ben-
haker. 
Drugi to brak nowoczesnych obiektów, lecz już 
można gdzieniegdzie usłyszeć o planach budo-
wy, takich jak stadion narodowy w Warszawie.
 Miejmy nadzieje, że ten najpopularniejszy 
sport, bo nie możemy tego inaczej określić, gdyż 
mistrzostwa świata w Niemczech miały histo-

ryczna oglądalność za kilka lat będzie dumą naszego kraju i będziemy się 
chwalić nasza reprezentacja na całym świecie. 
 

Wilczyński Wojciech, Radosław Pączek    
 

FORMUŁA 1… 
 
 Od sezonu w 2006 roku możemy podziwiać Roberta Kubicę w wyścigach 
F1. Zaczynał on jako kierowca testowy tzw. trzeci kierowca w zespole BMW 
SAUBER. Zadebiutował on w wyścigu Grand Prix F1 podczas GP Węgier. Za-
jął w tedy bardzo dobre siódme miejsce, jednak przez nieuwagę inżynierów je-
go bolid był za lekki i przez to został zdyskwalifikowany. Przy eliminacjach 
zawsze stawał w 3 lub 4 rzędzie (od 5 do 8 miejsca). Przez co miał większe 
szanse na zdobycie lepszej pozycji na mecie. Podczas GP Włoch popisał się 
świetnym startem z 3 lini. Wymijając m.in. Kimi Raikonen, co świadczy o jego 
świetnych umiejętnościach i talencie. Mając gorszy mobil od większości kie-
rowców „wykręcał” i tak świetne czasy. Zajął w tedy trzecie miejsce na mecie i 
dostając gratulacje od samego Michaela Schmumahera. Był to jego trzeci wy-
ścig w swojej karierze. Sądzę, że taki talent się nie zmarnuje i zostanie zauwa-
żony przez innych właścicieli „stajni”, i wystartuje jeszcze nie raz w Ferrari 
czy Maclarenie. 

Paweł Rusinek 
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Dowcipy 
Rosołek 
-czy ten rosół jest z kury 
pyta klient kelnera. 
-pośrednio. 
-co to znaczy pośrednio? 
-jest z wody której doto-
wały się jajka. 
 
W domu to co innego 
Podróżny  pociągu korzy-
stając ze jest sam położył 
nogi na siedzeniu. Wcho-
dzi konduktor i pyta: 
-czy w domu tez pan tak 
trzyma nogi na siedzeniu? 
-nie! A pan w domu tez 
sprawdza bilety? 
 
Trudno powiedzieć 
Rolnik do sąsiada: 
-czy ostatnia wichura 
uszkodziła twój dach? 
-trudno powiedzieć, bo go 
jeszcze nie znalazłem   

 
Konrad Solecki,  
Bartosz Miąsik 
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Zespół redakcyjny 
 
Redaktor naczelny: Wojciech Wilczyński 
Z-ca redaktora naczelnego: Paweł Skworzec 

Koordynator działów: Renata Nowak 
Opiekunowie: p. Agnieszka Pittner, p. Paweł Ba- ran 

 
Pozostali redaktorzy: 

Magdalena Jabłońska, Justyna Ziemba, Kamil Bury,  Gabriela Karnaś,  

Do zobaczenia w  

kolejnym wydaniu „Kaktusa”! 


