Gdyby oni nie walczyli...
1 WRZESIEŃ- jak zwykle kolejne
rozpoczęcie roku szkolnego...
jednak nie byłoby ono możliwe,
gdyby nie 70 lat wcześniej nasi
przodkowie i dziadkowie nie stanęli
do walki w wojnie o wolną Polskę,
wygrywając ją, jednocześnie dając
nam prawo do życia w wolnym,
niepodległym kraju, m.in. do nauki,
kształcenia się i spełniania swoich
marzeń ...

… nas by tu nie było.
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W naszym pierwszym powakacyjnym numerze przeprowadziłyśmy wywiad z naszym nowym
katechetą, oraz nowym wikarym naszej parafii księdzem
Maciejem Maniarskim 
1.

Skąd ksiądz do nas przyjechał?

Ks. Maciej Maniarski - Pochodzę ze Sławy, święcenia kapłańskie
otrzymałem w 2006 roku. Poprzednie 3 lata pracowałem w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie i uczyłem w
Technikum Leśnym w Starościnie.

2. Jak się ksiądz czuje w naszej szkole?
Pierwsze tygodnie – nie za wiele mogę powiedzieć. Pierwsze
wrażenie bardzo pozytywne- mała szkoła to na plus. Myślę, że w
mniejszej społeczności jest inaczej, łatwiej, szybciej można
poznać uczniów, grono pedagogiczne. I to, co rzuciło mi się od
razu w oczy, to duża otwartość ze strony dzieci i młodzieży.
3.

Czym się ksiądz interesuje?

Mam wiele zainteresowań – kocham śpiewać, bo kocham muzykę
i słucham różne jej gatunki. Szczególnie lubię muzykę z dobrymi,
ambitnymi tekstami, które mają głębsze przesłanie.
Lubię także czytać. Jeśli książka jest interesująca, napisana lekkim językiem, to pochłaniam ją bardzo szybko.
Wśród moich zainteresowań jest też teatr- sam należę do osób twórczych – jest to też dla mnie okazja by swoje
pomysły , które od czasu do czasu rodzą się w mojej głowie, zrealizować z młodzieżą- jeśli jest ku temu okazja.
Piszę też wiersze – więc też lubię czytać poezję.
Z aktywnych zainteresowań, czy pasji – to przede wszystkim jazda na nartach.
4.

Decyzja pójścia do seminarium była przemyślana czy pochopna?

Odpowiedź na to pytanie zajęła by kilka stron – ale w kilku zdaniach – odczuwałem, że ta droga – kapłaństwo –
jest właściwą drogą już od szkoły podstawowej. Myślę więc, że decyzja była w pełni przemyślana. Ostatecznie w
wyborze tej drogi życia pomogły mi słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, który w 2000 roku w Rzymie powiedział
do młodzieży, by szła za swoimi pragnieniami. I tak zrobiłem – nie żałuję – jestem szczęśliwy.
5.

Czy chciałby ksiądz zachęcić młodzież z Tuplice i okolic do aktywniejszego udziału w życiu parafii i w
jaki sposób?

Z pewnością wielu księży chce zachęcać młodzież do aktywnego udziału w życiu parafii.
Podobnie i ja. Chodź wiem, że nie jest to proste. Życie samo pokaże, co wyjdzie z tego
wszystkiego. Dla mnie najważniejsze jest by w tym wszystkim być sobą – jako człowiek, jako
ksiądz. Myślę, że na wszystko potrzeba czasu – a jeśli jest otwartość z dwóch stron, to można
zrobić wiele.
6. Dobre rady dla gimnazjalistów?
Dobre rady – cóż powiedzieć?
Myślę, że przede wszystkim starajcie się zawsze być sobą i wydobywajcie to, co macie najpiękniejsze w
sobie – młodzieńczy zapał i radość, i nimi się dzielcie. Starajcie się także wykorzystać czas by, jak
najwięcej się nauczyć, bo jest to zawsze potrzebne i jak mawiają „ Nauka nie idzie w las”. I bądźcie
mądrzy w swoich wyborach, bo dziś świat nam wiele oferuje, ale nie zawsze dobrych rzeczy, a łatwo się
sparzyć, zatracić to co najcenniejsze.
Serdecznie dziękujemy za udzielony nam wywiad i życzymy wielu sukcesów wychowawczych w naszej szkole.

Patrycja Moczkodan i Renata Mielniczek
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POEZJA
***
Pusty wzrok mierzący sufitowe belki ,
nie chce widzieć okrucieństw świata.
Uszy ,które nie chcą słyszeć codziennego zła,
próbują wczuć się w rytmiczne tykanie zegara.
Ręce , które nie potrafią ogrzać ludzkiego zimna.
Wszystko moje.
Tak strasznie bezradne.
Kiedyś byłam.

Beznadziejny part 1.
Żyję mając cień na sobą
Sypiam, mając deszcz nad głową.
Mam już dość tej samotności
uwięziona w swej przeszłości.
Potrzebuję inspiracji, nie kolejnych negocjacji.
Wszystko czego pragnę to wrócić do miłości
Bez niej już nigdy nie zaznam radości.

Beznadziejny part 2.

Lola.

Szukając gwiazd, które kiedyś świeciły
Czekam na jakieś znaki - by się pojawiły.
Czekam aż ktoś wrzuci do mego życia światło
Ale nie tylko tak, żeby zaraz miało zgasnąć.
Wołam.
I czekam.
Lola.

się popularni w wieku 10 lat.
Ogromne możliwości daje nam Internet.
Jane Aldridge założyła bloga, na którym
Nastolatki na topie.*
umieszczała zdjęcia swoich stylizacji. Ma 16 lat,
Jeszcze niedawno zdanie nastolatków niea jest inspiracją dla największych czasopism o
miało większego znaczenia. Jednak dziś tomodzie jak „Vogue” czy „Elle”. Wiele nowych
wszystko wygląda zupełnie inaczej. Dziecizespołów zaczyna karierę od podboju Internetu
znanych rodziców to nowe światowe elity.dzięki takim stronom jak Myspace. Każdy kto
Pojawiają się na okładkach pism, chodzą domarzy o byciu artystą zamieszcza zdjęcia swoich
najmodniejszych klubów, siedzą w pierwszychprac na deviantArt czy Digart w nadziei, że
rzędach na pokazach mody, a dziewczyny nazostanie zauważony, podobnie jak młody
całym świecie naśladują ich styl. Przykładem jestfotograf, Craig Cowling, który dzięki
np. córka Mika Jaggera (legendarnego wokalistyfotoblogowi pracuje dla wielu znanych marek.
Rolling Stones)- Georgia Jagger, czy niezwykle
W Polsce sławną
popularne w
nastolatką jest Ewa
Wielkiej
Farna,
która
Brytanii
wkroczyła
na
siostry
pierwsze miejsca list
Geldof lub
przebojów ze swoją
Coco
piosenka „Cicho”.
Sumner
W te wakacje ten
(córka
utwór został wybrany na letni przebój podczas
Sting’a).
festiwalu w Sopocie.
Jednak nie trzeba mieć znanej mamy lub
A oto nasze gimnazjalistki na topie.
znanego taty, aby zdobyć popularność w młodym
Ola Olender
wieku. Kto z nas nie słyszał o Miley Cyrus, która
znana jest w naszej
potrafi zarobić nawet 50 tysięcy jednego dnia, a
szkole ze swojego
ma dopiero 17 lat. Podobnie jak inne gwiazdki
stylu ubierania się.
wypromowane przez Disney Chanel np. Selena
Gomez czy zespół Jonas Brothers.

Kornela
Malińska jest
przewodniczącą
samorządu
szkolnego.

Ostatnio sporą popularnością cieszy się
Tylor Lautner (17l.)
oraz Kristen Stewart
(19l.), którzy zagrali
w kinowym hicieMimo tego, że nie jesteśmy dorośli
„Zmierzch”.
Warto
możemy
wiele osiągnąć. Trzeba mieć marzenia i
też wspomnieć o
odtwórcach głównychdążyć do tego, by się spełniły. Musimy pamiętać,
ról
w
Harry’mże jeśli nie zrobimy nic, to nie osiągniemy
Potterze,
(Danielżadnego sukcesu.
Radcliffe,
Emma
Martyna Kieler
Watson,
Ruper
*„być na topie”-być na fali, być popularnym,
Grint), którzy stali
sławnym

HOROSKOP

Baran

Nerwowo i niespokojnie
zapowiada się dla Ciebie
październik. Powrót do
codziennych obowiązków, zadań,
szkoły, do normalnego tempa życia
przyjmiesz z dużą niechęcią i
irytacją. Jednak Twój entuzjazm nie
wystarczy.

Byk
Pracowicie, aktywnie,
dynamicznie, ale zarazem ciekawie
i twórczo zapowiada się dla Was ten
miesiąc. Jeśli przestaniecie uciekać
od problemów, jeśli stawicie im
czoła, przełom lata i jesieni może
okazać się momentem zwrotnym.

Bliźnięta

Waga
Wkraczasz w jeden z
najlepszych i najciekawszych
okresów tego roku. Perspektywa
pożegnania wakacji i lata wcale Cię
nie będzie przerażać, gdyż masz
poczucie, że wiesz, co i jak masz
robić ze swoim życiem.

Skorpion
Tegorocznych wakacji nie
będziecie wspominać w
szczególnie jasnych barwach. I
choć trudno jeszcze mówić o
poprawie, to jednak październik
przyniesie pewną ulgę i niewielką
poprawę.

Strzelec
Stres, walka z licznymi
przeciwnościami i kłopotami,
zawodowe zawirowania i
komplikacje, kryzys miłosny wiele z tych problemów dało się
Wam ostatnio mocno we znaki.
Przed Wami trudny, męczący,
wyczerpujący, chwilami mocno

Po wyjątkowo spokojnych,
leniwych i przyjemnych wakacjach,
wracasz do walki, zmagań i wysokiej
aktywności. Musisz się więc liczyć z
silnym stresem, napięciem i
nieprzyjemny i nerwowy miesiąc.
emocjonalnymi huśtawkami.

Rak

Koziorożec

Zderzenie z nowymi
Stosunkowo spokojnie i bez
wyzwaniami, obowiązkami,
dramatycznego poczucia przejścia z
zawodowymi powinnościami i
wakacyjnego, wesołego i
zadaniami przyniesie silny stres,
przyjemnego okresu życia na
przemęczenie i psychiczne napięcie.
normalny i codzienny bieg zdarzeń
Jednak szybko się przekonasz, że
przywitasz nowy miesiąc. Jednak o
większość problemów, które się
nudzie i stagnacji nie ma mowy.
objawią, nie mają tak naprawdę uzasadnienia w
Baran
realiach i w normalnej rzeczywistości.
Po wyjątkowo trudnych dla
Wodnik
Was wakacjach, gdzie niewiele było
Z żalem i smutkiem
czasu na zabawę i przyjemności,
przychodzi Ci żegnać wakacje, gdyż
wkraczacie w dużo bardziej
były one w tym roku szczególne i
aktywny, ale zarazem emocjonalnie i
wyjątkowe. Jednak nie oznacza to, że
psychicznie spokojniejszy czas.
teraz miałyby Cię czekać jakieś
Październik daje szansę na to, że
ciężkie chwile. Jesteś w świetnym
zapanujecie nad skomplikowaną sytuacją.
momencie życia na to, by się
zastanowić nad tym, co tak naprawdę
Panna
chcesz uczynić ze swoją przyszłością.
Musisz nastawić się na
Ryby
intensywną pracę i znaczący wysiłek,
ale już bez poczucia nerwówki,
Na zdecydowaną ulgę i
gonitwy i świadomości uciekającego
poprawę samopoczucia mogą liczyć ci
czasu.
z Was, którzy nie mieli ostatnio zbyt
Ten miesiąc to także bardzo dobry
wielu okazji do zadowolenia i
czas na wyjazdy, podróże
szczęścia. Tegoroczne wakacje nie
były dla Was łatwe, gdyż właśnie latem
skumulowały się największe
problemy.
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Różne
Humor
1.Blondynka dzwoni do brunetki
-Czesc , co robisz
- gadam z toba
-aha to nie przeszkadzam część
2.Kaczyński i Obama spotkali Pana Boga
. są ciekawi jak będzie wyglądała przyszłość.
-Za ile lat USA będzie kryzys ekonomiczny?-pyta
Obama.
-Za 20 lat.
-To już nie za mojej kadencji-stwierdza Obama.
-Kiedy w Polsce będzie dobrobyt?-pyta Kaczyński.
-A to już nie za mojej kadencji-odpowiada Pan Bóg.
3.Dlaczego w Wąchocku brakło grzebieni???

Bo sołtys zgubił 10 złotych i wszyscy
przeczesują las.
4.Kapciuszek płacze. Przychodzi wróżka i mówi:
- kopciuszku czemu płaczesz?
- bo nie mogę iść dziś na bal!
- a czemu nie możesz iść dziś na bal?
-bo bal jest jutro!!!!!!!!
5.Przychodzi ksiądz do biskupa i pyta:
-Co zrobić żeby kazanie było ciekawe?
-Zacznij tak: Zakochałem się...
w mężatce... z dzieckiem...
która na imię ma Maria.
Na niedzielnym kazaniu ksiądz zaczyna:
-Biskup powiedział, że zakochał się...
w mężatce... z dzieckiem...
ale zapomniałem jak miała na imię.

TopLista:
1. Oceana - Cry, Cry
2. Ewa Farna - Dokąd nas niesie
3. Kalvi & Remi - Stop (Faling Down)
4. Cascada - Evacuate The Dancefloor
5. Sasha - To nic kiedy płyną łzy
6. Agnes - Release Me
7. Jay-J - Body To Body
8. 8. inna- love
9. Afromental- Radio sond
10. lady gaga- love game
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Wspomnienia z wakacji
-Dla mnie wakacje 2009 zostaną na długi czas w pamięci.
Były to wakacje pozytywnie przełomowe.
Mam nadzieję, że każdy miło będzie wspominał te
wakacje,bo dla mnie to był naprawdę przyjemnie spędzony
czas.

-Te wakacje były świetne. Nowe znajomości
i wspaniałe wspomnienia.
Patrycja Moczkodan

Estera Olejnik
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Uwaga!!!!
Nowa ekipa Utopii, wraz z opiekunami, ogłasza początek Konkursu Poprawnej Polszczyzny,
którego rozwiązanie nastąpi w czerwcu 2010 roku. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę
niespodziankę i oczywiście tytuł Mistrza Poprawnej Polszczyzny.
Zapraszamy do wzięcia udziału. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie nasze gimnazjum, oprócz
dobrej zabawy, zdobędzie nowe umiejętności, których będą im zazdrościli
rówieśnicy z innych miejscowości :)
Bądźmy profesorami Miodkami na miarę
naszych możliwości , bo nasz język choć
Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż
trudny - jest piękny:)
Polacy nie gęsi, iż swój język mają....
(Mikołaj Rej)
Zasady konkursu
1) W konkursie może wziąć udział każdy.
2) Kupuj co miesiąc numer ,,Utopii”.
3) Przyjrzyj się uważnie zamieszczonym na specjalnej stronie zdaniom – poszukaj w nich błędów.
4) Napisz na osobnej kartce poprawne wersje zdań.
5) Podpisaną kartkę daj jednemu z redaktorów naszej gazetki (ich nazwiska znajdziesz na stronie 2)
6) Musisz mieć własne numery ,,Utopii” (od września do maja)
PAMIĘTAJ!
Co miesiąc będzie 10 nowych zdań.
Postaraj się rozwiązać wszystkie zdania – im więcej poprawnych,
tym większe szanse na wygraną.

Adam umi bardzo dobrze posługiwać się komputerem.
Wczoraj poszłem na dyskotekę i nawiązałem nowe znajomości.
Wyszedłszy z pokoju, zgasło światło.
Na pienknyh słonecznych wakaciah poszłem się wykompać.
Gdy przyszłem do szkoły, odrazu weszłem do klasy.
Chyba nieznajdę tej wsówki.
Chciał bym wziąść swuj plecak.
W pszedszkolu za nie grzeczne zahowanie szliśmy do konta.
Czy jest naóczyciel, ktury żadko robi kartkuwki?
Ktury z was ma usmy nómer w dzienniku?
Powodzenia!
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Pozdrowienia
1.

W pierwszym numerze Utopii chcieli byśmy pozdrowić wszystkich uczniów i nauczycieli ;)) następny rok tułaczki ale wakacje
już za 280 dni!! więc do boju!!

2.

Pozdro dla Jacusia, Rogosia Wity i Citka . Oni znają sie najlepiej na piłce .... Olek xD

3.

Pozdro dla Agatki , Pauli , i Karoolajny 2x. Oluśś

4.

PZDR dla SandruchnyY :** włochata :D <haha>

5.

pozdrowienia dla całej ekipy Utopijczyków xDD i kółka muzycznego ;P

6.

pozdro dla pani Mleczak ;) od kujonów z kólka chemicznego ^^

7.

pozdrowienia dla klas 1 od klas 3 ;PP w tym roku chrzest … uuUU

8.

Dla czterech KOcic :P [ Oli, Oli, KoRneli i Inez] Które lubią zaczarowane kąty

9.

Pozdro dla Alana, bo on jest zabawny ;))

10. chciałbym pozdrowić mamę, za to ze mnie zawsze wspiera.. kocham cie mamo :*** WojtasS
11. Pozdrowienia dla Łysej
12. Pozdro dla Anu$i

i co łyso Ci ?

SzaUuU

To dla Ciebie ode mnie !

**

. Kumpeli na zabój. Olu$

13. pozdro for all
14.

Pozdrowienia dla kooochanej IIIA (trzecia klasa to brzmi dumnie) od Kamy (: noooo ,brakuje was

15. Pozdrowienia dla Karolci ,Sandry ,Oli,Marty ,Martyny i w ogóle i w szczególe dla wszyystkich

tęsknie

<333

16. Pozdro dla Olki i Martyny bo się skarżyły ze nikt im pozdrowień nie daje :D a macie :)) i pozdrawiam także Marte !! Masz
pozdro Marta :D :** Karuska:D
17. Pozdro dla Tomasza xP bo ma kare :D <Kara> haha
18.

pozdrowienia dla naszej wychowawczyni od kl 3a xD

19.

Pozdrowienia dla byłej wychowawczyni klasy III b

20.

Pozdrowionka dla moich dupeczek...

Wiadomka że była IIIb to elegansio

czyli dla oli,oli,oli i inez...

- Dejvid

*** ---> Nelcia

21. Pozdro dla Nelci :** Karola ;))
22. Pozdrowia dla mojego ZAWIKA . Nie zapomne nigdy...
23. Pozdrowienia dla kochanego braciszka , Diuka
24. Takie skromne pozdrowienia dla Tomka

Ty wiesz...' //

**- Kama.'
, żeby nie bylo ze zapomnialam - Kama

25. No i ja dla Kamyy :** 3_m się :)) Karola xP
26.

pozdrawiam cala ameryke

27.

pozdro dla dziewczyn z 3a...

28.

Pozdrawiam całą moją klasę III b

29.

west side..WOJTAS
***** pies.
oby ten rok był inny od wszystkich, niezapomniany. : ** : )) Esia.

