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Z życia szkoły – Impreza choinkowa
W dniu 26.01.2017 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna, choinka. Na
początku nie działo się nic ciekawego. Później, gdy impreza rozkręciła się na dobre,
większość była zadowolona. Uczestnicy doskonale się bawili, tańcząc w rytm muzyki.
Niektóre osoby twierdziły, że zmieniłyby muzykę, inne, że zabrakło konkursów, a
jeszcze inne uważały, że była to jedna z lepszych imprez i niczego jej nie brakowało.
Gimnazjaliści otrzymali również poczęstunek przygotowany przez rodziców
wybranych uczniów z klas. Do domu wszyscy wracali z uśmiechem na twarzy i
rozbawioną miną.

Milena Greń        

. .. .
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Wrażenia z Warsztatów Teatralnych
Dnia 7-8 lutego w budynku GOKSiT w Laskowej, odbyło się spotkanie grupy teatralnej, zorganizowane
przez polonistkę Panią Katarzynę Banaś, realizującej projekt unijny Młody Laskowianin Europejczykiem.
Kółko teatralne, przygotowuje się do wystawienia sztuki Williama Szekspira  pt.,, Hamlet”. Pierwszego
dnia, gdy wszyscy byliśmy już w komplecie, po zrobieniu ciepłej herbatki, zabraliśmy się do pracy. Każdy
z nas był bardzo zaangażowany i podekscytowany próbami do występu, gdyż każdy miał szansę pokazać
swój talent aktorski.
Mieliśmy dużo propozycji i uwag, co do scenariusza, ale nasze trzy anioły: Kinga Filipek, Patrycja Oleksy i
Ula Kraska, wszystkie nasze pomysły połączyły w całość, a efekt był fenomenalny, o czym się niedługo
przekona cała społeczność Zespołu Szkół.
Po namiętnych ćwiczeniach, przyszedł czas na wieczór filmowy i odpoczynek. To chyba najlepszy
moment, aby trochę się zrelaksować i wspólnie pośmiać. Niestety sen jest na pierwszym miejscu, więc
każdy z nas, musiał grzecznie iść spać. Tylko niektórzy skarżyli się na bezsenność, z powodu dziwnych
niedźwiedzich dźwięków, dobiegających ze sceny (Pst… tam spała nasza opiekunka!). Na szczęście
odkryto, kto, co jest źródłem niepokojących odgłosów. Niestety nie możemy podać dokładnych namiarów
na sprawcę tychże odgłosów, ponieważ grozi to unicestwieniem.
Na drugi dzień, po zjedzeniu śniadania, Pani Banaś zaproponowała nam świetną zabawę. Dzięki niej,
mogliśmy się otworzyć na innych ludzi i lepiej się poznać. Pomogła nam w rozwijaniu wyobraźni i
pokazywaniu emocji, co jest bardzo istotne dla aktora. W fantastyczny sposób uświadomiła wszystkim, że
zabawa może nas nauczyć akceptacji samego siebie i drugiego człowieka. Spotkanie dobiegło końca i
trzeba było wracać do domu. Myślę, że każdy wyniósł coś pozytywnego i nader inspirującego ze
wspaniale  spędzonego czasu. Liczymy na więcej wspólnych chwil!

Joanna Augustyn       

.

..

Wszystkie kochamy kropeczki.

Ostatnie poprawki.Najlepsza nauczycielka
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Jedzonko

Próba jednej ze scen Kilka ćwiczeń

Ale ładny piesek!

Bądźmy tolerancyjni

Próba
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Poznaj ich bliżej
Czasem ludzie zaskakują nas. Raptem zaczynamy dostrzegać w kimś cechy, 
których dotąd nie widzieliśmy.
Faustyna Wróbel (IIIb) do niedawna była uczennicą, która nie wyróżniała się
szczególnie wśród uczniów gimnazjum. To z natury delikatna, cicha nastolatka, która
lubi raczej wąskie grono przyjaciół. W klasie jednak wszyscy wiedzą, że można na niej
polegać. Zawsze chętnie każdemu służy pomocą. Uzdolniona muzycznie i plastycznie
Faustyna jest prawą ręką wychowawcy.
Ostatnio coraz częściej występuje w akademiach i każdy gimnazjalista wie, że
Faustyna pięknie śpiewa. Reprezentowała już nieraz z sukcesem naszą szkołę w
konkursach plastycznych i muzycznych. ,,Talent jest dobrem uniwersalnym, ale
potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepsza”. To słowa P.
Coelho. Każdy z nas również życzy Faustynie wielu sukcesów. 

Wychowawczyni         
mgr Irena Orzeł           

. .
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Zakątek Azjatycki, czyli nie oceniaj książki po okładce - Japonia

Chińczycy, żółci, skośne oczy, Wielki Mur – te słowa to najczęstsze skojarzenia gimnazjalistów na temat
Azji. Jednak, uwaga, zaskoczę Was. Chiny to nie jest cała Azja. Azja to kontynent, który liczy kilkadziesiąt
krajów o różnej, mniej lub bardziej podobnej, kulturze.
Dzisiaj przedstawię Japonię, zwaną inaczej Krajem Kwitnącej Wiśni lub Krajem Wschodzącego Słońca,
znaną z marek samochodów tj. Honda, Toyota, sprzętów RTV (Sony, Panasonic) i ogólnie wysokiej
technologii, ale również z „krzaczastego” języka, samurajów, kamikadze, pałeczek, ryżu i można by tak
wymieniać bez końca. Ten kraj ma do zaoferowania również rozrywkę w postaci mang, anime i dram.
Manga to japoński „komiks, obraz, rysunek, szkic, karykatura.”. Charakteryzują ją postaci o dużych
oczach, pojawiające się stwory z japońskich legend (i nie tylko) oraz sposób czytania - od tyłu.

Anime natomiast, to wierna (bardziej lub mniej) adaptacja mangi. Oglądaliście kiedyś Naruto, Fairy Tail lub
Dragon Ball? Jeśli tak, to możliwe, że nawet nie byliście świadomi tego, że oglądaliście anime.

Zostały nam jeszcze dramy, a mówiąc prościej – japońskie seriale, mające często zawiłą fabułę lub ten
sam schemat, kończący się happy end’em (ale nie wszystkie!). Jednakże jeśli traficie na dobrą dramę –
ostrzegam Was – możecie już się potem od niej nie oderwać i stracić noc ;-)

Pieczarka     

. .
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DIY dla leniwych
Masz szafkę pełną starych, niemodnych już jeansów? Boisz się otworzyć szufladę, bo możesz zobaczyć
coś, czego nie powinnaś? Czas dać im nową młodość!
Szukając dla was jakiegoś sensownego DIY, patrzyłam głównie na to, aby było przy nim jak najmniej
roboty. Jestem baaardzo leniwą osobą, co dziewczyny z redakcji mogą potwierdzić ;) To co, zaczynamy?

POTRZEBNE RZECZY
nożyczki, igła, nitka
1.  To chyba najgorszy punkt. Musisz zajrzeć do szafki, niestety możesz nie wyjść z tego cało (o ile
wyjdziesz żywa!). Wybierz jeansy, których ci nie szkoda. W końcu nie wiemy, jakie są twoje umiejętności
w tej dziedzinie...
2.  Zaznacz na jeansach linie w miejscach, w których chcesz mieć dziury. Ja zrobiłam to po prostu
długopisem.
3.  Wytnij nożyczkami dziurę, oczywiście tylko po jednej stronie! ;P
4.  Igłą „poszarp” krawędzie dziury, którą zrobiłaś, aby wyszły nitki.
5.  Możesz swoją dziurę powiększyć nożyczkami, ale nie przesadzaj.
6.  Aby zrobić mniejsze, podłużne dziury, po prostu poszarp jednym z ostrzy nożyczek po twoich
jeansach.
7.  Aby „modzie” stało się zadość, moje jeansy zrobiłam także na „wodę w piwnicy”. Podwinęłam
nogawki i zaszyłam je, żeby się nie zsuwały.
8. Załóż jeansy i leć na miasto! (ewentualnie wieś).

Kasia Latała       

.
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W misie miksera umieścić masło i cukier;
utrzeć do otrzymania jasnej, puszystej
masy. Dodawać jajka, miksując po
każdym dodaniu. Do powstałej masy
wsypać pozostałe składniki z przepisu i
zmiksować do połączenia.
 
Z masy ciasteczkowej formować kulki
wielkości małego orzecha włoskiego,
układać na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia w niewielkich odstępach
(trochę urosną). W każdej kulce zrobić
wgłębienie okrągłym końcem drewnianej
łyżki.
Piec w temperaturze 180ºC przez 20 - 25
minut (piekłam około 15 minut), do
ciemnozłotego koloru.
 
Po ostudzeniu wgłębienia napełnić
dżemem (najpraktyczniejszy jest
wyciskany).
Z przepisu wyszły mi 2 duże talerze
ciastek.
Smacznego :-).

Julia Pławecka     

Przepis na kruche ciasteczka z
dżemem 
Składniki:

1 paczka kleiku ryżowego (190
g), bezsmakowego
3 jajka
250 g masła, w temperaturze
pokojowej
1 płaska łyżeczka proszku do
pieczenia
pół szklanki drobnego cukru do
wypieków
cukier wanilinowy (16
g), niekoniecznie
4 czubate łyżki wiórków kokosowych
4 czubate łyżki sezamu
dżem do wypełnienia ciastek

.

.

.
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„Bez Pożegnania”
  Ken Klein zostaje posądzony o zgwałcenie i zamordowanie Juli, dziewczyny Willa,
jego młodszego brata. Ucieka i znika bez słowa, a ludzie uważają, że zginał. Jednak
jedenaście lat później, trzy dni przed śmiercią, matka Willa wyznaje swojemu synowi,
że jego starszy brat żyje, pomimo, że rodzina również uznała go za zmarłego. Kilka dni
późnej Sheila, narzeczona Willa, znika, a ponadto okazuje się, że jest poszukiwana
przez FBI za podwójne zabójstwo. Czy te dwie sprawy mogą mieć jakiś związek?
  Książka ta jest bogata w niespodzianki, a nagłe zwroty akcji są spotykane równie
często jak fałszywe tropy i pozornie niemożliwe do wyjaśnienia zagadki. Jeden nowy
fakt może dużo namieszać, a  narracja, prowadzona z wielu punktów widzenia,
wzbogaca fabułę i nie pozwala oderwać się od lektury. Zakończenie jest oczywiście
bardzo zaskakujące, którego nie domyśli się nawet najbardziej przenikliwy czytelnik.
Wszelkie niedociągnięcia, wpadki i trochę nudny początek rekompensuje
zakończenie. Gwarantuję, że sięgniesz po kolejną pozycję Harlana Cobena, jeśli jesteś
fanem intrygujących sensacji, niewyjaśnionych  morderstw sprzed lat i mistrzowsko
skonstruowanych intryg.
  Moja miłość do książek zaczęła się od przeczytania powieści „Bez pożegnania”.
Dzięki niej pokochałam literaturę, przede wszystkim thrillery, a Harlan Coben stał się
moim ulubionym pisarzem. Gorąco zachęcam do przeczytania.

Kinga Frączek    

Bez pożegnania H. Coben
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Warto posłuchać

   Paul Anderson - właściciel sklepu z
fortepianami o nazwie „The Piano Guys”
zastanawia się, jak wypromować swój
biznes.  Wtedy zjawia się utalentowany
pianista Jon Schmidt i prosi Andersona,
aby ten pozwolił mu poćwiczyć, przed
koncertem, w jego sklepie. Paul zgadza
się, a słysząc grę Schmidta pyta go, czy
może nakręcić reklamę, w której pojawią
się fragmenty jego utworów. Widząc, że
filmy te podobają się wielu ludziom Jon
namawia do współpracy swego
znajomego, Stevena Sharp Nelsona,
wiolonczelistę. Niedługo potem do ich
niewielkiej paczki dołącza Al Van Der
Beek, właściciel prywatnego studia
nagrań, a teraz producent, autor tekstów,
choreograf i "modowy policjant" tego
niezwykłego zespołu.
   „The Piano Guys” zyskali swą sławę na
serwisie internetowym „YouTube”.
Obecnie mają ponad 5 360 000
subskrypcji. O sobie mówią tak: "Nasza
historia jest cudem. Jesteśmy tylko
zwykłymi chłopakami grającymi muzykę
klasyczną, pop i inne gatunki muzyczne.
Naszym celem zawsze będą teledyski,
które inspirują, podnoszą na duchu i
czynią świat lepszym miejscem".

   Obok zamieściłam opracowane przeze
mnie tłumaczenie (może być trochę
niedokładne) ich niezwykle motywującej
piosenki, "It's Gonna Be OKAY", którą
znajdziecie tutaj:
https://youtu.be/5pBjopDymts .

Urszula Kraska

.

The Piano Guys – „It’s Gonna Be OKAY”

1.Wątpliwość jest zdartą płytą, która gra w mojej
głowie.
Staram się ją przyciszyć, ale nie potrafię całkiem jej
zagłuszyć.
Jestem codziennie torturowany, te niekończące się
zmartwienia, ciągnące mnie za rękawy.

Ref.: Tak wiele razy miałem to wystukać.
Wszystkie mury spadną wokół mnie.
Wszyscy chcą mi powiedzieć, że wszystkie te złe
wiadomości będą dochodzić do skutku,
Ale bez względu na to co oni mówią, co oni mówią,
To będzie, będzie OKAY!
Będzie, będzie OKAY!
Bez względu na to co przeszedłeś jesteś tutaj.
Nieważne czy myślisz, że się rozpadasz.
Będzie OKAY!

2. To bitwa szaleje w twoim sercu, ale musisz
wygrać.
To dotyczy nas wszystkich, mówią, że jesteśmy
niewystarczający.
Więc walcz o swoje życie. Świat będzie próbował
sprzedać Ci jakieś kłamstwa.

Ref.: Tak wiele razy miałem to wystukać…

.

https://youtu.be/5pBjopDymts
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Najważniejsze osiągnięcia sportowe naszej szkoły
1 Zawody w piłce siatkowej:
9 grudnia odbyły się zawody w piłce siatkowej, gdzie chłopięca reprezentacja naszej szkoły zwyciężyła
3:1 z „zaprzyjaźnionym” Gimnazjum w Ujanowicach, tym samym kwalifikując się na zawody powiatowe w
Mszanie Dolnej. Dziewczęta zdobyły drugie miejsce, przegrywając 2:3. Gratulujemy wszystkim
zawodniczkom i zawodnikom!
Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim:
Na Stacji Narciarskiej "Śnieżnica" w Kasinie Wielkiej odbyła się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w
Narciarstwie Alpejskim. Drużyna z Laskowej zajęła II miejsce w kategorii drużynowej chłopców i III
miejsce w kategorii drużynowej dziewcząt.
W kategorii dziewcząt ur. 2001-2003 zwyciężyła Patrycja Florek z PG Laskowa
W kategorii chłopców ur. 2001-2003 miejsce pierwsze zajął Patryk Gonet z PG Laskowa
Gratulujemy!
Sukcesy Patrycji Florek w narciarstwie alpejskim:
Patrycja zdobyła 3 złote medale w najwyższych rangą zawodach w Polsce
I miejsce - Puchar Polski - Suche (20.12. 2016 r.)
I miejsce - Puchar Polski - Czarna Góra (7.01.2017 r.)
I miejsce - Puchar Polski - Czarna Góra (8.01.2017 r.)
Kolejny cel utalentowanej Patrycji to kwalifikacje na mistrzostwa świata.
Ponadto Patrycja wywalczyła tytuł Najlepszej Zawodniczki Stacji Suche.
I miejsce – Puchar Polski Suche (14.01.2017)
I miejsce – Puchar Polski Suche (15.01.2017)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gabriela Smoter      

..

.

..
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	Na drugi dzień, po zjedzeniu śniadania, Pani Banaś zaproponowała nam świetną zabawę. Dzięki niej, mogliśmy się otworzyć na innych ludzi i lepiej się poznać. Pomogła nam w rozwijaniu wyobraźni i pokazywaniu emocji, co jest bardzo istotne dla aktora. W fantastyczny sposób uświadomiła wszystkim, że zabawa może nas nauczyć akceptacji samego siebie i drugiego człowieka. Spotkanie dobiegło końca i trzeba było wracać do domu. Myślę, że każdy wyniósł coś pozytywnego i nader inspirującego ze wspaniale  spędzonego czasu. Liczymy na więcej wspólnych chwil!
	Joanna Augustyn


	Poznaj ich bliżej
	Czasem ludzie zaskakują nas. Raptem zaczynamy dostrzegać w kimś cechy,  których dotąd nie widzieliśmy.
	Faustyna Wróbel (IIIb) do niedawna była uczennicą, która nie wyróżniała się szczególnie wśród uczniów gimnazjum. To z natury delikatna, cicha nastolatka, która lubi raczej wąskie grono przyjaciół. W klasie jednak wszyscy wiedzą, że można na niej polegać. Zawsze chętnie każdemu służy pomocą. Uzdolniona muzycznie i plastycznie Faustyna jest prawą ręką wychowawcy.
	Ostatnio coraz częściej występuje w akademiach i każdy gimnazjalista wie, że Faustyna pięknie śpiewa. Reprezentowała już nieraz z sukcesem naszą szkołę w konkursach plastycznych i muzycznych. ,,Talent jest dobrem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepsza”. To słowa P. Coelho. Każdy z nas również życzy Faustynie wielu sukcesów.
	Wychowawczyni
	mgr Irena Orzeł
	Zakątek Azjatycki, czyli nie oceniaj książki po okładce - Japonia
	Chińczycy, żółci, skośne oczy, Wielki Mur – te słowa to najczęstsze skojarzenia gimnazjalistów na temat Azji. Jednak, uwaga, zaskoczę Was. Chiny to nie jest cała Azja. Azja to kontynent, który liczy kilkadziesiąt krajów o różnej, mniej lub bardziej podobnej, kulturze.
	Dzisiaj przedstawię Japonię, zwaną inaczej Krajem Kwitnącej Wiśni lub Krajem Wschodzącego Słońca, znaną z marek samochodów tj. Honda, Toyota, sprzętów RTV (Sony, Panasonic) i ogólnie wysokiej technologii, ale również z „krzaczastego” języka, samurajów, kamikadze, pałeczek, ryżu i można by tak wymieniać bez końca. Ten kraj ma do zaoferowania również rozrywkę w postaci mang, anime i dram.
	Manga to japoński „komiks, obraz, rysunek, szkic, karykatura.”. Charakteryzują ją postaci o dużych oczach, pojawiające się stwory z japońskich legend (i nie tylko) oraz sposób czytania - od tyłu.
	Anime natomiast, to wierna (bardziej lub mniej) adaptacja mangi. Oglądaliście kiedyś Naruto, Fairy Tail lub Dragon Ball? Jeśli tak, to możliwe, że nawet nie byliście świadomi tego, że oglądaliście anime.
	Zostały nam jeszcze dramy, a mówiąc prościej – japońskie seriale, mające często zawiłą fabułę lub ten sam schemat, kończący się happy end’em (ale nie wszystkie!). Jednakże jeśli traficie na dobrą dramę – ostrzegam Was – możecie już się potem od niej nie oderwać i stracić noc ;-)
	Pieczarka

	DIY dla leniwych
	Masz szafkę pełną starych, niemodnych już jeansów? Boisz się otworzyć szufladę, bo możesz zobaczyć coś, czego nie powinnaś? Czas dać im nową młodość!
	Szukając dla was jakiegoś sensownego DIY, patrzyłam głównie na to, aby było przy nim jak najmniej roboty. Jestem baaardzo leniwą osobą, co dziewczyny z redakcji mogą potwierdzić ;) To co, zaczynamy?
	POTRZEBNE RZECZY
	nożyczki, igła, nitka
	1.  To chyba najgorszy punkt. Musisz zajrzeć do szafki, niestety możesz nie wyjść z tego cało (o ile wyjdziesz żywa!). Wybierz jeansy, których ci nie szkoda. W końcu nie wiemy, jakie są twoje umiejętności w tej dziedzinie...
	2.  Zaznacz na jeansach linie w miejscach, w których chcesz mieć dziury. Ja zrobiłam to po prostu długopisem.
	3.  Wytnij nożyczkami dziurę, oczywiście tylko po jednej stronie! ;P
	4.  Igłą „poszarp” krawędzie dziury, którą zrobiłaś, aby wyszły nitki.
	5.  Możesz swoją dziurę powiększyć nożyczkami, ale nie przesadzaj.
	6.  Aby zrobić mniejsze, podłużne dziury, po prostu poszarp jednym z ostrzy nożyczek po twoich jeansach.
	7.  Aby „modzie” stało się zadość, moje jeansy zrobiłam także na „wodę w piwnicy”. Podwinęłam nogawki i zaszyłam je, żeby się nie zsuwały.
	8. Załóż jeansy i leć na miasto! (ewentualnie wieś).
	Kasia Latała

	Przepis na kruche ciasteczka z dżemem
	Składniki:
	1 paczka kleiku ryżowego (190 g), bezsmakowego
	3 jajka
	250 g masła, w temperaturze pokojowej
	1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
	pół szklanki drobnego cukru do wypieków
	cukier wanilinowy (16 g), niekoniecznie
	4 czubate łyżki wiórków kokosowych
	4 czubate łyżki sezamu
	dżem do wypełnienia ciastek
	W misie miksera umieścić masło i cukier; utrzeć do otrzymania jasnej, puszystej masy. Dodawać jajka, miksując po każdym dodaniu. Do powstałej masy wsypać pozostałe składniki z przepisu i zmiksować do połączenia.
	Z masy ciasteczkowej formować kulki wielkości małego orzecha włoskiego, układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w niewielkich odstępach (trochę urosną). W każdej kulce zrobić wgłębienie okrągłym końcem drewnianej łyżki.
	Piec w temperaturze 180ºC przez 20 - 25 minut (piekłam około 15 minut), do ciemnozłotego koloru.
	Po ostudzeniu wgłębienia napełnić dżemem (najpraktyczniejszy jest wyciskany).
	Z przepisu wyszły mi 2 duże talerze ciastek.
	Smacznego :-).
	Julia Pławecka

	„Bez Pożegnania”
	Ken Klein zostaje posądzony o zgwałcenie i zamordowanie Juli, dziewczyny Willa, jego młodszego brata. Ucieka i znika bez słowa, a ludzie uważają, że zginał. Jednak jedenaście lat później, trzy dni przed śmiercią, matka Willa wyznaje swojemu synowi, że jego starszy brat żyje, pomimo, że rodzina również uznała go za zmarłego. Kilka dni późnej Sheila, narzeczona Willa, znika, a ponadto okazuje się, że jest poszukiwana przez FBI za podwójne zabójstwo. Czy te dwie sprawy mogą mieć jakiś związek?
	Książka ta jest bogata w niespodzianki, a nagłe zwroty akcji są spotykane równie często jak fałszywe tropy i pozornie niemożliwe do wyjaśnienia zagadki. Jeden nowy fakt może dużo namieszać, a  narracja, prowadzona z wielu punktów widzenia, wzbogaca fabułę i nie pozwala oderwać się od lektury. Zakończenie jest oczywiście bardzo zaskakujące, którego nie domyśli się nawet najbardziej przenikliwy czytelnik. Wszelkie niedociągnięcia, wpadki i trochę nudny początek rekompensuje zakończenie. Gwarantuję, że sięgniesz po kolejną pozycję Harlana Cobena, jeśli jesteś fanem intrygujących sensacji, niewyjaśnionych  morderstw sprzed lat i mistrzowsko skonstruowanych intryg.
	Moja miłość do książek zaczęła się od przeczytania powieści „Bez pożegnania”. Dzięki niej pokochałam literaturę, przede wszystkim thrillery, a Harlan Coben stał się moim ulubionym pisarzem. Gorąco zachęcam do przeczytania.
	Kinga Frączek
	Warto posłuchać
	Paul Anderson - właściciel sklepu z fortepianami o nazwie „The Piano Guys” zastanawia się, jak wypromować swój biznes.  Wtedy zjawia się utalentowany pianista Jon Schmidt i prosi Andersona, aby ten pozwolił mu poćwiczyć, przed koncertem, w jego sklepie. Paul zgadza się, a słysząc grę Schmidta pyta go, czy może nakręcić reklamę, w której pojawią się fragmenty jego utworów. Widząc, że filmy te podobają się wielu ludziom Jon namawia do współpracy swego znajomego, Stevena Sharp Nelsona, wiolonczelistę. Niedługo potem do ich niewielkiej paczki dołącza Al Van Der Beek, właściciel prywatnego studia nagrań, a teraz producent, autor tekstów, choreograf i "modowy policjant" tego niezwykłego zespołu.
	The Piano Guys – „It’s Gonna Be OKAY”
	1.Wątpliwość jest zdartą płytą, która gra w mojej głowie.
	Staram się ją przyciszyć, ale nie potrafię całkiem jej zagłuszyć.
	Jestem codziennie torturowany, te niekończące się zmartwienia, ciągnące mnie za rękawy.

	„The Piano Guys” zyskali swą sławę na serwisie internetowym „YouTube”. Obecnie mają ponad 5 360 000 subskrypcji. O sobie mówią tak: "Nasza historia jest cudem. Jesteśmy tylko zwykłymi chłopakami grającymi muzykę klasyczną, pop i inne gatunki muzyczne. Naszym celem zawsze będą teledyski, które inspirują, podnoszą na duchu i czynią świat lepszym miejscem".
	Ref.: Tak wiele razy miałem to wystukać.
	Wszystkie mury spadną wokół mnie.
	Wszyscy chcą mi powiedzieć, że wszystkie te złe wiadomości będą dochodzić do skutku,
	Ale bez względu na to co oni mówią, co oni mówią,
	To będzie, będzie OKAY!
	Będzie, będzie OKAY!
	Bez względu na to co przeszedłeś jesteś tutaj.
	Nieważne czy myślisz, że się rozpadasz.
	Będzie OKAY!
	2. To bitwa szaleje w twoim sercu, ale musisz wygrać.

	Obok zamieściłam opracowane przeze mnie tłumaczenie (może być trochę niedokładne) ich niezwykle motywującej piosenki, "It's Gonna Be OKAY", którą znajdziecie tutaj: https://youtu.be/5pBjopDymts .
	To dotyczy nas wszystkich, mówią, że jesteśmy niewystarczający.
	Więc walcz o swoje życie. Świat będzie próbował sprzedać Ci jakieś kłamstwa.
	Ref.: Tak wiele razy miałem to wystukać…
	Najważniejsze osiągnięcia sportowe naszej szkoły
	1 Zawody w piłce siatkowej:
	9 grudnia odbyły się zawody w piłce siatkowej, gdzie chłopięca reprezentacja naszej szkoły zwyciężyła 3:1 z „zaprzyjaźnionym” Gimnazjum w Ujanowicach, tym samym kwalifikując się na zawody powiatowe w Mszanie Dolnej. Dziewczęta zdobyły drugie miejsce, przegrywając 2:3. Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom!
	Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim:
	Na Stacji Narciarskiej "Śnieżnica" w Kasinie Wielkiej odbyła się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim. Drużyna z Laskowej zajęła II miejsce w kategorii drużynowej chłopców i III miejsce w kategorii drużynowej dziewcząt.
	W kategorii dziewcząt ur. 2001-2003 zwyciężyła Patrycja Florek z PG Laskowa
	W kategorii chłopców ur. 2001-2003 miejsce pierwsze zajął Patryk Gonet z PG Laskowa
	Gratulujemy!
	Sukcesy Patrycji Florek w narciarstwie alpejskim:
	Patrycja zdobyła 3 złote medale w najwyższych rangą zawodach w Polsce
	I miejsce - Puchar Polski - Suche (20.12. 2016 r.)
	I miejsce - Puchar Polski - Czarna Góra (7.01.2017 r.)
	I miejsce - Puchar Polski - Czarna Góra (8.01.2017 r.)
	Kolejny cel utalentowanej Patrycji to kwalifikacje na mistrzostwa świata.
	Ponadto Patrycja wywalczyła tytuł Najlepszej Zawodniczki Stacji Suche.
	I miejsce – Puchar Polski Suche (14.01.2017)
	I miejsce – Puchar Polski Suche (15.01.2017)
	Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
	Gabriela Smoter
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