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Oceans Ate Alaska
Nowy album "Lost Isles" od 24 Lutego 2015!

Oceans Ate Alaska to zespół z pogranicza gatunków
Melodic Metalcore i Post-Hardcore. Nazwa (w tł. na
PL: Oceany Zjadły Alaskę) powstała od największego
na świecie tsunami 9 lipca 1958 które zlało wybrzeże
Alaska. Zespół pochodzi z Birmingham w Wielkiej
Brytanii, został założony w 2011r. W skład  grupy
wchodzą:
Chris Turner - Perkusja, James Kennedy - Gitara,
Mike Stanton - Bass, Adam Zytkiewicz (Anglik z PL
korzeniami) - Gitara, James Harrison - Wokal.
Ich pierwszy mini album "Into The Deep" ukazał się na
początku 2012r. kolejny "Taming Lions" pod koniec
także 2012r. Pełnometrażowy album zatytułowany
"Lost Isles" będziemy mogli nabyć 24 Lutego br.
Jednak już teraz, możemy go legalnie odsłuchać na
portalu YouTube. Mini albumy zostały wydane przez
samych muzyków, jednak ich debiutancka płyta jest
pod wydawnictwem jednej z najwiekszych wytwórni
tego gatunku czyli Fearless Records.

Lost Isles

7 Paździenika 2014r ukazał się piewszy singiel
promujący ich pełny krążek zatytułowany "Blood
Brothers". Kolejne 2 ukazały się 6 Stycznia
("Floorboards") i 26 Stycznia ("Vultures And Sharks").
8 Lutego br. mieliśmy okazję gościć chłopaków w
Warszawie (klub Proxima) w ramach europejskiej
trasy koncertowej "The Ashes to Ashes European
Tour". Ciekawostka: W ostatnim utworze (13. Mirage)
na samym końcu jest zaszyfrowana w alfabecie
Morse'a wiadomość która brzmi "Is there anybode out
there? Send Help!"

Oficjalny Odsłuch: http://smarturl.it/oaaalbumstream
Autor: Sebastian Sikora

Oceans Ate Alaska

http://smarturl.it/oaaalbumstream


www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 03/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL e - Czytadełko, marzec 2015

Dzień świętego Patryka - zieleń i koniczyna

Dzień św. PatrykaDzień św. Patryka

Dzień Świętego Patryka jest to
irlandzkie święto narodowe i
religijne obchodzone 17 marca,
święto patrona Irlandii - świętego
Patryka. Najważniejszą tradycją
obchodów dnia świętego Patryka
jest noszenie ubrań w kolorze
zielonym. Zieleń to narodowy
kolor Irlandii, nawiązujący do
trawiastego krajobrazu wyspy  i
symbolizujący koniczynę
przypisywaną tradycyjnie
świętemu Patrykowi. Irlandczycy
w wielu miastach organizują
festyny i uliczne pochody, w
których dominuje właśnie
zieleń. Głównym symbolem
święta jest shamrock
(koniczyna), która jest także
jednym z symboli związanych
tradycyjnie z Irlandią.

Według legendy o św. Patryku,
wykorzystał on tę roślinę aby
wyjaśniać pierwszym irlandzkim
chrześcijanom dogmat 
o Trójcy Świętej. Nie mogli oni
zrozumieć, jak to jest możliwe,
że są Trzy Osoby Boskie, a
jednocześnie są one jednym 
Bogiem. 
17 marca jest dniem śmierci św.
Patryka, stąd tego dnia co roku
wspomina się 
jego życie i dokonania.Święto
obchodzone jest również poza
Irlandią, także w Polsce, co jest
związane z popularnością 
kultury celtyckiej.
W innych krajach święto to
związane jest przede wszystkim
z serwowaniem "zielonego"
 piwa oraz pokazami irlandzkich
tańców i muzyki.

Warto jednak pamiętać, że sam
zwyczaj podawania tego dnia
"zielonego" piwa, nie jest
tradycją rodem z Irlandii. Zwyczaj
ten wprowadzili potomkowie
Irlandczyków,
którzy wyemigrowali do Stanów
Zjednoczonych w XIX i XX
wieku.W samej Irlandiizwyczaj
ten pojawił się niedawno, raczej
ze 
względu na turystów, którzy
spodziewają się kufla zielonego
piwa, niż ze względu na samych
Irlandczyków. By uczcić dzień
św. Patryka, w wielu krajach na
świecie coraz popularniejsze
staje się farbowanie znanych
miejsc na zielono m.in.: 
London Eye, Opera w Sydney
czy ratusz w Poznaniu.

Przygotował Kamil Żebrok

Int.Int.
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Humor "zone" :-)
Wielkanoc

 Przychodzi zajączek do sklepu misia i pyta:
- Jest marchewka w marmoladzie?
- Nie ma.
Powtarza się to przez kilka dni. W końcu miś uciera
marchewkę i wkłada do marmolady.
Przychodzi zajączek do sklepu i pyta:
- Jest marchewka w marmoladzie?
- Jest.
- I kto Ci to teraz kupi?

 Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi:
- Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
- No to wskakuj.

 Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba.

Przychodzi zajączek do sklepu i pyta się:
-Macie 10 metrowy chleb?
Sprzedawca odpowiada:
-Nie, nie mamy
Na następny dzień zajączek znowu przychodzi i
pyta się:
-Macie 10 metrowy chleb?
-Nie, nie mamy
Na następny dzień to samo i na następny i tak
przez kilka tygodni.
Sprzedawca miał już dość i mówi:
-To upieczcie mu ten 10 metrowy chleb bo mi
spokoju nie da.
Na następny dzień przychodzi zajączek i pyta się:
-Macie 10 metrowy chleb?
-Tak mamy
-To poproszę piętkę :-)  

Nauczycielka na lekcji pyta się dzieci :
-Co najczęściej jecie na Wielkanoc? 
Rękę podnosi Jasiu i mówi:
-Ja zawsze jem babkę z jajami.

Przygotowała Natalia Szczurek

Int.

Int

Int.

Int.

Int

Int.
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Polskie zwyczaje
wielkanocne...

Królik

Szukanie zajączka

Śmigus-dyngus

Wielkanoc-Najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania Chrystusa. Obchody religijne
Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się
wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele
katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym –
jutrznią.
 
Polskie zwyczaje...

Świąteczne porządki

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także symboliczne
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz
z nią wszelkie zło i choroby.

Topienie Judasza

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest
Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili
tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań
robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono
na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze
ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na
koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub
bagienka.

Przygotowała: Katarzyna Szołtys

Święconka

Wielka Sobota była dniem radosnego
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia
poświęcić koszyczek  z jedzeniem. Nie mogło w
nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin. Święcono
też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci
została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu –
i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się
następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia
święcono też wodę. Specjalnie dla dziewcząt:
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę
obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się
jajka na święconkę, to znikną piegi i inne
mankamenty urody!

Lany poniedziałek

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka –
to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy.
Oblewać można było wszystkich i wszędzie.
Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse
na zamążpójście.

K.Szołtys

K.Szołtys

K.Szołtys
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LO im. A. Osuchowskiego

Jeśli chcesz zostać:
architektem,konstruktorem,
projektantem.
2)Profil medyczny-rozszerzenie
chemii i biologii, zajęcia z języka
łacińskiego. Kierunki studiów:
medycyna,
weterynaria,farmacja,stomatologia,
dietetyka, rehabilitacja,
psychologia, kryminalistyka,
kosmetologia.
3)Profil
politechniczny-rozszerzenie
matematyki, fizyki i informatyki.
Dodatkowe wycieczki naukowe,
wykłady i warsztaty na uczelniach
wyższych. Zawody,w których się
sprawdzisz: grafik, informatyk,
projektant  maszyn.
4) Profil humanistyczny-
rozszerzenie historii, j. polskiego  i
WOS-u, dodatkowe warsztaty z
dziennikarstwa i historii sztuki.
Wycieczki naukowe, udział w
wykładach na UŚ. Spotkania z
przedstawicielami kultury. 

Za niedługo nadejdzie ten czas,
którego 3 klasy gimnazjum
obawiają się najbardziej, a
mianowicie wyboru szkoły
średniej, w której  będą
kontynuować naukę. Żeby w
pewien sposób pomóc w
dokonaniu wyboru, będę pisała
w każdym numerze o  szkole do
jakiej można się wybrać po
ukończeniu naszego
gimnazjum. Pierwszą,będzie LO
im. A. Osuchowskiego.
Szkoła ta, jest jedną z
najstarszych w naszym
województwie, założono ją w
1895 roku.  Czas przejść do
kierunków jakie szkoła ta może
zaproponować naszym uczniom:
1)  Profil akademicki-
rozszerzona matematyka i fizyka,
zajęcia z rysunku. Dodatkowo:
wycieczki naukowe, wykłady oraz
warsztaty na uczelniach
wyższych. 

Kierunki studiów: filologia polska,
prawo, stosunki międzynarodowe,
historia, pedagogika, filozofia,
dziennikarstwo, amerykanistyka,
historia sztuki.
5)Profil
ekonomiczny-rozszerzenie 
matematyki, j. angielskiego oraz
geografii,
zajęcia z ekonomii. W trakcie
nauki wiele zagranicznych
wycieczek. Kierunki
studiów:filologia angielska,
 ekonomia,księgowość, analityka
gospodarcza, międzynarodowe
stosunki gospodarcze.

Jeśli myślicie o kierunkach które
przedstawiłam, zastanówcie się, a
może właśnie to liceum będzie
szkołą, która pomoże wam
przygotować się do  swoich
wymarzonych studiów.

Autor: Karolina Jodłowska

CZAS NA WYBÓR SZKOŁY ŚREDNIEJ- LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO W 

CIESZYNIE

Internet
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ŚWIATOWE DNI
MŁODZIEŻY

Wielu uczniów z naszej szkoły przyłączyło
się do organizacji Światowych Dni
Młodzieży. Organizacja ta ma na celu
przygotowanie się do zjazdu w Krakowie,
gdzie spotka się młodzież z całego
świata. Są to spotkania z papieżem,
organizowane w formie religijnego
festiwalu, skupiające młodych z całego
świata, którzy chcą wspólnie spędzić
czas i modlić się. Takie spotkanie
odbędzie się już w 2016r., jednak bardzo
ważne jest przygotowanie do tej
uroczystości. W tym celu odbywają się
comiesięczne spotkania młodzieży i
dorosłych w Cieszynie.
Ty też możesz obudzić w sobie wiarę i
przyłączyć się do nas! Wystarczy, że
dodasz się do grupy Światowe Dni
Młodzieży- Cieszyn na Facebooku i
będziesz na spotkaniach. 

Zapraszamy!

Autor: Dorota Duda

Światowe Dni Młodzieży

... ...

...

Int.

... ...

...
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PROJEKT 50/50

Uczestnicy projektu

Urządzenia mierzące zużycie energii

Logo

Program "Oszczędzanie energii
w szkołach" został opracowany
w ramach projektu "50/50
Europejska Sieć Centrów
edukacyjnych (EURONET 50/50
) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z
PROGRAMU "INTELIGENTA
ENERGIA DLA EUROPY"(IEE).

Celem projektu, którego
koordynatorem jest
Stowarzyszenie Gmin Polska
Sieć "Energie Cites", jest
wsparcie walki ze zmianami
klimatycznymi poprzez
edukację energetyczną uczniów
oraz utworzenie europejskiej
sieci szkół oszczędzających
energię i inne zasoby.

W naszym gimnazjum projekt
został wdrożony w roku 2013.
Koordynatorem jest mgr
Joanna Soboszek wraz z 5
uczniami naszej szkoły
(Marzena Pelikan, Weronika
Hutyra, Kinga Banot, Natalia
Polok, Jakub Kuchejda).
Koncepcja 50/50 oznacza: -50%
kwoty zaoszczędzonej dzięki
środkom oszczędności energii
wprowadzonym przez uczniów
i nauczycieli zostaje wypłacone
szkole, -50% zaoszczędzonej
kwoty stanowi oszczędność dla
władz lokalnych, które płacą
rachunki.
Uczniowie z zespołu ds. energii
sporządzają pomiary
temperatur we wszystkich
pomieszczeniach szkolnych. Po
zakończeniu pomiarów
uczniowie rysują plan szkoły, a
na nim odpowiednimi kolorami
oznaczają pomieszczenia, w
których jest zbyt ciepło, zbyt
zimno lub panuje prawidłowa
temperatura. 
W ramach projektu szkoła
wprowadziła również we
wszystkich pomieszczeniach
żarówki energooszczędne.

Przygotowała: Dorota Duda

50/50

50/50

50/50
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Sukcesy Gimnazjum nr 2 w piłce
koszykowej chłopców.

W dniu 20.02.2015 o godzinie 9 odbył się finał
Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego  szkół
gimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców.
Nasza drużyna pod kierownictwem mgr Łukasza
Kuboszka zajęła 1 miejsce. 

Oto skład zwycięskiej drużyny:
Król Jonasz, Urgacz Kamil, Parchoniuk Piotr,
Subocz Wilhelm, Porębski Dominik, Kruk Kacper,
Volkmer Michał, Szczepaniak Michał, Wisełka
Jakub, Orszulik Bartosz, Hanzel Jakub i Czempiel
Mateusz.

Serdecznie gratulujemy! 
Na łamach naszej gazetki prezentujemy kilka zdjęć

z finału.

Zwycięska drużyna

Mecz finałowy

Puchar w naszych rękach!

Wręczenie pucharu

Dyplom

Gim 2

Gim 2

Gim 2

Gim 2

Gim 2
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Święta wielkanocne - tradycje, rodzina i cukierki

Święta wielkanocne za pasem. W
domach zaczynają się
świąteczne porządki, a ksiądz
Łukasz Gąsiorek zgodził się
udzielić nam wywiadu
dotyczącego jego obchodów
tego magicznego okresu.

1. Jakie tradycje wielkanocne
zachowały się w księdza domu
do dziś?

Trudno mi powiedzieć, jakie
tradycje zachowały się w domu
do dziś, dlatego, że będąc
księdzem, to oczywiście jestem
w domu, ale nie jestem cały dzień
tylko na jakąś tam chwilę
wyjeżdżam z parafii i jestem z
rodziną. Ale co się z tradycji
zachowało… no na pewno
święcenie koszyków – to jest
myślę najważniejsze – i
wkładanie do nich jakichś
podstawowych produktów
żywnościowych.

2. A co się znajduje w księdza
koszyku?

Co się znajduje w moim
koszyku? *śmiech*  W moim
koszyku znajduje się pieczony
baranek, jakieś tam wędliny,
czasami jajka, jakieś cukierki,
kawałki ciast… Myślę, że tyle.

3. Czy lubi ksiądz święta
wielkanocne?

Lubię, ponieważ święta
wielkanocne są najważniejsze.
Gdyby Chrystus nie
zmartwychwstał daremna by była
nasza wiara! Amen! *śmiech*

4. Co najbardziej lubi ksiądz jeść
w czasie świąt?

Co najbardziej lubię w czasie
świąt jeść? Cukierki! *śmiech*

5. Czy spędza ksiądz święta z
rodziną czy sam?

No oczywiście, jestem i z rodziną
parafialną na parafii, ale tak samo
jadę też tam na kilka godzin do
domu, także też jestem w domu.

6. Kto w księdza domu
przygotowuje jedzenie na
święta?

Zazwyczaj robi to ciocia.

Przygotowały:
Wiktoria Klimosz
Adrianna Cieńciała

Wielkanocny Koszyczek WielkanocnyInternet Internet
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Klasowe zawody piłki nożnej w Gimnazjum nr 2

W trakcie rozgrywek

Zwycięska drużyna 2c Wicemistrzowie 2d

Dnia 24.02.2014 r.
odbyły się klasowe
zawody piłki nożnej.
W zawodach zabrały
udział 3 klasy: II d, II
b i II c. Na trybunach
zjawiło się także paru
kibiców. Pierwsze
miejsce zajęła klasa
II c, drugie miejsce
klasa II d i trzecie
miejsce klasa II b :).
Gratulacje!
Autor: Agnieszka
Marszałek

A. Marszałek

A. Marszałek A. Marszałek
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Dni otwarte 2015 Dni otwarte 2015

Dni otwarte 2015

Dni otwarte 2015Dni otwarte 2015

W Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Kubisza w

Cieszynie 25, 26 .02.2015 r.odbył się
dzień otwarty, w ramach którego

zrealizowano projekt edukacyjny pt.:
„CZAS JĘZYKÓW OBCYCH” oraz DZIEŃ

ZDROWEJ ŻYWNOŚCI.
Na łamach gazetki prezentujemy krótki

fotoreportaż z tego wydarzenia.

J.Soboszek J.Soboszek

J. Soboszek

J. SoboszekJ. Soboszek


