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Z ŻYCIA SZKOŁY  *** INFORMACJE BIEŻĄCE *** Z ŻYCIA SZKOŁY

v      WYBRALIŚMY SAMORZĄD
        W połowie września odbyły się wybory do nowego Samorządu Szkolnego.

Obecny skład Rady Samorządu :

Sandra Conradi – Przewodnicząca SSU
Przemek Soiński  – Zastępca Przewodniczącej

Bartek Gurzęda  - Sekretarz

Wiele osób zgłosiło się do pracy w sekcjach samorządu. Wybrani zostali
przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych sekcji:

KULTURALNA:     -   PRZEWODN. – Magda Schroeder
                              -   Zastępcy:  Paulina Okrój, Estera Marszał
INFORMACYJNA:      -    PRZEWODN. – Klaudia Renusch
                                   -    Zastępcy: Sebastian Hildebrand,  Krystian Przestrzelski
PLASTYCZNA:           -     PRZEWODN: -   Weronika Lezner
                                  -     Zastępcy:  Natalia Krauze, Ania Prena
PORZĄDKOWA:        -     PRZEWODN:  - Krzysztof Kamin
                                   -     Zastępca:  Łukasz Hincke
à Sprzęt: Przemek Soiński, Krzysiek  Kamin, Łukasz Kreft

v 4 października odbyły się tradycyjne już Otrzęsiny pierwszoklasistów.
(Materiał z imprezy zamieszczamy osobno.)

v Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się miejska uroczystość,
podczas której obecni byli m.in. dyrektorzy redzkich szkół i przedszkoli, proboszcz
parafii Św. Wojciecha, ks. Z. Kerlin, burmistrz Redy, p. St. Wicki oraz przedstawiciel
Rady Powiatu, p. K. Krzemiński . W uroczystości uczestniczyli też nauczyciele z Austrii,
Turcji, Anglii i Litwy - przedstawiciele szkół będących partnerami SP3 w projekcie
Sokrates-Commenius. Gościli oni w naszej szkole w ramach wizyty roboczej.

v 11 listopada poczet sztandarowy SP 3 oraz delegacja Gimnazjum 2 wraz z
     p. Dyrektorem uczestniczyli w miejskich obchodach Święta
     Niepodległości.
v W szkole odbyła się akademia przygotowana przez p. T. Liegman, H. Żuk

A. Dzienisz. Poprzez pięknie wygłoszone utwory poetyckie połączone z
oszczędną narracją przypomniane zostały losy utraconej i odzyskanej
polskiej Niepodległości. W nawiązaniu do współczesności padły słowa o
potrzebie nowoczesnego patriotyzmu – odpowiedzialności za swój kraj
przez pamięć przeszłości i pozytywne budowanie dnia dzisiejszego.
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Uroczystość bardzo ładnie „oprawił” muzycznie nasz nowy chór –
wprawdzie niezbyt liczny, ale pięknie brzmiący i niemniej uroczo
wyglądający. Gratulacje dla p. Agnieszki Dzienisz!

v GÓRA GROSZA
      Tak, jak w ubiegłym roku, przeprowadziliśmy akcję „Góra grosza” – zbieraliśmy
najdrobniejsze monety z przeznaczeniem na cel charytatywny – wsparcie państwowych i
rodzinnych domów dziecka. W tym roku ogłosiliśmy konkurs dla klas. Mobilizacja była tak
wielka, że zebraliśmy 393,87 zł.! Jest to prawie 150 zł więcej, niż w ubiegłym roku.
            A oto, jak spisały się najlepsze klasy:

                  1. III a  - 258,51zł.  !!!!!!! (: (: (:
2. II c    -   49,29 zł
3. II a    -   21,89 zł
4. III c   -   20,32 zł

  ***NAGRODA*** Klasa III a na dyskotekę karnawałową wchodzi za darmo !!!

v POMAGAMY Św. MIKOŁAJOWI – w okresie przedświątecznym tradycyjnie
będziemy zbierać odzież, obuwie, słodycze, zabawki, artykuły szkolne z
przeznaczeniem dla rodzinnego domu dziecka w Wejherowie. Zachęcamy wszystkich
do włączenia się w tę akcję. Bliższe szczegóły u p. Kasi Gniewek.

v Od października do końca listopada odbyły się trzy dyskoteki. Zdaniem wielu
uczestników oraz nauczycieli-opiekunów, ostatnia, andrzejkowa, była
szczególnie udana. Zawdzięczamy to głównie świetnemu DJ-owi, bratu Pauliny
Okrój, Jarkowi. Dzięki  za super zabawę. Mamy nadzieję, że następne będą
równie udane.
à Wyjaśniamy, że wstęp na dyskoteki od teraz wynosi 2zł, a w przypadku
szczególnych okazji – dyskoteki charytatywne – będzie droższy – 3zł.

v W październiku w szkole został zaprezentowany spektakl profilaktyczny
poświęcony problematyce uzależnień młodzieży od narkotyków.

„Szkoła bez przemocy”
Po tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w jednym z gdańskich

gimnazjów, nasza szkoła pragnie wziąć udział w kampanii pod nazwą
„Szkoła bez przemocy”, zainicjowanej przez „Dziennik Bałtycki”. Jednym
z głównych celów akcji jest zapewnienie szkołom pomocy w rozwiązywaniu
i przeciwdziałaniu narastającej fali przemocy i agresji wśród uczniów.
Warunkiem udziału w kampanii jest zobowiązanie do przestrzegania
Kodeksu „Szkoły bez przemocy”, przygotowanego przez Radę Programową
kampanii. W skład Kodeksu wchodzi 10 zasad:

1. Szkoła jest wspólnotą.
2. Wszyscy się szanujemy.
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3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
4. Niczego nie ukrywamy.
5. Zawsze reagujemy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
8. Rodzice są z nami.
9. Mamy sojuszników.

   10.Nagradzamy dobre przykłady.

    Szczegółowe treści zasad Kodeksu można znaleźć na plakatach
informacyjnych wywieszonych już na naszych korytarzach , a także na

stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl .
        W tym semestrze w szkole zostały podjęte m.in. takie działania, jak:
- godziny wychowawcze w klasach poświęcone kwestii przemocy i
sposobom reagowania na jej przejawy,
- zapoznanie rodziców z informacją pedagoga  zawierającą wskazówki do
rozpoznawania syndromu osoby poddanej przemocy oraz udzielania jej
pomocy;
- ankieta wśród uczniów n.t. przejawów przemocy i stopnia poczucia
zagrożenia i bezpieczeństwa w szkole.
       W drugim semestrze planowane są m.in. konkursy i wybór najmilszej
klasy, najmilszego ucznia – również pod hasłem „Szkoła bez przemocy”.
W kolejnych numerach gazetki będziemy o nich informować.

/Materiał na podst. informacji od p. pedagog – M. Schroeder/

Wybory samorządowe
     12 listopada w całym kraju odbyły się wybory do samorządów lokalnych. W
Redzie mieszkańcy wybierali przede wszystkim 15-osobową Radę Miasta oraz
burmistrza. W wyborach na radnego startowało łącznie 71 osób. W skład obecnej
Rady Miasta weszli: 1.Karolina Bochan, 2.Andrzej Byczkowski, 3.Dariusz
Czylkowski, 4.Katarzyna Fedde, 5.Leszek Hebel, 6.Hanna Janiak, 7.Teresa Kania,
8.Aleksandra Kargol, 9.Zbigniew Kisiel,  10.Małgorzata Lewińska, 11.Jan Lica,
12.Janusz Molak, 13.Kazimierz Okrój, 14.Piotr Pepliński, 15.Teresa Tkaczyk.
Nowym Przewodniczącym Rady Miasta został Janusz Molak, a Wiceprzewodniczą-
cym – Zbigniew Kisiel.
     W wyborach na burmistrza w pierwszej turze startowało czworo kandydatów. Do
drugiej tury przeszli:  Krzysztof Krzemiński i Janusz Molak. Ostatecznie, po drugiej
turze przeprowadzonej 26 listopada, nowym Burmistrzem Redy został Krzysztof
Krzemiński.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Jak już wszystkim wiadomo, do nowej Rady Miasta weszła Pani Teresa
Kania!!!  Serdecznie gratulujemy, życzymy wytrwałości i sukcesów w nowej roli

http://www.szkolabezprzemocy.pl/
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i … cieszymy się bardzo – mamy „swojego człowieka” w Radzie!
      Wybór Pani Dyrektor pociągnął za sobą istotną zmianę w naszej szkole.
W związku z jej rezygnacją z funkcji, nową wicedyrektor d.s. gimnazjum została
Pani Beata Brzezińska-Zawal. Również – gorąco gratulujemy i życzymy jak
najmniej stresów i dużo satysfakcji z nowych zadań.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

* * * EKSKLUZYWNY  WYWIAD ! ! ! TYLKO DLA KAMELEONA ! ! ! * * *
KAMELEON: - Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do Rady Miasta i jakie sprawy
uważa Pani za konieczne do rozwiązania w Redzie?

P. TERESA KANIA: - Jest wiele czynników, które wpłynęły na moją decyzję i wiele spraw
chciałabym rozwiązać, pracując w Radzie Miasta.
1. W najbliższym czasie odejdę na zasłużoną emeryturę i nie chcę być odstawiona na „boczny
tor”. Chcę nadal aktywnie pracować na rzecz środowiska, z którym jestem bardzo związana –
środowiska całej Redy, a szczególnie Ciechocina.
2. W Radzie Miasta zawsze brakowało mi nauczycieli i rozwiązywania spraw związanych z
funkcjonowaniem oświaty w Redzie. Jest bardzo duże zróżnicowanie warunków nauki (nauka
na zmiany, różne warunki lokalowe, kuchnia lub jej brak, miejsce do odrobienia lekcji lub
jego brak, itp.) dla uczniów w szkołach naszego miasta. Chcę doprowadzić do wyrównania –
w górę - tych warunków.
3. Znam problemy młodzieży w Redzie (mam czwórkę dzieci w tym wieku). Chciałabym
pomóc młodym obywatelom naszego miasta w zagospodarowaniu wolnego czasu.
Chciałabym stworzyć warunki do rozwijania zainteresowań, uprawiania sportu i rozwoju
kulturalnego młodych - i nie tylko młodych mieszkańców Redy.
4. Odczuwam wielki brak ośrodka sportowego w Ciechocinie. Pragnę doprowadzić do
wybudowania hali sportowej w pobliżu szkoły. Hala będzie służyła nie tylko uczniom, ale i
wszystkim mieszkańcom Redy-Ciechocina.
5.  Martwi mnie zerowe pozyskiwanie funduszy europejskich dla miasta. Chcę działać w tym
kierunku, aby wykorzystywanie funduszy spowodowało lepsze funkcjonowanie Redy, aby
dzięki tym funduszom Reda stawał a się coraz piękniejsza i by młodzież chciała w niej
pozostać i dalej pracować dla rozwoju naszego miasta.

KAMELEON: Dziękujemy za wypowiedź i życzymy spełnienia jak największej liczby Pani
zamierzeń.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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      Jak co roku, na przełomie września i października, pierwszoklasiści
zostali oficjalnie powitani w murach szkoły przez starszych kolegów. W
turnieju otrzęsinowym obejrzeliśmy prezentacje klas, przetestowaliśmy
wiedzę pierwszaków o szkole, poddaliśmy ich i ich wychowawców mrożącym
krew w żyłach próbom (jak – zjedzenie „w ciemno” kubka kisielu czy
wyszukanie wykałaczki w „stogu”  siana), sprawdziliśmy ich sprawność
fizyczną, a na końcu z lekka poprawiliśmy im wygląd z pomocą naszych
szkolnych stylizatorem.

    Atmosfera, jak co roku, była świetna, co widać na zdjęciach. (Do obejrzenia w
galerii zdjęć.)

*  Pozdrowienia dla Pani Orzechowskiej od klasy II b (x2)    * dla Pani
Orzechowskiej z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia – klasa III d
* Gorące pozdro dla P. Orzechowskiej, która jest w szpitalu. Czekamy na Panią i
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia

 *  pozdrowienia dla Gochy i Natalii z Ia     * dla Kasi Kusińskiej i Moniki Król z IIb
* dla Muminka od wielbicielek     * Pozdrawiamy wszystkich facetów, którym zależy
na prawdziwej miłości.          *  pozdro dla KOTÓW (:  koci kici – miau-miau (:
*   dla klasy II b           *   dla Ali Rathenow      *  LUBIĘ, KOCHAM MARIOLĘ !!!
*    dla Pauliny i Andżeliki z Ic      *   dla Ani Szlage, Ani Deptuły, Kasi Kusińskiej i
Ali Rathenow z IIb  (x2)      * pozdrowienia dla całej klasy IIId – MOLCIA   *   dla
Patryka Sidorowicza z III c     * Pozdrowiona dla Łukasza M. z II b od cichych
wielbicielek  z III a   *   dla Karoliny Konkol od Moniki

*Pozdrowienia dla Pani Lasek * dla Pani Iwony Nowickiej od cudownej klasy
II a (:   * dla Jarosława Okrój (brata Pauliny) – super didżeja! * dla Pani Pasiut
od III a    *   dla mojego Patryczka S. z III c      * Najserdeczniejsze pozdrowienia
dla superfajnego kolesia „FRYBEZA”  * pozdrowienia dla Ali Rathenow i Moniki
Król
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* dla Pani Zawal-Brzezińskiej – naszej bardzo dobrej Pani Wicedyrektor   * W
imieniu całej szkoły chciałam podziękować i pozdrowić nową Panią Wicedyrektor
za tak Super Dyskotekę (aby było ich więcej!!)   * Pozdrawiam wszystkich
nauczycieli, przede wszystkim ks. Krzysztofa *pozdro dla PaniPasiut *   dla
Olki, Pati, Wery i Beaty z II a i dla wszystkich chłopaków z III b oraz dla Szklista

* pozdro dla Pana Grodzickiego  *  dla tych wszystkich, którzy piszą gazetkę
*pozdro dla Pani Kasi od III d     *Pozdrowienia dla redaktora naczelnego naszej
gazetki – Pani Nowickiej !    * Dla naszej wychowawczyni , P. Gniewek –
wszystkiego najlepszego, kl. III d    * dla Pani Gniewek od Małego

*  dla Łukasza Majewskiego od cichej wielbicielki …  *   dla Paczkera   *dla
Szymona Frybezowskiego z II c od Moniki M.     *   dla Maliny – wiem, o czym
myślisz… *pozdro dla wszystkich klas III –to były egzaminy !!! * pozdro dla
całej szkoły      * pozdro dla wszystkich, którzy jeszcze wierzą w Św. Mikołaja     *
Pozdrowienia dla MNIE   * dla organizatorów super dyski

*  dla Moniki Król, Ani Szlage, Beaty Wiśniewskiej i Weroniki Górskiej od Ali
*Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn ze złamanym sercem     * pozdrowienia dla
Pauliny od wielbiciela z II c   *   dla dziewczyn z III d od ziomala   *dla
ARKOWCÓW w naszej szkole     * gorące pozdrowienia dla Gracjana z II b,
Frybeza i Pawła z II c    *   dla Frybeza, całusy

  *    dla Formeli      *  dla SŁONECZEK z III d od Myszki  * dla Moli, Fasoli tzn.
Marioli z III d   *dla Dominiki M. od Marioli z klasy    * pozdrawiam Dominika –
Angelika   * dla Ani Szlage i Magdy Płomin z II b

*dla wszystkich chłopaków z naszej szkoły od cieplaka  * dla super-chłopaków z III
a, dla Lemina, Ladiego i Crossmana   * dla Karolci i reszty załogi z III b    *dla Ewy
z II b  * pozdrowienia dla Oli Habryło – jestem z tobą!     * pozdro dla ziomali z III
b, Jeki, Grubego i Pcheły        * dla dziewczyn z III d        *pozdrowienia od Daniela
dla Sandry    * dla kochanego Misia od Pysi =)     *dla kl II b     * dla  wszystkich
chłopaków z III d    * dla Pawła, Frybeza i wszystkich chłopaków z II c     *dla
Szymona F., Pawła D. z II c i dla Dominika R. z II a       * dla „Gomeza” od III a
*dla Ani Deptuła z II b         * dla Michała Szklista, twórcy polskiego hip-hopu
*dla  Daniela z III a      * pozdro dla Miki i Kiki od Moli       *  dla Paszczura z III d
* od Kamili dla Maćka z III d     * dla Katarzyny Kusińskiej z II b
* dla Agaty od Ziemana           * pozdrowiona dla Tomka G. z I c, nie bądź taki
nieśmiały.    *Big pozdro dla Magdy, Moniki i Marty z II c od M.***

* Pozdrowienia dla wszystkich wspomagających akcję „Pomagamy Św.
Mikołajowi”         *Dla tych, co utracili nadzieję – nie poddawajcie się!
* Pozdrowienia dla KRASNALA  (:



8

I jeszcze coś dla wszystkich:  Jesteś miły, przyjemny, ciepły, serdeczny i nie
mogę się bez ciebie obejść  …  mój ty kocyku …

I TO BY BYŁO NA TYLE !  Aleście się natworzyli ! UFFF !!!

Rzecz o pieskach, smyczach, wyobraźni i … tak w ogóle …

Niedzielne popołudnie. Sielanka wręcz. Idę sobie z moim pieskiem, sporych
gabarytów labradorem, na spacer. Vinet grzecznie tupta koło mojej nogi, na smyczy.
Bez kagańca. Jak wiadomo, labradory nie chodzą w kagańcach, wszak są one jedną z
najłagodniejszych ras. A do tego mój pies przeszedł przez szkolenia i jest posłuszny.
Nieważne. W każdym razie mam zaświadczenie i w kagańcu chodzić nie musi.
Więc spacerujemy sobie, rozmawiamy jak zwykle :) i nagle w naszą stronę zbliża się
jakiś facet z psem. Pies ten to zwykły kundel trochę do wilczura podobny, ale znacznie
mniejszy i szorstkowłosy. Jego właściciel - facet ze dwa razy większy ode mnie,
beztrosko wymachuje smyczą w ręku.

Tamten pies powoli podchodzi do mojego.. Zdążyłam jeszcze zapytać właściciela,
czy nie gryzie, a ten mi odpowiedział, że nie ma obawy i... CAP! Złapał Vineta za kark.
Labrador - jak to labrador - nie gryzie nawet we własnej obronie. Daje wyraźne znaki,
że się poddał. A tamten wciąż szarpie go. Mój piesek skomle z bólu, tamten zacisnął
się jeszcze mocniej, głęboko raniąc kark, a jego właściciel... Stoi z boku i krzyczy.
Nawet nie próbuje odciągnąć swojego okropnego psa.

Dopiero, gdy zwróciłam mu uwagę, zareagował. Bezowocnie. Nie umiał sobie
kompletnie poradzić. Aż mną telepało z wściekłości! Takiej wiązanki dawno nie
puściłam. Poniosło mnie.  Pan usłyszał, że ma dwa razy mniejszego psa, jest dwa razy
większy ode mnie, a nie potrafi sobie poradzić z takim małym workiem na pchły. Ok,
byłam zdenerwowana, przepraszam. Po dłuższych "negocjacjach", ten wstrętny kundel
puścił. kark mojego zwierzęcia. Pozostawił jednak dwie głębokie rany.
      Dopiero wówczas facet wziął swojego psa na smycz i przeprosił. Tylko, kurczę, co
mi po jego przeprosinach? Zapytałam, gdzie ma kaganiec dla tego agresora. - Pani
pies też nie ma kagańca. Oczywiście, już trochę uspokojona, wyjaśniłam zasadniczą
różnicę między moją sytuacją, a jego. Nie pojął. Trudno. Nie wspomnę nawet o tym, ze
pan tamtego psa powinien pokryć koszta weterynarza. Bo nie o pieniądze tu chodzi.
Przede wszystkim chodziło mi o ból mojego psa. No i ta smycz!!! Jak można prowadzić
agresywnego psa bez smyczy!!!
Pointa.

Jak możemy zwalczyć plagę osobników, którzy nie nadają się do posiadania
zwierząt? Którzy nie potrafią zapanować nad własnym zwierzęciem?  Na te i wiele
innych pytań odpowiedzieć musicie sobie sami. I w zasadzie to nie psy są złe, tylko ich
właściciele nie radzą sobie z ich wychowaniem, bijąc. Agresja rodzi agresję, czy nie
tak?

(Tekst: MALINA)
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HISTORIA Gry Magic: The Gathering

        W  1992  roku  do  małej  firmy  Wizards  of  the  Coast  w  Renton  (USA)  trafił
nauczyciel matematyki Richard Garfield z projektem gry planszowej "Robo Wars".
Niestety, z uwagi na zbyt duże koszty produkcji nie wszedł on do realizacji.
Zaproponowano jednak, by matematyk stworzył grę, do produkcji której
wystarczyłby tylko papier. Po kilku miesiącach powstał projekt Magic'a.
      Przy udziale słabo opłacanych grafików, 5 sierpnia 1993 roku zaprezentowano
grę Magic: the Gathering na konwencie Origins. Pierwsza edycja gry (Alpha)
ukazała się w nakładzie 2,6 mln kart. Składała się z 295 wzorów. W październiku
wydano poprawioną wersję (Beta) z zaokrąglonymi rogami i z 302 wzorami kart.
A w grudniu pierwszy dodatek do Magic'a - Arabian Nights, oraz trzecią edycję
Unlimited. Po raz pierwszy zróżnicowano wtedy kolor obwódek kart, rezerwując
biały dla edycji, a czarny dla dodatków.
      Na początku 1994 roku pojawił się dodatek Antiquities, w którym wprowadzono
motyw świata Dominarii, oraz edycja Revised (pierwsza, która trafiła do Polski).
Następny dodatek - Legends, miał być dostępny po raz pierwszy w taliach, ale coś
nie wyszło. Nowością były jednak "złote" karty, w których koszcie było mana z
wielu  kolorów,  oraz  karty  "legenda",  których  mogła  być tylko  1  sztuka  w  grze.
Potem  pojawiły  się The  Dark  oraz  Fallen  Empires,  do  dziś uznawany  za  jeden  z
najgorszych dodatków. W 1995 nadeszła era czwartej edycji, w której na zawsze
odeszły wszystkie niezbalansowane karty ze starych dodatków, zaś po niej wydano
wreszcie pierwsze rozszerzenie sprzedawane w taliach, czyli Ice Age i Homelands,
Alliances, Mirage i Visions.
      W 1997 roku wyszła kolejna edycja (5th Edition) gdzie widoczne było dalsze
dążenie autorów do zbalansowania gry. Po pojawieniu się piątej edycji pojawiło się
aż 9 dodatków (m. in. Weatherlight, Tempest, Stronghold, Exodus). W tym czasie
rozpoczęły się dodatki  z  cyklu  Portal  i  Urza's...  (Cykl  trzech  dodatków Urza's  jest
potocznie określany jako Artifact Cycle) Warta zwrócenia uwagi jest edycja
Unglued, w której pojawiła się najmocniejsza jak dotąd karta B.F.M. (Big Furry
Monster) - 99/99 za jedyne 15 czarnej mana. Również w tej edycji pojawił się
Blacker Lotus dający 4 dowolnej mana po podarciu karty. Jak widać, edycja ta była
robiona z solidnym przymrużeniem oka. Ciekawostką tej edycji są występujące w
niej karty - Tokeny (pojawiają się również w nowych dodatkach). Szkoda tylko, że
prawie wszystkie karty z tej edycji (oprócz tokenów i lądów) są zbanowane na
turniejach. Od dodatku Urza's Legacy pojawiają się karty foliowane. W 1999 roku
ukazała się szósta edycja o nazwie Classic. A następnie kilka edycji m. in.
Mercadian Masques, Namesis i Prophecy. Po premierze 7 edycji w 2001 roku
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ukazały się m.in. dwa udane cykle Invasion i Odyssei. Rok 2002 przyniósł nam 3
dodatki: Torment, Judgment oraz Onslaught. Natomiast rok 2003 to rok zmian. Po
ukazaniu się dodatków Legions i Scourge wyszła 8 edycja (Core Set) w nowej
szacie graficznej. Był to mały szok dla fanów Magic'a. Firma Wizards of the Coast
po 10 latach od wprowadzenia na rynek tej gry postanowiła całkowicie zmienić
szatę graficzną kart.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Dnia 01.12.06r. grupa uczniów naszego gimnazjum udała się do Gdyni na mecz
Pucharu Ekstraklasy, pomiędzy drużynami: Arka Gdynia oraz Pogoń Szczecin.
Droga na mecz nie była zbytnio interesująca, oprócz wykonania kilku zdjęć i
wspólnych żartów.
Gdy już dotarliśmy na miejsce, musieliśmy chwilę poczekać na otwarcie bram
stadionu. Po około pół godziny czekania, weszliśmy na obiekt i zajęliśmy miejsca w
8. sektorze. Po jakimś czasie dołączyli do nas koledzy spoza szkoły i była nas
pokaźna grupa. Do pierwszej bramki dopingu w sektorze ósmym prawie w ogóle nie
było,  lecz  po  tej  bramce  nasza  grupa  wzięła  się za  prowadzenie  dopingu  w
„ósemce”. Piękny doping redzkich kibiców i seria pamiętnych „eMek” Siebena,
zostały nagrodzone pochwałami od jednego z najwierniejszych kibiców Gdyńskiej
Arki – Mazana. Po opuszczeniu stadionu nasza grupa zauważyła innego wiernego
kibica Arki – Juzina. Po wejściu do SKM’ki okazało się, że Juzin jedzie z nami w
przedziale. Jak wiadomo kibic ten nie może usiedzieć spokojnie minuty w pociągu i
niestety SKM straciło dwie jarzeniówki. Po powrocie do Redy udaliśmy się do
sklepu „Adam” i zaopatrzyliśmy się w jedzenie oraz napoje aby doprowadzić nasze
gardła do stanu normalności.

(Rep. SEBAH)
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Za wkład w opracowanie tej gazetki nic nie wzięli:

Magda Schroeder, Klaudia Renusch, Sebastian Hildebrandt, Krystian Przestrzelski, Bartek Gurzęda (foty),
Andrzej Frańczak.
Opieka techniczno-merytoryczna: Iwona Nowicka
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