to nieoficjalne święto mające na celu uhonorowanie wszystkich babć.
To stosunkowo młode święto gdyż obchodzimy je dopiero od ok. 30 lat. Trudno określić
dokładną datę i przyczynę jego powstania. W ten dzień, tradycyjnie, wnukowie składają życzenia swoim babciom i obdarowują je kwiatami, laurkami i prezentami.
Dla babci najwspanialszym prezentem od dziecka jest coś samodzielnie wykonanego. W tym samym czasie powstała również tradycja obchodzenia
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Dnia Dziadka. W Polsce
obchodzimy na początku
roku: 22 stycznia. W innych krajach dzień ten jest obchodzony w innych terminach, na przykład w USA i Kanadzie w pierwszą niedzielę po Labour Day (dzień pracy).

Gazetka szkolna
Czasem warto dukać. Z dobrą wolą i maksimum zrozumienia. Odpowiedzi czasem
są uniwersalne i można przy ich użyciu wybrnąć z wielu literackich pytań.
- Powiesz nam co to jest tren?
- Ogon w sukni, panie profesorze.
- Oj, kochasiu, masz w głowie jakieś bale, ale na maturalnym chyba nie zatańczysz…
O, właśnie! Wymień przykłady motywów tanecznych w literaturze polskiej.
- …polonez w „Panu Tadeuszu”…, „Mazur kajdaniarski”…
- No dobrze, a kim był autor tego „Mazura”?
- Gruźlikiem.
- Ale co robił?
- Kaszlał.
- Nie to było ideą jego życia!
- Toteż umarł.
____________________
- Wyjaśnij mi, proszę, jaki był stosunek Tetmajera, tego wielkiego, niemieckiego poety romantycznego do idei wyzwolenia
Polski?
- Idea wyzwolenia Polski budziła w swoim czasie sporo emocji.
- Aha! Więc nie wiesz, jakiej narodowości był Tetmajer i w jakim okresie tworzył?
- Wiem.
- No to słucham, słucham, jakiej był narodowości?
- Tetmajer wcale nie był Niemcem pomimo niemiecko brzmiącego nazwiska.
- A powiedz mi, czy jego twórczość naprawa cię optymizmem?
- Ja z natury jestem pesymistą.
- To może mi powiesz, jaki region Polski był szczególnie ukochany przez Tetmajera?
- Prawdziwy Polak powinien jednakowo kochać cała ojczyznę.
Humor z zeszytów szkolnych.
-Aniela, osoba skromna, chętna do pomocy, była w stanie ofiarować się każdemu.
-Kiedy Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wtedy wziął się za „Pana Tadeusza”.
-Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresje.
-Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: Romeo i Julia.

Dawnych studniówek czar.
________________________
Sprawozdanie z koncertu:
„Mikołaj dociera wszędzie”.
_________________________

Czas karnawału.
_________________________

Wywiad z piłkarzem klubu
sportowego.
_________________________
Uśmiechnij się!
Stopka redakcyjna:
Marlena Augustyn, Joanna Grabiec, Aldona
Kopacz, Aleksandra Król, Monika Lubelczyk
Opiekun:
Joanna Doroba
Gazetka dostępna na www.mechanikdebica.edu.pl
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Dawne studniówki odbywały się
wyłącznie w szkołach, a ich organizacja i program wymagały zezwolenia dyrekcji. Nie było
mowy o makijażu, biżuterii i "cywilnych" strojach. Chłopców obowiązywały białe koszule i
czarne spodnie, dziewczęta występowały w białych bluzkach i granatowych spódniczkach. Uczniowie bawili się we własnym gronie. Kiedyś studniówka była w
głównej mierze wyczekiwanym wydarzeniem kulturalnym, prezentacją nabytej
wiedzy przed szkolnym gremium. Przygotowywano się do niego starannie, bo
ambicją każdego rocznika było wpisanie się w historię szkoły w sposób niebanalny. Bufet i zabawa taneczna były raczej sprawą drugorzędną. Do tańca
przygrywała własna lub zaproszona szkolna orkiestra, taneczną część zabawy
inaugurował polonez, a ulubionymi przez młodzież tańcami były polka i walc. Zabawa kończyła się z wybiciem północy.
Być może okres
trzech miesięcy został uznany za wystarczający na powtórzenie i doszlifowanie przyswojonych wiadomości. Setny dzień przed egzaminem uznano za ostatni dzień młodzieńczej wolności i ostatniej zabawy pod kuratelą dorosłych. Maturzyści, czyli ludzie światli i już dojrzali
przestrzegają pilnie przesądów, które mają im zapewnić powodzenie na maturze. Gdy widmo
egzaminów płoszy rozsądek, szare komórki odmawiają współpracy, maturzystę może uratować już tylko magia. ☺

Wielu psychologów jest zdania, że zima może być okresem depresji oraz kiepskiego
samopoczucia. Pogoda skłania nas do siedzenia w ciepłym mieszkaniu i odstrasza od wystawienia nosa na mróz. Aktywne spędzanie czasu na świeżym, mroźnym powietrzu może jednak
dostarczyć nam wspaniałych wspomnień, umocnić więzi rodzinne oraz dostarczyć wiele radości. Ferie to najmilszy, zimowy okres, wolny od obowiązków życia codziennego. Jednym z
atrakcyjnych regionów są góry, a co za tym idzie, możliwość uprawiania sportów zimowych.
Istnieje wiele miejscowości, gdzie można udać się na zimowy wypoczynek. Każdy, niezależnie
od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie.
Bajecznie pięknych, beztrosko ale bezpiecznie spędzonych ferii i udanego wypoczynku życzy redakcja Wtyczki.

Karnawał w Rio rusza w tym roku 11. lutego Karnawał w Wenecji powinien odbyć się 16 lutego. W 2010 roku karnawał kończy się 16 lutego i
trwa 42 dni.

Karnawał to okres zabaw, bali,
pochodów noworocznych trwający od Trzech Króli (6 stycznia)
do Środy Popielcowej. Niekiedy
karnawałem nazywa się jedynie
ostatnie dni tego okresu, kiedy to
organizowane są huczne parady
przebierańców.

Nazwa pochodzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz w kształcie okrętu). Taki wóz,
zazwyczaj, prowadził parady w czasie rzymskich bachanalii. Był to okres zabaw przy winie,
tańców, biesiad, bali przebierańców i maskarad.
Według innej teorii nazwa karnawał pochodzi
od łacińskiego słowa carnavale (pożegnanie
mięsa), gdyż jest to okres poprzedzający Wielki
Post.

W tym roku Mikołaj dotarł także do Boliwii, a to za sprawą koncertu charytatywnego.
Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1, II Liceum Ogólnokształcącego i
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy 10 grudnia organizowali koncert charytatywny na rzecz Domów Dziecka w Boliwii, prowadzonych przed Siostry
Służebniczki Dębickie. Pieniądze zebrane podczas imprezy zatytułowanej
Mikołaj dociera wszędzie, przekazane zostaną Domowi Dziecka w Tupizie.
Służebniczki Dębickie w Boliwii, najbiedniejszym kraju Ameryki Południowej, realizują swoje powołanie już od 1982 r. Siostry szczególną opieką obejmują
dzieci w przedszkolach, ochronkach i domach dziecka. W ramach swojej działalności założyły Domy Dziecka w Tupizie i Tariji. Największym ich problemem
jest ciągły brak żywności i ubrań. Akcja dębickiej młodzieży ma na celu
wsparcie boliwijskich sierot.
Podczas koncertu w DK Mors wystąpili m.in. : Sara Chmiel, Jagoda Mateja, Weronika Socha a także Studio Vocal, kabaret ADHD, grupa teatralna
Eratio, solistka Natalia Zarzycka oraz tancerze ze Szkół Tańca Soul i El –Bo.
Na koncert przybył Ojciec Józef Smyksy – misjonarz z Boliwii, który opowiedział
o zwyczajach i sytuacji ludzi, a w szczególności dzieci z Boliwii.
Zainteresowanie koncertem było ogromne. Widownia była szczelnie wypełniona młodzieżą,
nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi. Koncert poprowadzili: Dominika Migoń, Kasia
Urbanik i Kuba Cebula. Prezentację multimedialną obsługiwał Dawid Pikor. W koncercie
uczestniczył również Mikołaj wraz z elfami, aniołami oraz dziewczętami i chłopcami, którzy ubrani byli w oryginalne stroje narodowe z Boliwii.

W tym numerze przeprowadziliśmy wywiad z wybitnym piłkarzem klubu sportowego Wisłoka– Dawidem Bielatowiczem.

- Witaj Dawidzie! Interesuje nas jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną?
Dawid: Hmm..to pytanie wzbudza we mnie wiele wspomnień, piłką zacząłem interesować się dzięki mojemu św. pamięci ojcu, który także był piłkarzem KSW. Od 6 roku
życia jestem „kopaczem”.
- Co najbardziej lubisz w tym sporcie?
Dawid: Cóż najbardziej lubię kopać w piłkę -bo na tym ten sport polega, ale oczywiście
też zarabiać poprzez grę pieniądze.
- Co trzeba zrobić by zagrać w jakimś poważniejszym klubie?
Dawid: Trzeba dobrze, umiejętnie grać w piłkę, współpracować z innymi zawodnikami
i wspaniale prezentować się na boisku ;)
- Co byś proponował początkującym piłkarzom?
Dawid: Uczcie się od doświadczonych zawodników czyli np. takich jak ja ;).
- Czy jest jakiś piłkarz na którym się wzorujesz?
Dawid: Bezapelacyjnie Krzysztof Podlasek.
- Jakie sukcesy m. in. osiągnął Wasz klub?
Dawid: I miejsce na międzynarodowym turnieju w Danii i Holandii, IV miejsce na międzynarodowym turnieju w Belgii, IV miejsce na międzynarodowych mistrzostwach Polski w Pustyni.
- Czy twoje plany na przyszłość wiążą się z tym sportem?
Dawid: Jeszcze nie jestem zdecydowany.

