
Witajcie! 
 

Nadeszła pora na kolejną porcję „Suchara”. Bardzo się 

cieszymy i wiemy, że Wy również - nie zaprzeczajcie. :D 

Ale teraz na poważnie. W tym numerze czekają na Was 

informacje m. in. o tegorocznych Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich w Soczi oraz jednej z naszych reprezentantek – 

Justynie Kowalczyk. Przez ostatnie dwa miesiące w naszej 

szkole dużo się działo, dlatego przeczytajcie o: WOŚP, Dniu 

„bliźniąt”, walentynkach, wycieczce do Zakopanego, filmie i 

oczywiście ciąg dalszy opowiadania o Jasiu. Miłego czytania.  

Zimowy czas 

 

Zima- czas, którego nie 

wyobrażamy sobie bez śniegu,  

Czas, w którym każdy 

człowiek jest w biegu; 

Odmrażanie, odśnieżanie, 

Ptaków dokarmianie. 

Rodzice pracują, 

Dzieci zaś balują; 

Zabawy karnawałowe 

I śmieszne stroje nowe. 

Radosne minki, 

Uśmiechnięte dziewczynki.  

Chłopcy też są szczęśliwi 

I nikogo to nie dziwi. 

Nati 

XXII FINAŁ WOŚP! 

Dnia 12 stycznia w naszej szkole odbyło się 

TOTALNE SZALEŃSTWO! Uczniowie wykazali się 

talentem w tańcu i humorem w choreografii do 

polskiego hitu „My słowianie”. Panie nauczycielki nie 

były gorsze i także zaszalały w ich występie. Zabawy 

było co niemiara, a publiczność chętnie bawiła się 

razem z nami. Ogólnie impreza była idealnie 

zorganizowana – dzięki pani Tatianie Ciuraj oraz 

uczniom i pracownikom szkolnym. Czytaj str 2. 

Nita 
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W tym numerze: 

14 lutego w naszej szkole było ogromne porusze-

nie, ponieważ odbyły się zawody z siatkówki dla 

gimnazjum. Nasi chłopcy przygotowywali się na 

SKS-ach, więc na zawodach dobrze grali, lecz 

przeciwnicy nie pozostawali im dłużni. Ostatecznie 

zdobyli 3 miejsce.  



WOŚP 2014 

22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej       

Pomocy odbył się w niedzielę 12.01.2014. 

Przygotowania trwały od listopada. Gimnazja-

listki z klasy II często odwiedzały gabinet pani 

Tatiany, gdyż szyły breloczki z filcu i przygo-

towywały przedstawienie na niedzielny finał. 

W grudniu do szkoły dostarczono: identyfika-

tory, serduszka, startery do telefonów i puszki, 

które należało poskładać. Tuż przed niedziel-

nym zbieraniem wolontariusze dostali rzeczy, 

które były im potrzebne. W niedzielę,        

wczesnym rankiem wszyscy stawili się na   

wyznaczonych miejscach. Do godziny 15 

wszystkie puszki miały być dostarczone do 

siedziby sztabu – czyli do szkoły, gdzie wyzna-

czone osoby przeliczały ich zawartość. Wresz-

cie o godzinie 17.00 zaczęła się długo wycze-

kiwana impreza. Na tym spotkaniu zgromadzili 

się bardzo licznie mieszkańcy pobliskich wsi, 

można powiedzieć, że widownia "pękała         

w szwach". Można było zakupić tam ciasta, 

kawę oraz breloczki. Mamy nadzieję, że przed-

stawienie się podobało, a najbardziej to, że 

udowodniliśmy, iż staniemy na głowie, żeby 

pomóc dzieciom i seniorom. Zebraliśmy 17 

156,48 złotych.  

Julia i Mirela ♥. 

Zakopane  

2014 !  
W dniach 5-10 luty 2014 
odbyła się wycieczka do 
Zakopanego. Udział w niej 
wzięli wyróżnieni uczniowie    
z całej gminy, z naszej 
szkoły pojechało 10 osób. 
Opiekunem młodzieży była 
pani Barbara Tomczyk, 
natomiast kierownikiem całej 
wycieczki był pan Darek 
Krawczyk .  Zaraz  po 

przyjeździe zakwaterowaliśmy się     
w pokojach i poszliśmy zjeść obiad. 
Po posiłku udaliśmy się całą grupą na 
spacer w góry oraz na Krupówki. Tam 
mieliśmy czas wolny. Następnego 
dnia po śniadaniu poszliśmy na narty. 
Osoby zaawansowane dostały 
karnety i wraz z trzema nauczycielami 
udały się na duży stok. Uczniowie, 
którzy mieli zamiar się uczyć jazdy na 
nartach, korzystali z mniejszego 
stoku. Wybraliśmy się również na 
basen oraz mieliśmy ognisko. 
Niedzielę prawie całą spędziliśmy w 
ośrodku, oprócz popołudniowego 
wyjścia do kościoła. Ostatniego dnia 
odwiedziliśmy ostatni raz Krupówki. 
Po obiedzie wyjechal iśmy z 
Zakopanego, aby około godziny 18:30 
wrócić do Chałupek.  

Julia i Mirela  

Turniej szachowy 
Ostatnio grupa uczniów w naszej szkole wzię-

ła udział w turnieju szachowym, udało się im 

zająć 4 i 5 miejsce w kategorii męskiej. Pod-

czas rozgrywek dało się wyczuć wielkie emo-

cje i skupienie wśród graczy, tych zawodo-

wych oraz amatorów (jeden z zawodników 

wygrywał kilka rozgrywek z rzędu mimo 2 – 

letniej przerwy ). 

QBA 
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ZAWODY SPORTOWE.  

 
 Uczniowie gimnazjum ZSO w Cha-

łupkach wygrali zawody gminne, które odegra-

ły się w listopadzie w hali w Zabełkowie. Na-

stępnie 13 grudnia reprezentowali gminę Krzy-

żanowice w rozgrywkach piłki nożnej halowej 

na etapie powiatowym. Drużyna zremisowała 

z gminą Nędza i wygrała z Krzanowicami zdo-

bywając IV miejsce. Skład zespołu to: 

A.Tomański, M.Warzeszka, K.Gawlik, M. 

Gabor, P.Wieczorek, R.Kolar, D.Kupka, P. 

Kimmel. Życzymy dalszych sukcesów. 

 Podobnie też uczniowie naszej Szkoły 

Podstawowej wygrali rozgrywki gminne a 

następnie zdobyli I miejsce w zawodach po-

wiatowych które odbyły się w Rudniku. W 

skład reprezentacji szkoły weszli: K.Kaczor, 

F . K a c z o r ,  D . P a w e l a ,  W . K ł o s , 

Sz.Sobierajewicz, Ł.Zwolak, M.Matera. 



WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE 

WALENTYNKI 
 
14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy  
walentynki, czyli dzień zakochanych. 
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go: Karolina i Dawid przebrali się w tym 
dniu za amorki.  
Zbierali od wszystkich uczniów walentyn-
ki, które potem wręczali adresatom. Na        
przerwach były sprzedawane ciasteczka       
w kształcie serduszek, ciasteczka były 
ozdobione różnymi wzorkami. Panie pra-
cujące    w szkolnej świetlicy wykonały 
wraz z panią kucharką przepiękne ser-
duszkowe ozdoby na okna i lampy.  
Walentynki to coroczne święto zakocha-
nych przypadające 14 lutego. Nazwa tego 
święta pochodzi od św. Walentego, które-
go wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest również tego 
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyła-
nie listów        zawierających wyzwania 
miłosne (często pisane wierszem ). Dzień 
14 lutego stał się więc okazją do obdarowy-
wania drobnymi upominkami .Symbolem 
walentynek są amorki i serduszka.   
   Viktoria i Ola 

Nasza szkolna artystka 

Nasza koleżanka, uczennica klasy 6 szkoły 

podstawowej – Victoria Malcharek w tym roku 

szkolnym wzięła udział w pewnym wielkim 

konkursie. Jest bardzo ambitną uczennicą i 

artystką. W szkole odbędzie się wystawa jej prac, 

więc zapraszamy do obejrzenia. Podziwiamy jej 

zapał do pracy i talenty artystyczne, więc 

przeprowadziłyśmy z nią wywiad, oto on: 

OV- Jaki tytuł nosił konkurs w którym 

uczestniczyłaś? 

V – Nazywał się „Wynalazek zmieniający świat”. 

OV – Skąd dowiedziałaś się o tym konkursie? 

V – Dowiedziałam się o nim z Internetu. 

OV – Skąd wzięłaś pomysł na wykonanie pracy? 

V – Rodzice wspierali mnie w wyborze pomysłu 

na wykonanie tej pracy konkursowej. 

OV – Jak wyglądał twój rysunek? 

V – Była to wielka żarówka, a w niej pełno 

przedmiotów zasilanych energią. 

OV – Jak wykonałaś swoją pracę? 

V – Wykonałam ją zwykłą kredką. 

OV – Ile zajęło ci wykonanie rysunku? 

V – Narysowanie całego rysunku zajęło dość 

długo, ok. 4 godz. 

OV – Ile prac brało udział w tym konkursie? 

V – Pamiętam, że było to jakieś 1200 rysunków. 

OV – A teraz przechodzimy do najważniejszego 

pytania: Które miejsce zajęłaś? 

V – Zajęłam 8 miejsce. Byłam z tego wyniku 

bardzo zadowolona. 

Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych 

sukcesów malarskich. 

Vici&Olive 

 Dzień Bliźniąt 

 

 Z inicjatywy Samorządu Szkolnego 16 stycznia w naszej 

szkole odbył się Dzień „bliźniąt”. Uczniowie dobierali się w 

dwójki, trójki i ubierali się podobnie, jak bliźniaki. Nawet całe 

klasy przebrały się tak samo! Później ogłoszono wyniki. W 

szkole podstawowej wygrała klasa 4, a w gimnazjum klasa 

1B! Tego dnia uczniowie świetnie się bawili w naszej szkole! 

 Moniq 
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Dziennikarki: Jaki język lubi pani bar-

dziej; angielski czy polski? Dlaczego? 

Pani Violetta Nowak: Oczywiście, że język 

polski. To mój język ojczysty. Poza tym 

uważam, iż język polski jest językiem bar-

dziej komunikatywnym. W tym języku moż-

na łatwo wyrażać to, co się czuje i myśli. 

Nasz język jest bardzo poetycki i metafo-

ryczny. 

 

Dz.: Czy lubi Pani odwiedzać obce kraje? 

V.N.: Bardzo lubię. Z różnych względów. 

Pierwszym powodem jest to, iż w ogóle lu-

bię podróże – daleką jazdę samochodem. 

Lubię podziwiać to, co jest za oknem samo-

chodu. Kiedy byłam mała, dużo podróżowa-

łam pociągami. Uwielbiałam to. Podobno 

nigdy nie marudziłam. Dzisiaj dużo latam      

i to też polubiłam. Podróżując, dowiadujemy 

się mnóstwo o ludziach innych kultur i     

wyznania. Uczy to dystansu do siebie i po-

kory. 

 

Dz.: Ile razy odwiedziła Pani Wielką Bry-

tanię? 

V.N.: Byłam tam raz na tygodniowym szko-

leniu językowo-metodycznym, jednak każdą 

wolną chwilę wykorzystywaliśmy na zwie-

dzanie południowego wybrzeża i stolicy. 

 

Dz.: Którą wycieczkę szkolną wspomina 

Pani najbardziej? 

V.N.: Jeśli chodzi o czas, kiedy sama byłam 

uczennicą, to na pewno wycieczkę do 

Szklarskiej Poręby w IV klasie SP. Jeśli  

chodzi o te, w których obecnie biorę udział 

jako opiekun, to każda jest wyjątkowa i nie-

sie nowe doświadczenia. Nie potrafię wska-

zać szczególnego wyjazdu.  

 

Dz.: Czy lubi Pani robić kartkówki? 
V.N.: Mam do nich ambiwalentny stosunek. 

Są częścią mojej pracy. Są sposobem na 

szybkie sprawdzenie wiedzy moich uczniów 

i mobilizują ich do systematycznej nauki. 

 

Dz.: Co z kuchni Wielkiej Brytanii lubi 

Pani najbardziej? 

V.N.: Kuchnia brytyjska nie ma się czym 

pochwalić. Wszystko to, co dobre, ukradła z 

kuchni innych narodów. Jest jednak potrawa 

regionalna, a właściwie miejscowa – małego 

miasteczka w pobliżu Bournemouth. Jest to 

coś w rodzaju naszej drożdżówki – jednak 

słodszej, podawanej z mocno ubitą kwaśną 

śmietaną i truskawkowym dżemem. To jest 

delicious. 

 

Dz.: Jakiej muzyki Pani słucha? 

V.N.: Lubię nasz polski rock. Wychowałam 

się na grupie „Maanam”. Moja mama słu-

chała big-bitu i ja też. Teraz lubię głównie 

rock angielski i mój ukochany soul. 

 

Dz.: Czy uprawia Pani jakiś sport? 

V.N.: Tak. Nie wyobrażam sobie życia bez 

ruchu. Lubię rower stacjonarny i crosser. 

Trzy razy w tygodniu chodzę po 1,5-godziny 

marszem. To mój sposób na pozbycie się 

stresu i złych emocji. 

Dz.: Dziękujemy. 

WYWIAD z panią Violettą Nowak 

Nowinki Technologiczne ! 
 

W XXI wieku jest tyle nowych gadżetów, że nie jesteśmy wstanie ich wszystkich 
poznać i wytestować. Każdy z nas lubi leżeć na kanapie lub siedzieć wygodnie w 
fotelu i oglądać filmy na laptopie, telefonie czy tablecie. Czasem jest tak, że bateria 
jest rozładowana, a kabel z ładowarki jest krótki, nie ma gniazdka blisko kanapy 
lub nie wiemy, gdzie położyliśmy ładowarkę. Trzeba wstać i podłączyć dane urzą-
dzenie do kontaktu i przerwać oglądanie filmu. Straszne!!! Teraz nie musisz ruszać 
się z kanapy i możesz dalej oglądać film. Dlaczego? Technologia jest tak rozwinię-
ta, że wymyślono poduszkę "FatBoy". Do zestawu dołączona jest płytka odpowie-
dzialna za wytwarzanie pola elektromagnetycznego, którą należy wsunąć do po-
duszki i zapiąć na rzep. Działanie jest niebywale proste, wsuwamy podstawkę do 
poduszki, podłączamy kabel i kładziemy telefon na poduszce. W tym momencie 
natychmiast rozpoczyna się ładowanie bez zbędnego szukania ładowarki. 

 

   AnQaa. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

(Ciąg dalszy …) 
… Po zakończeniu lekcji polskiego 
udaliśmy się ponownie na szkolne 
podwórze, aby zaczerpnąć trochę 
świeżego powietrza podczas przerwy. 
Kiedy już wszyscy wyszli ze szkoły, 
Jasio wykorzystał odpowiedni moment, 
przeskoczył szkolną bramę i szybko 
opuścił teren szkoły. Nie zamierzał uciec 
z lekcji lecz tylko (jak zazwyczaj był 
mawiać) „pośniodać''! Słowo to 
oznaczało nic innego, jak tylko zjeść 
śniadanie! Jego nieobecność na terenie 
szkoły trwała zaledwie 5 minut; 
dokładnie tyle, ile potrzebował na 
spełnienie swojego planu. Po dzwonku, 
gdy nauczyciele dyżurujący w tym czasie 
na dworze weszli do szkoły, przeskoczył 
ponownie metalowe ogrodzenie i równie 
szybko jak wyszedł, tak i wszedł do jej 
wnętrza. Wbiegł zamaszyście do klasy i 
tym razem obchodząc się bez 
popularnego ,,wejścia smoka do 
gnojoka”, krzyknął donośnym głosem: 
Dobryy! Przepraszam za spóźnienie! 
Nauczycielka rozważnie odrzekła: Dzień 
dobry Jasiu, dzień dobry! Ile razy mam ci 
powtarzać, że w szkole mówimy            
w języku polskim, a nie gwarą, 
zrozumiałeś? Jasiu odrzekł obojętnie: 
Jaa psze panii... To uż se nie powtórzy... 
Nauczycielka zrezygnowanie pokręciła 
głową i spytała Jasia : Co tym razem 
spowodowało twoje spóźnienie? Czyżby 
zbyt długie kolejki w „Lewiatanie” ? Cała 
klasa wybuchnęła irytującym śmiechem! 

A Jasiu stanowczo zaprzeczył: Cooo? W 
jakim zaś „Lewiatanie”? Jo żech cało 
przerwa grzecznie siedzioł na schodach    
i żech se uczył! Hahahaha! Cała klasa 
ponownie głośno się zaśmiała. 
Nauczycielka natomiast odpowiedziała: 
Jak już chcesz kłamać, to przynajmniej 
nie mów, że się uczyłeś, bo w cuda już 
nie wierzę! Dobrze, siadaj już, a ja idę 
wam skserować obrazki do wklejenia. Po 
wyjściu pani z klasy Jasiu podszedł do 
tablicy, wziął kredę do reki i pokruszył ją 
nauczycielce do kawy, po czym usiadł i z 
niecierpliwością wyczekiwał jej powrotu. 
Po chwili nauczycielka weszła do klasy, 
rozdała skserowane obrazki, kazała 
wkleić je uczniom do zeszytu i napiła się 
wcześniej wspomnianej i nieco 
doprawionej przez Jasia kawy! Jasio 
nagle parsknął śmiechem jak i cała 
klasa! Nauczycielka zaciekawiona 
spytała: O co chodzi? Co się stało? 
Jasiu powstrzymując śmiech odrzekł: 
Nic, nic... Tak yno dobry humor momy :D 
H a h a h a h a  z n ó w  z a r e c h o t a ł ! 
Nauczycielka zrezygnowanie odłożyła 
kawę, nie zauważąc małej zmiany jej 
smaku! Nagle zadzwonił dzwonek i Jasiu 
znów uniknął kary! Cdn...  
 
PS. Wielu czytelników pyta mnie, kim tak 
naprawdę jest ”Jasiu” - jest on mieszanką 
wybuchową wszystkich najbardziej hardkorowych 
uczniów naszej szkoły, a jego przygody są 
zarówno prawdziwe, jak i poniekąd fikcyjne ) :D 
Zachęcam do zakupu ; 

 LiLi ;* 

Co królowało w kończącym się okresie karnawału ? 

 
Karnawał to czas, kiedy warto zaszaleć na różne sposoby. W tym 
roku mamy bardzo dużo czasu na szaleństwa, bo karnawał trwa od 
szóstego stycznia aż do pierwszego marca (4 marca- śledzik). Na 
pewno zastanawiacie się nad tym, co było najmodniejsze w tym okresie. Czy ubralibyście 
się według mody, czy zupełnie inaczej? Patrząc na to, jak świętuje się karnawał w Rio de 
Janeiro czy w Wenecji mała czarna może wydawać się niektórym ...nudna. Na takie wyjąt-

kowe wieczory idealne są cekiny lub błyszczące suknie. 
 
Chociaż karnawał dobiega już końca, pokażemy wam, co w tym czasie kró-
lowało na zabawach i dyskotekach karnawałowych, a można to też założyć 
na inną szaloną imprezę w ciągu roku. Parkiety nie lśniły lampami, balona-
mi, serpentynami czy biżuterią, tylko kreacjami. W tym roku w okresie kar-
nawału nie dominowały skromne dodatki, lecz cekiny. Przedstawię wam 
kilka propozycji strojów oraz stylizacji włosów i makijaży, które według mnie 
są całkiem fajne.       AnQaa. 
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NASZE HOBBY 

Konie  
 Zapewne wielu z was marzyło kiedyś o własnym 
koniu. Nie zawsze jednak możliwym było spełnienie tego 
marzenia. Jeżeli teraz droga do własnego wierzchowca 
stoi przed wami otworem, powinniście zastanowić się, ja-
kiego konia wybrać. Mam nadzieję, że pomogę wam choć     
odrobinę. 
 Jeżeli jesteś początkującym jeźdźcem, najlepszy-
mi końmi będą dla ciebie kuce. Wbrew pozorom są to 

zwierzęta silne, wytrzymałe i nie zawsze takie małe. Jeżeli jesteś osobą niskiego wzrostu       
i nie rośniesz bardzo szybko, idealnym koniem byłby Kuc walijski z sekcji od A-C. Są to 
kuce górskie o nienagannej sylwetce, spokojnym charakterze i dowolnej maści jednolitej. 
Odznaczają się chęcią do skoków i galopowania, dzięki czemu nadają się także dla począt-
kujących w konkursach hippicznych. Równie dobrym koniem dla początkującego jest Ha-
flinger. Ten izabelowaty kucyk nazywany bywa koniem, ze względu na wzrost do 150 cm w 
kłębie. Zazwyczaj są to konie przyjazne, spokojne i zrównoważone, aczkolwiek niekiedy 
mają swoje humory i są wredne i narwane.. Polecam także kuce Connemara i Koniki pol-
skie.         Moniq  

SPORT— Justyna Kowalczyk 
 Justyna Maria Kowalczyk (ur. 19 stycznia 1983 w Limanowej) – to nasza polska 

biegaczka narciarska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska oraz światowa, czterokrotna 

zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich. Jedna z dwóch biegaczek narciarskich w 

historii tej dyscypliny (obok Finki Marjo Matikainen), które zdobywały Puchar Świata trzy razy z 

rzędu. Jedyna zawodniczka, która 4 razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym cyklu Tour de Ski. 

 Justyna nie wzięła udziału w otwarciu igrzysk olimpijskich w Soczi. To na pewno dla 

każdego sportowca niezwykle wzruszający moment, gdy wkracza się wraz z całą reprezentacją na 

olimpijski stadion, ale jest to ceremonia długa i męcząca. Nie mogą sobie na udział w niej pozwolić 

sportowcy, którzy mają start w następnym dniu, a tak było w przypadku Justyny Kowalczyk. 

Justyna ze złamaną stopą, ale z wielką wolą walki 

przystąpiła w czwartek (12.02.14) do swojej koronnej 

konkurencji czyli biegu na 10 km stylem klasycznym.  

W ciężkich warunkach, bo przy topniejącym śniegu          

i mocno świecącym słońcu Justyna zyskała czas 

28:17.8 i o ponad 18 sekund wyprzedziła drugą na 

mecie Szwedkę Charlottę Kallę. Na trzecim stopniu 

podium uplasowała się Norweżka Therese Johaug.  

Dla Justyny Kowalczyk to już piąty olimpijski medal       

w karierze i drugi złoty! 

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Soczi 

Sportowiec Dyscyplina  Medal Konkurencja 

Kamil Stoch Skoki narciarskie Złoty skocznia k-95  

Justyna Kowalczyk Biegi narciarskie Złoty 10 km techniką klasyczną  

Zbigniew Bródka Łyżwiarstwo szybkie Złoty 1500 metrów  

Kamil Stoch Skoki narciarskie Złoty skocznia k-125  

Druż. łyżwiarek szybkich Łyżwiarstwo szybkie Srebrny wyścig drużynowy  

Druż. łyżwiarzy szybkich Łyżwiarstwo szybkie Brązowy wyścig drużynowy  
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Premiery Kinowe ! 

 

 Każdy z nas uwielbia wybierać 
się z przyjaciółmi, rodzinną lub swoją 
drugą połówką do kina, lecz zawsze ma-
my problem z wyborem filmu oraz ceną 
biletu. W najnowszym numerze szkolnej 
gazetki „Suchar" pomożemy rozwiązać 
ten kłopot. Wokoło nas jest tysiące pro-
pozycji nowych filmów, które możemy 
zobaczyć w kinie lub na DVD. Jak spo-
śród tylu wybrać ten najwłaściwszy? Z 
odsieczą nadchodzę ja :-) 
 Gorąco zachęcam do obejrzenia 
filmu "Wilk z Wall Street". Ma bardzo 
ciekawą fabułę i występuje w nim znany 
mi aktor, którego bardzo lubię - Leonar-
do di Caprio. Kariera Wilka z Wall Street 
rozpoczęła się pod koniec lat 80. Dzień 
po tym, jak bohaterowi udało się zdać 
egzamin na maklera, załamała się gieł-
da, a przedsiębiorstwo, w którym praco-
wał, zbankrutowało. Główny bohater 
Belfort zdobył wówczas zatrudnienie w 

podrzędnej firmie handlującej akcjami 
śmieciowych spółek. Szybko odkrył, że 
przy odrobinie kreatywności może na 
tym zbić miliony. Tak też zrobił. Z cza-
sem skromne mieszkanko wymienił na 
luksusowy penthouse, niewygodne sie-
dzenie w publicznym autobusie na ferra-
ri, a żonę-fryzjerkę na żonę-modelkę. 
Choć "Forbes" nazwał Belforta pazer-
nym krętaczem, w kolejce po etat u nie-
go ustawiały się długie rzędy petentów.  
Do historii przeszły huczne służbowe 
imprezy. Życie w tej luksusowej bańce 
rozpusty nie mogło jednak trwać w nie-
skończoność. Jak to ujął ojciec bohatera 
''Wcześniej czy później będziesz wresz-
cie musiał wypić piwo, które nawarzy-
łeś”. Potem znajduje zatrudnienie w 
drobnej firmie handlującej akcjami drob-
nych spółek. Sukces zmienił go, aż za 
bardzo. Choć emisja filmu „Wilk z Wall  
Street" w kinach już się zakończyła, za-
chęcam do obejrzenia na DVD. 
 

AnQaa 

KULTURAlnie 

                 ROXETTE 
 
 Szwedzki duet, który wykonuje nurt 
muzyki pop i rock. W jego skład wchodzą 
Per Gessle (gitara, wokal) oraz Marie Fred-
riksson (wokal). Jest to jeden z najpopular-
niejszych zespołów muzycznych lat 80., 90. 
XX w. oraz początku XXI w. Roxette ma na 
koncie ponad 50 milionów sprzedanych al-
bumów i ok. 15 milionów singli; najpopular-
niejszy utwór – It Must Have Been Love – 
według szacunków w stacjach radiowych 
samych Stanów Zjednoczonych w latach 
1990–2005 został odtworzony ok. 4 miliony 
razy. 
Pozycję zespołu ugruntowały kolejne prze-
boje: Dressed For Success, Listen to Yo-
ur Heart oraz Dangerous. Na całym świecie    
album Look Sharp! został sprzedany w 
nakładzie ponad 8 milionów sztuk. 
 W 1991 ukazał się album Joyri-
de, który został sprzedany w liczbie po-
nad 10 mln egzemplarzy, przynosząc 
kolejne wielkie hity: Joyride, Fading 
Like a Flower, Spending My Time oraz 
The Big L. Na przełomie 1991 i 1992 
zespół wybrał się w trasę koncertową 

Join the Joyride! World Tour 1991/92, 
podczas  której odbyło się 108 koncertów 
obejrzanych przez ok. 1,7 mln osób. 
 W 1992 r. został wydany studyjny 
album Tourism, na którym znalazło się kilka 
koncertowych nagrań, przez co mylnie uwa-
żany był za album koncertowy. Album pro-
mował wielki hit How Do You Do!. Płytę 
zakupiło już dwa razy mniej fanów i był to 
początek końca amerykańskiej kariery, gdzie 
zaczęła królować muzyka grunge. Mimo to w 
pozostałych krajach na świecie zespół wciąż 
należał do pierwszej ligi. Roxette odbyło du-
żo tras koncertowych i nagrało wiele płyt. 
Najnowszy album to Travelling nagrany w 
2012r. 
 

Marlena 
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ROZRYWKA 

Rebus — jakie nazwy miast się 

w nim kryją? 

- Dlaczego ściany nie toczą ze 

sobą wojen? 

- Bo pomiędzy nimi jest pokój.  

- Co robi człowiek leżący na 

chodniku? 

- Słucha płyty.  

Rozmawiają dwa ślepe konie: 

- Słuchaj, podobno jutro są jakieś 

zawody. Startujemy? 

- Nie widzę przeszkód.  

- Co robi piłkarz na ulicy? 

- Stoi w korkach.  

- Jak nazywa się miasto, gdzie 

patrzy się na auta? 

- Karpacz.  

- Jak się nazywa nowo wyprodu-

kowany banknot? 

- Kasanowa.  

Po rozwiązaniu krzyżówki 
wpiszcie hasło w dolnym 
rogu, wytnijcie i przynie-
ście. Zbieranie haseł oraz 
losowanie odbędzie się  
14 marca. 
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