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Rozpoczął się rok szkolny 2016/2017          

a wraz z nim nowe wyzwania edukacyjne                          

i dziennikarskie. Wszystkim nauczycielom 

życzę spokojnej, satysfakcjonującej 

pracy, a uczniom owocnych dni spędzonych 

w szkole, pełnych zadowolenia                      

z rozwijania swoich pasji.      

 

W TYM NUMERZE: 

Recenzja książki pt. „Rywalki” 

Kiery Cass s. 3 

Zajęcia taneczne w naszym 

gimnazjum s. 6 

Andrzejki w dwóch            

językach s. 11 

Dzień Chłopaka w klasie 

dziennikarsko-filmowej s. 13 

Najcięższy grzech – opowiadanie 

Niezapominajki-XY s. 15 

Nasza redakcja s. 19 Integracja klas pierwszych  
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POMAGAMY ROMEO           

I JULII UCIEC Z WERONY 

Omawianie lektury wcale nie 

musi być nudne. Wiedzą już        

o tym uczniowie klasy I a, 

którzy czytali tekst Williama 

Szekspira.  

Jednym z zadań do tekstu było 

przygotowanie gry planszowej 

"Ucieczka z Werony". Nasi gimnazjaliści popisali się nie lada pomysłowością                  

i przygotowali imponujące propozycje. Każdy egzemplarz gry nawiązuje do Romea 

i Julii - widzimy ulice Werony, 

drogę do Mantui, scenę 

balkonową. Wśród uciekinierów 

mamy Romea, Parysa, a nawet 

Benwolio. Dodatkowo każdy 

uczestnik zabawy może popisać 

się znajomością tekstu - 

kolorowe pola na planszy są 

premiowane pytaniami o treść 

tekstu. Serdecznie gratuluję 

zapału i rzetelności.                   

Tekst oraz zdjęcia przygotował                 

pan Adam Żołądź. 
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Jak każdy        

z nas wie, 

wakacje to 

czas błogiego 

lenistwa i 

odpoczynku. 

Jednak nie 

dla 

wszystkich. Bynajmniej nie dla mnie. Pewnego dnia przechadzając się po księgarni, 

zauważyłam książkę z piękną dziewczyną na okładce. Odruchowo wzięłam ją w swoje 

dłonie. Przeczytałam tytuł, autorkę i krótki opis z tyłu książki. Zapowiadała się 

ciekawie, dlatego postanowiłam ją przeczytać.  

Książka opowiada o losach America Singer należącej do kasty piątek                  

i spełniająca warunki wzięcia udziału w Eliminacjach na żonę księcia Maxona. 

Dziewczyna dowiadując się, że może wziąć udział, ale nie zgadza się, ponieważ jest 

zakochana w chłopaku z niższej klasy - Aspenie. Namawiana przez rodziców,                    

a w szczególności przez matkę, nie zamierza ulegać presji. Dopiero po tym jak 

Apsen zrywa z nią i mówi jej, że ma skorzystać z takiej szansy, postanawia 

spróbować i zgłasza się do Eliminacji. Kiedy ktoś z królestwa ogłasza wyniki                   

i America jest jedną z wybranych, zaczyna do niej docierać, co tak naprawdę się 

dzieje. Do królestwa przyjeżdża 35 dziewcząt, aby walczyć o serce księcia 

Maxona, jednak każda z nich robi to w różny sposób. America już po przyjeździe 

do królestwa staje z Maxonem twarzą w twarz, w nerwach i stresie zaczęła na 

niego krzyczeć, i mówi mu wszystko to, co o nim sądziła. 

Czytając i śledząc postać Maxona, wiedziałam, że o to mu właśnie chodziło             

w tych Eliminacjach. On szukał dziewczyny, która powie mu, co z nim jest nie tak, 

KIERA CASS i jej „Rywalki” 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/198949/rywalki 
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wytknie mu błędy i nie będzie mu wiecznie przytakiwać, i kiwać głową, że robi to 

czy owo dobrze. America od razu mu się spodobała. Próbował się z nią zakolegować, 

niestety, ona nawet tego nie chce. Dlaczego odrzuca jego przyjaźń i miłość? 

Dopiero po jakimś czasie poznajemy prawdę. Dziewczyna cały czas myśli o swoim 

byłym chłopaku Aspenie i ma wielką nadzieje, że zadzwoni lub przyjedzie, powie 

jej, że to głupi pomysł startowania w tych Eliminacjach. Niestety tak się nie dzieje. 

Apsen pojawi się w królestwie pod koniec jako gwardzista i to w takim momencie, 

kiedy America zaczęła powoli zakochiwać się w chłopaku. Autorka bardzo ciekawie 

to opisała, ponieważ w Americe dawne uczucie do Apsena odżywa, teraz musi 

ukrywać je przed Maxonem. Bohaterka ma bardzo trudny wybór, bo każdego kocha 

tak samo, ale myślę, że dokona słusznego wyboru. Tego niestety Kiery Cass nie 

opisała w pierwszej części powieści. 

Autorka w ciekawy sposób połączyła elementy baśni i reality show. Chciała 

pokazać każdej czytającej dziewczynie, jak w królestwie przyszłości dziewczyny 

rywalizują ze sobą o względy jednego chłopaka. W mojej opinii, jedyne czego 

zabrakło w książce Kierry Cass, to skupienie się na emocjach bohaterów i relacjach 

między nimi. Najczęściej opisywane były sytuacje, w jakich się znajdują niż emocje 

które przeżywają. Uczestniczki nie miały ze sobą nic wspólnego. Ich przebywanie      

w jednej sali po jakimś czasie kończyło się milczeniem. 

Książka napisana jest w prostym i przystępnym językiem. Od samego 

początku autorka potrafi zainteresować czytelnika. Choć częste zwroty akcji             

i intrygujące sytuacje dostarczają dużo emocji, trudno się oderwać od książki i 

chce się jak najszybciej skończyć. 

Po przeczytaniu tej książki bardzo chciałam sięgnąć po następną część, aby 

dowiedzieć się, jak potoczą się losy Americi, Maxona i wszystkich dziewcząt... 

Recenzowała uczennica Dominika Staś z kl. 3A. 
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Gra na pianinie to moje hobby, ale i nie 

tylko. Grać na pianinie chciałam od 

zawsze. Gdy w pewne święta Bożego 

Narodzenia dostałam pod choinkę 

keyboard, bardzo się ucieszyłam, a 

rodzice zapisali mnie na zajęcia do 

Miejskiego Ośrodka Kultury                         

w Łubnianach, w którym grać uczyła mnie 

pani Gabriela Dworakowska. Na początku 

musiałam nauczyć się odczytywać nuty 

oraz ich wartości. Czasem bywały 

momenty, w których po prostu nie 

umiałam się nauczyć danego utworu. Dwa 

razy w roku odbywały się koncerty,              

w których miałam okazję grać jeden lub 

więcej utworów. W wakacje miałam 

okazję koncertować we Wrocławiu                 

i w Bielsko – Białej. Pianino jest dla mnie 

nadzwyczajnym instrumentem, na którym 

bardzo chciałam nauczyć się grać. Każdy 

ma swoje hobby, zainteresowania                   

i rzeczy, które lubi robić w wolnym 

czasie, a ja mam właśnie tak.

Co wiemy o pianinie? 

 

Ciekawostka o konkursie pianistycznym 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 

 Konkurs jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wykonywanych na 

świecie. Odbywa się co 5 lat w Warszawie. We wszystkich etapach tego konkursu są wykonywane 

tylko utwory Chopina. Impreza została zainicjowana w 1927 roku przez polskiego pianistę, 

profesora Jerzego Żurawlewa (1886 – 1980). 

 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

 

Natalia Rataj z kl. 1C 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortepian
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LEKCJE TAŃCA ODBYWAJĄ SIĘ (NIESPODZIANKA!) W NASZYM GIMNAZJUM W KAŻDY WTOREK PO ÓSMEJ 

LEKCJI, A KOŃCZĄ O 16:40 TAK, ABY ZDĄŻYĆ NA AUTOBUS. PROWADZONE SĄ PRZEZ INSTRUKTORA 

IMIENIEM ZBYSZEK I JEGO ŻONĘ, BO PRZECIEŻ NIE DA SIĘ NAUCZAĆ TAŃCÓW TOWARZYSKICH W POJEDYNKĘ. 

SĄ TO MILI I ZABAWNI LUDZIE, KTÓRZY PROWADZĄ LEKCJE W BARDZO 

PRZYJAZNEJ, ŻARTOBLIWEJ ATMOSFERZE. 

Na samym początku uczestnicy ustawiają się 

naprzeciwko siebie, z jednej strony dziewczyny a z drugiej 

chłopcy. Pan prowadzący wychodzi na środek i pokazuje 

krok. Następnie wszyscy go powtarzają. Później puszczona 

zostaje muzyka i to nie jakieś klasyki, tylko znane 

nowoczesne kawałki, i każdy powtarza kroki w rytm muzyki. Jeżeli komuś nie 

wychodzi, to nic nie szkodzi, wystarczy trochę dłużej poćwiczyć. Zawsze można liczyć 

oczywiście na pana Zbyszka, który podejdzie                    

i podpowie w każdej chwili. Kiedy już wszyscy 

wszystko rozumieją dobierają się w pary ze swoimi 

partnerami. Teraz nadszedł czas pokazać czego się 

nauczyli, więc tańczą w parach w rytm muzyki, 

podczas gdy pan Zbyszek tłumaczy po kolei kroki 

albo poprawia tych, którzy popełniają drobne błędy. 

Taki schemat powtarza się z każdym nowym układem lub tańcem. Za każdym razem 

chłopak musi odpowiednio zaprosić partnerkę, jak i ją 

odprowadzić, na co pan instruktor zwraca szczególną 

uwagę. Podczas jednej lekcji pokazywane są różne tańce. 

Ostatnio była samba, walc wiedeński i cza-cza, które 

bardzo spodobały się uczestnikom. Niektóre kroki mogą 

wyglądać na początku na bardzo skomplikowane, ale 

prowadzący bardzo dobrze wszystko wyjaśnia, dlatego 

nawet najbardziej oporny uczeń szybko zrozumie. Na 

zakończenie ma miejsce krótkie podsumowanie, podczas 

Tańczyć każdy może. Kurs tańca w naszym gimnazjum 
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którego instruktor Zbyszek opowiada o postępach, jak i również wyjaśnia niektóre 

wątpliwości. 

Miesięczny kurs kosztuje jedynie 35 złotych, jest to naprawdę niewiele.                  

W dodatku zajęcia są nader przyjemne oraz pełne humoru. Szczerze wszystkim polecam                           

i serdecznie zapraszam. Nie ma się czego bać. Wystarczy znaleźć sobie partnerkę bądź 

partnera, przyjść we wtorek po lekcjach  i tańczyć. 

Zajęcia podglądała Jennifer Krause z kl. 3B. 

 

Z ŻYCIA KLAS PIERWSZYCH 

Pewnego październikowego dnia o godzinie 8:00 wszyscy 

uczniowie klas pierwszych             

wraz wychowawczyniami (p. M. 

Swobodzian, p. M. Kułagą, p. Z. 

Łapczyńską) i nauczycielką języka 

niemieckiego (p. S. Leś) zgromadzili 

się w holu szkoły. Po zbiórce 

poszliśmy do autobusu, zajęliśmy miejsca i już po sprawdzeniu 

obecności ruszyliśmy w drogę do Wrocławia. Podczas prawie 

dwugodzinnej drogi uczniowie rozmawiali ze sobą, słuchali muzyki               

i tradycyjnie korzystali z nowych aplikacji swoich telefonów 

komórkowych.  
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Naszym pierwszym celem był aquapark. Kiedy już byliśmy gotowi,                                 

zebraliśmy się we wskazanym przez wychowawczynie miejscu i tam 

panie opowiedziały nam o zasadach panujących na pływalni, innymi słowy 

odczytały regulamin. Powiedziały nam też, że spędzimy 3 godziny na 

basenie. Pełni optymizmu ruszyliśmy na podbój 

basenu. W tym czasie korzystaliśmy z rwącej rzeki, basenu                         

z symulatorem fal, basenu zewnętrznego i 5 różnych zjeżdżalni. Od 

początku wiedzieliśmy, że będzie świetnie i intuicja nas nie zawiodła. 

Kiedy już dotarliśmy do autokaru, ruszyliśmy do centrum handlowego 

Magnolia, aby coś zjeść, a potem całą grupą udaliśmy  na obiad. Każdy 

zamówił i zjadł to, na co miał ochotę. Było tam aż 10 miejsc, w których 

można było coś dobrego zjeść. Następnie udaliśmy się do różnych 

sklepów. Marcel, uczeń klasy 1C nawet kupił sobie wystrzałową bluzę,        

a wszystko dzięki kilku doradcom. Wszyscy przyszliśmy na zbiórkę 

punktualnie i pojechaliśmy w kierunku Hydropolis – centrum wiedzy 
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poświęcone wodzie. Każdy z nas czekał 

z niecierpliwością na zwiedzanie tego 

nowoczesnego centrum nauki. 

Niektórzy z nas byli już w Centrum 

Nauki Kopernik i opowiadali nam, że 

było nieziemsko. Razem obejrzeliśmy 

ciekawy film,  

a potem z przewodnikami 

zwiedzaliśmy Hydropolis. Były tam różne ciekawe eksponaty, prezentacje, 

ciekawostki, filmy, eksperymenty oraz gry. Najciekawsza według mnie była 

łódź podwodna oraz prezentacja na temat wody w organizmie dorosłego 

mężczyzny, dorosłej kobiety, osoby starszej i dziecka. Zwiedzanie całego 

centrum zajęło nam około półtorej godziny.  

W drodze powrotnej dzieliliśmy się naszymi wrażeniach z wycieczki. 

Pod szkołą czekali już nasi rodzice, którzy 

koniecznie chcieli znać szczegóły wyjazdu 

edukacyjno – integracyjnego, zresztą okazał 

się on wielkim sukcesem, więc było o czym 

opowiadać. Na pewno go zapamiętamy na 

długo.  

 

Relacjonowała Carmen Krause z kl. 1C. 
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Zaczęłam rysować 2 lata temu. Ten obrazek przedstawia bajkową dziewczynkę w towarzystwie 

magicznego stworzenia. Rysunek został wykonany w stylu Manga lub Anime. W Internecie 

znajdziecie sporo kursów rysowania. Ja wybrałam właśnie te, ponieważ uczą dokładnie, 

element po elemencie, jak poprawnie wykonać np. twarz danej postaci. Do tego rysunku użyłam 

aplikacji mobilnej na komórkę „Naucz się rysować zaawansowany”. Istnieje także inna 

aplikacja „Naucz się rysować” do łatwiejszych rysunków. Spróbujcie sami.  

– APLIKACJA DLA KAŻDEGO  

Natalia Frimark z kl. 1C 

Manga – komiks, obraz, 

rysunek szkic ma swoją 

genezę w japońskich 

komiksach. Dokładnie 

słowo ‘manga’ wywodzi 

się ze sposobu 

ozdabiania rycin               

i innych form sztuki. 

Styl ten ukształtował się 

po II wojnie światowej           

i jest obecny do dziś. 

Zaś nazwa ‘anime’ 

powstała od japońskich 

filmów animowanych. 

Obydwie są używane 

jako synonimy. 

Żródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Manga 

 

                 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Manga
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ANDRZEJKI W DWÓCH JĘZYKACH 

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych         

w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego 

Andrzeja. Data andrzejek wypada zazwyczaj 

na początku adwentu, a więc na początku 

nowego Roku Liturgicznego, którego początek 

przypada w pierwszą niedzielę między                

27 listopada, a 3 grudnia. Andrzejki były 

ostatnią okazją do zabawy przed 

rozpoczynającym się okresem adwentu,            

w którym powstrzymywano się tradycyjnie od 

zabaw, podobnie jak w okresie wielkiego 

postu. Jeśli chcesz zadbać o magiczny 

wieczór, zadbaj o atmosferę, w której odbywać 

się będą andrzejkowe wróżby. Niech wszyscy 

poczują ANDRZEJKI! Obrus na stół, świece 

rytualne, zapach kadzidła, zioła przyciągające miłość i dostatek... Spraw, aby ten wieczór stał 

się niezwykły. 

I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można: 

Lanie wosku  — na podstawie kształtu zastygłego wosku wróżono o przyszłym ukochanym, jego 

cechach wyglądu, zawodu itp. 

Ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi — ta, której 

but jako pierwszy dotarł do progu, jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

Rzucanie psu kości — jeżeli pies jako pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako 

pierwsza miała wyjść za mąż. 
 

Die Andreasnacht ist ein Abend der Wahrsagerei, es wird in der Nacht vom 29. auf den 30. 

November gefeiert. Der Vorabend des heiligen Andreas , ist in der Regel den Beginn des 

Advents, und somit der Beginn eines neuen Kirchenjahres, das auf den ersten Sonntag zwischen 

dem 27. November und dem    3. Dezember  fällt. Die Andreasnacht war die letzte Chance, vor 

Beginn der Adventszeit, etwas zu spielen. Traditionell hielt man siech vom spielen, der 

Weissagung während der Fastenzeit zurück.  

Natürlich, wer diesem magischen Abend genießen will, sorgt sich um eine besondere  

Atmosphäre während der Andreasnacht. Lassen Tischdecke auf dem Tisch, Kerzen, der Geruch 

von Weihrauch, Kräutern zieht  Liebe in Hülle und Fülle an.  

 
Die Arten der Weissagung in der Andreasnacht können wie folgt sein:  

 Wachsschütten - basierend auf der Form des erstarrten vom Wachs. Man kann für die Zukunft 

den Ehemann, seine Züge, Aussehen, Beruf usw. vorhersagen.  

Stellung der Schuhe - Mädchen stellen ihre Schuhe nacheinander beginnend von der Wand bis 

zur Türschwelle hin –  die erste deren Schuh an der Schwelle angekommen ist, wird heiraten. 

Werfen eines Hundeknochen -wessen von den Mädchen geworfenen Knochen der Hund zuerst 

frisst,   dies Mädchen wird als erste heiraten.  

 
(źródła: http://www.andrzejki.swieta.biz/wrozby.php)  

 

Artykuł napisała Paulina Zus z kl. IIA pod opieką pani Sandry Leś. 

http://www.andrzejki.swieta.biz/wrozby.php
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,,Za drzwiami zamkniętymi, 

Nie podążaj drogami krętymi…” 
  Niezapominajka-XY 

 

Gdy wchodzimy za zamknięte drzwi, 

czyli gdzieś, gdzie do tej pory nie mogliśmy 

wejść, nie mieliśmy dostępu, jesteśmy 

zagubieni, ponieważ jest to dla nas ,,teren” 

nieznany – nowy. Tym bardziej, jeśli czegoś 

nie znamy, nie powinniśmy eksperymentować. Zamknięte drzwi mogą oznaczać 

chociażby nową szkołę, zakładanie rodziny, dorastanie. Podążanie krętymi 

ścieżkami jest niebezpieczne samo w sobie, tym bardziej jeśli nawet proste ścieżki 

są jeszcze nieodkryte, a droga nierozpoczęta.  

Zamknijmy w tym momencie oczy i wyobraźmy sobie sytuację, w której 

wchodzimy do ciemnego pokoju, nie mamy pojęcia, co zastaniemy za drzwiami. 

Wiemy tylko, że jest tam coś, co musimy zdobyć i że gdzieś na ścianie jest włącznik 

mogący oświecić nam drogę. Co robimy? Mamy dwie opcje. Chodzimy wzdłuż ściany, 

szukając włącznika lub idziemy przed siebie w kompletnej ciemności, aby zyskać 

jak najszybciej to, na czym nam zależy. Ale przecież pokój może być duży, może 

na podłodze leży coś, o co możemy się potknąć? Zauważylibyśmy to, gdybyśmy mieli 

oświecone światło. - Dobra, oświecę te światło – powtarzamy szeptem pod nosem. 

Lecz w drodze do celu czeka mnóstwo przeszkód. Nie wiadomo czy je pokonamy, 

ponieważ pokój jest naprawdę duży. A wystarczyło oświecić sobie drogę. Poczekać. 

Być CIERPLIWYM. IM DŁUŻEJ CZEKASZ, TYM SZYBCIEJ OSIAGNIESZ 

SWÓJ CEL. 

Niezapominajka-XY 
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DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE 1C                              

DZIENNIKARSKO – FILMOWEJ 

30.09.2016r w naszej klasie 

odbył się Dzień Chłopaka. Każda z nas 

była zaangażowana  w przygotowania 

tego wyjątkowego święta i miała swoje 

zadanie m. in. upieczenie ciasta                      

i babeczek, przyniesienie napojów, 

kupienie prezentów oraz 

zorganizowaniu zabawnych 

konkurencji. Prezentami, jakie 

otrzymali od nas chłopcy były lizaki, 

które miały wzór wąsów. Bardzo się 

ucieszyli a słodkości ponoć były 

smaczne, bo zjedli od razu. Po słodkim 

poczęstunku młodzieńcy przystąpili do 

konkurencji. Każdy z nich musiał 

zawiązać krawat,     a także wziąć udział 

w rywalizacji składania kubków na czas. 

W naszej klasie jest tylko pięć 

dziewcząt, a aż jedenastu chłopaków, ale 

na szczęście sprostałyśmy zadaniu. 

Myślę, że chłopcom się podobała 

niespodzianka i, że ten dzień minął nam 

wesoło oraz zabawnie. PS SERDECZNE 

PODZIĘKOWANIA ZA PYSZNY SERNIK 

UPIECZONY PRZEZ BABC IĘ NATALII  FRIMARK.

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Rataj z kl. 1C 

Żeby nakręcić film, należy napisać scenariusz. Klasa 1C, a w szczególności                   

dziewczęta, nie miały z tym najmniejszego kłopotu, bo przecież każda okazja 

jest dobra, żeby się integrować. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

13 października na 

czwartej godzinie lekcyjnej 

odbył się apel z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej oraz 

przyjęcia nowych uczniów do 

Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Pawła w Biadaczu. Gdy 

wmaszerował sztandar naszego 

gimnazjum, odśpiewaliśmy hymn 

Polski. Piękną piosenką                      

i wierszami uczniowie z klas II i 

III podziękowali nauczycielom za 

wytrwałość i kształtowanie naszej 

osobowości. Po wręczeniu opiekunom 

pięknych róż, odśpiewaliśmy hymn 

szkolny. Następnie uczniowie klas 

pierwszych, uroczyście powtarzając 

słowa przysięgi za panią Elżbietą 

Molendą stali się prawdziwymi 

uczniami naszego gimnazjum. Kiedy 

część oficjalna dobiegła końca, prowadzący apel przeszli do quizu dla 

pierwszoklasistów. Zagadki dotyczyły naszej szkoły i zakończyły się remisem dla 

wszystkich trzech klas. Dodatkowe konkurencje miały wyłonić zwycięzcę. 

Odbijanie ping-ponga, trzymanie 

czterokilowego plecaka oraz 

dmuchanie balona tak długo, aż 

pęknie, rozstrzygnęły zaciętą 

walkę. Zwyciężyła klasa IC. Huk 

pękającego balona zakończył apel, 

a uczniowie i nauczyciele wrócili 

do swoich obowiązków.      

        Żaneta Panicz z kl. 1C 
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Miałem sześć lat, gdy zobaczyłem to 

po raz pierwszy. Straszne. Okropne. Czy 

moi rodzice też to widzą? Wtedy chciałem 

się tym z nimi podzielić, ale teraz, gdy 

mam piętnaście lat wiem, że lepiej tego nie 

robić, lepiej zostawić to dla siebie. Żyję z tym dziewięć lat i jest mi źle, jest mi… 

Och, nawet nie wiem, jak to nazwać.  To nie schizofrenia, bo nie słyszę głosów, 

nie depresja, bo nie jestem smutny. Coś gorszego… Coś, nad czym będę musiał 

zastanawiać się do końca życia...  

Niby zwykły poranek, ale nie dla mnie, ja od początku dnia widzę. 

Obudziłem się, patrząc w górę na sufit, gdzie widniał napis: DZIŚ STRACISZ 

WZROK. Sam to napisałem, trzy lata temu, kiedy miałem już powoli dość tego 

widoku. Codziennie żyłem w nadziei, że dziś stanie się coś, co zabierze mi dar 

widzenia. - Niko, spóźnisz się do szkoły! - krzyknęła mama. Nie chcę wstawać, 

nie chcę widzieć, wiem, że to nic nie da, muszę wstać. Nie odzywam się do nikogo 

od roku, dlatego zabierają mnie do psychologa, ale to nic nie da. Wstałem                    

i zobaczyłem plecak, próbowałem ograniczyć moje pole widzenia tylko                        

i wyłącznie na nim. Wziąłem go i popędziłem na dół, aby jak najmniej schodów 

zostało mi w pamięci. Usiadłem do stołu i zacząłem jeść, z zamkniętymi oczami 

oczywiście. To nic nie daje. Gdybym był niewidomy od dziecka, pewnie                    

w wyobraźni też bym nic nie widział. Pech chciał, że widzę, a moja wyobraźnia 

działa prawidłowo. Wiem, że niejeden niewidomy człowiek oddałby wszystko, 

aby widzieć, ale to mnie nie pociesza. Chętnie bym się z nim zamienił. - Niko, 

spójrz na mnie. - rozkazał tata. Ja, jak gdyby na złość jego słowom zacisnąłem 

powieki jeszcze mocniej na wypadek, gdyby próbował otworzyć mi je siłą.  - Niko 

NAJCIĘŻSZY GRZECH 
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to musi się w końcu skończyć. Nie odzywasz się do nas, twój wybór, ale nie możesz 

mieć więcej zamkniętych oczu. Tak się nie da żyć. - mówił ojciec. - Z otwartymi 

również się nie da, a skoro mam wybór wolę umierać z zamkniętymi.                               

- pomyślałem, ale nie wydałem z siebie żadnego dźwięku. - Dajcie mu spokój.            

- powiedział mój brat, który właśnie wszedł do kuchni. Mój brat - Alan, student 

drugiego roku na kierunku medycyny. Nie rozumiał mnie tak samo jak rodzice, 

ale on w przeciwieństwie do nich stwierdził, że należy zostawić mnie z tym 

samego. Jestem mu wdzięczny za jego podejście do moich problemów. - Chodź, 

jedziemy do szkoły. - zwróciła się do mnie mama. Nie miałem wyboru, musiałem 

otworzyć oczy, a jednak miałem je bardzo 

przymrużone.   

W drodze do szkoły miałem zamknięte 

oczy, bo ta droga to za dużo dla mojego wzroku. 

- Jesteśmy. - z trudem otworzyłem oczy. 

Zobaczyłem tych wszystkich ludzi, którym 

to nie przeszkadza. Nie mają problemu z tym, że 

widzą. - Nie chcę widzieć! - krzyczałem w 

myślach. Dlaczego w myślach? Bo wiem, że 

nikt tego nie zrozumie. Ja sam kiedyś tego nie rozumiałem, nadal jest to dla mnie 

trudne, ale do zrozumienia, a oni tego nie rozumieją. 

Pierwsza lekcja to plastyka. Nie lubię tego przedmiotu, tam trzeba używać 

wzroku. Całe czterdzieści pięć minut mieliśmy na narysowanie swojego 

marzenia.  Po lekcji nauczycielka zwróciła się do mnie: - Dlaczego na twojej 

kartce nic nie ma? - zapytała. - Dlaczego? - powtórzyła, podczas, gdy ja ponownie 

odpowiedziałem jej ciszą. - Bo moim marzeniem jest brak czegoś… - pomyślałem 

i uciekłem z sali.  
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Pozostałe lekcje mijały dość szybko. Miałem notatki, lecz były one niezbyt 

czytelne, ponieważ pisałem z zamkniętymi oczami, słuchając nauczycielki                    

i starając się pisać równo. – Hej, Niko. - siedziałem na ławce, kiedy usłyszałem, 

że przysiadła się do mnie Melka - moja dobra koleżanka, nie przyjaciółka. Ona         

i jej brat Oskar byli 

jedynymi ludźmi w tej 

szkole, którzy się do mnie 

przyznawali. Reszta ma 

mnie po prostu za świra. 

Podniosłem rękę do góry,        

a moja towarzyszka 

przybiła mi piątkę na znak przywitania. - Masz wypracowanie na polski?                      

- zapytała. Pokręciłem przecząco głową. - Napisze Ci. Mamy jeszcze dziesięć 

minut przerwy - uniosłem kąciki ust na znak podziękowania. Naprawdę dobra           

z niej koleżanka. - Niko, możesz mi podziękować, patrząc na mnie? – zapytała 

lekko poirytowana. Otworzyłem oczy, spojrzałem na nią i zaraz je zamknąłem. 

Ona zaśmiała się i dodała: - Widziałeś mnie kilka razy w życiu, czy ty w ogóle 

pamiętasz jak wyglądam? Westchnąłem. To jedyny dźwięk, który mogłem                 

z siebie wydać… 

Ciąg dalszy nastąpi.  

        Opowiadała Niezapominajka-XY. 

  

http://www.xdpedia.com/9844/zakochac

_mozna_sie_w_oczach.html 
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GRATULACJE DLA UCZNIA KLASY IC 

 

Piotr Wierszak na co dzień interesuje się strażą 

pożarną, ale znajduje też czas na fotografowanie. Jest 

uczniem klasy dziennikarsko-filmowej i już                   

w  drugim miesiącu nauki zajął III miejsce                      

w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym          

pt. „Wakacje Junior Dziennikarza” – kategoria „krajobraz”. 

Zdjęcie zostało wykonane w okolicy Raciborza. 

Link do wyników konkursu: http://www.juniormedia.pl/news/oto-najlepsze-

wakacyjne-zdjecia junior-dziennikarzy-1.html 

W konkursie wzięło udział ośmiu uczniów z klasy IC, Piotrowi się 

poszczęściło. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Koordynatorką konkursu w gimnazjum była pani Magdalena Swobodzian.  

Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach fotograficznych, 

może tym razem poszczęści się Tobie?                                    Redakcja „Gimzetki” 

http://www.juniormedia.pl/news/oto-najlepsze-wakacyjne-zdjecia%20junior-dziennikarzy-1.html
http://www.juniormedia.pl/news/oto-najlepsze-wakacyjne-zdjecia%20junior-dziennikarzy-1.html
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NASZA ZUPEŁNIE NOWA REDAKCJA 

Imię i nazwisko: WIKTORIA KISTELA  
Funkcja:  REDAKTOR NACZELNA 
Klasa: IIIB 

Zainteresowania: literatura, wiersze, Francja 

Ulubiony przedmiot w szkole: język polski 

Najmniej lubiany przedmiot: język niemiecki 

Zajęcia dodatkowe: wolontariat, język francuski 

Sposób spędzania czasu wolnego: pisane, czytanie 

Uważam się za osobę impulsywną i emocjonalną. 

Zawód, który mogłabym wybrać będzie związany                

z pisaniem i prawem. 

Satysfakcje sprawia mi jeżeli komuś podoba się to, co 

piszę. 
 

Autorka opowiadania pt. „Najcięższy grzech” oraz interpretatorka cytatów. 

 

Imię i nazwisko: JENNIFER KRAUSE 
Klasa: IIIB 

Zainteresowania: dobra książka, film, 

rysunek      

Ulubiony przedmiot w szkole: język 

polski 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: 

fizyka, historia 

Zajęcia dodatkowe: wolontariat 

Sposób spędzania wolnego czasu: 

czytanie książek, rysowanie, oglądanie 

filmów, pisanie                    

Uważam się za osobę zorganizowaną, trzeźwo myślącą, mądrą. 

Trzy cechy mojego charakteru: przyjacielska, pomocna, odpowiedzialna. 

Satysfakcję sprawia mi pochwała, dobrze wykonane zadanie. 

W grupie ludzi jestem liderem, słucham zdania innych i idę na kompromis. 

 

Autorka artykułu pt. „Tańczyć każdy może. Nauka tańca w gimnazjum”. 
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Imię i nazwisko: DOMINIKA STAŚ  
Klasa: IIIA 

Zainteresowania: muzyka, literatura, 

czytanie książek 

Ulubiony przedmiot w szkole: historia, 

język polski 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: 

matematyka i plastyka 

Zajęcia dodatkowe: wolontariat, koło 

filmowe i dziennikarskie 

Sposób spędzania wolnego czasu: czytanie 

książek, słuchanie muzyki i pisanie 

Uważam się za osobę nieśmiałą i ambitną. 

Trzy cechy mojego charakteru: 

przyjacielska, pomocna, nigdy się nie 

poddaję. 

Satysfakcję sprawia mi pochwała, pomoc innym. 

W grupie ludzi jestem na początku nieśmiała, ale po czasie otwarta na nowe 

znajomości. 

Autorka recenzji książki pt. „Rywalki”. 

 

              Imię i nazwisko: CARMEN KRAUSE  

Klasa: IC (dziennikarsko-filmowa) 

Zainteresowania: piłka nożna, origami 

Ulubiony przedmiot w szkole: język 

angielski, język polski, matematyka 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: 

biologia, historia 

Zajęcia dodatkowe: koło filmowe                   

i dziennikarskie 

Sposób spędzania wolnego czasu: gra             

w piłkę nożną, składanie orgiami, jeżdżenie 

na deskorolce 

Uważam się za osobę zdolną i szaloną. 

Trzy cechy mojego charakteru: 

odpowiedzialna, przyjacielska, zabawna. 

Satysfakcję sprawia mi pomaganie innym. 

W grupie ludzi czuję się otwarta na nowe znajomości, odważna. 

Autorka sprawozdania z wycieczki klas pierwszych do Wrocławia. Fotograf. 
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Imię i nazwisko: PAULINA ZUS 
Klasa: IIA  

Zainteresowania: muzyka, plastyka   

Ulubiony przedmiot w szkole: język polski, zajęcia 

artystyczne 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: matematyka  

Zajęcia dodatkowe: wolontariat, chór, koło 

dziennikarskie 

Sposób spędzania wolnego czasu: śpiewanie, słuchanie 

muzyki , rysowanie                 

Uważam się za osobę wrażliwą, optymistyczną, otwartą 

na świat i ludzi. 

Trzy cechy mojego charakteru: radosna, przyjacielska, 

pomocna. 

Satysfakcję sprawia mi życzliwość innych ludzi, motywacja do działania. 

W grupie ludzi jestem nieśmiała, lecz po dłuższym czasie gdy ich bardziej 

poznaję, otwieram się do nich i się zaprzyjaźniam.  

 
Autorka artykułu o Andrzejkach w języku niemieckim. 

 

Imię i nazwisko: ŻANETA PANICZ  
Klasa: IC (dziennikarsko-filmowa) 

Zainteresowania: taniec, jazda na rolkach, 

muzyka 

Ulubiony przedmiot w szkole: język polski, 

język niemiecki 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: język 

angielski, geografia 

Zajęcia dodatkowe: koło filmowe                          

i dziennikarskie 

Sposób spędzania wolnego czasu: treningi 

taneczne, spotkania z przyjaciółmi 

Uważam się za osobę zaangażowaną w to, co 

robię. 

Trzy cechy mojego charakteru: dążąca do celu, koleżeńska, pomocna. 

Satysfakcję sprawia mi to, co osiągam sama. 

W grupie ludzi jestem spokojna i otwarta na nowe znajomości.                                                                                          

 Autorka artykułów: „Tańczę, bo lubię” oraz „Dzień Edukacji Narodowej”. 
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Imię i nazwisko: NATALIA RATAJ  

Klasa: IC (dziennikarsko-filmowa) 

Zainteresowania: muzyka 

Ulubiony przedmiot w szkole: język niemiecki i język polski 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: biologia 

Zajęcia dodatkowe: zajęcia filmowe i dziennikarskie 

Sposób spędzania wolnego czasu/hobby: czytanie książek,  

spotykanie się z koleżankami i jazda na rolkach. 

 

Autorka artykułów: „Co wiemy o pianinie?” i „Dzień Chłopaka            
w klasie IC”.  

 

Imię i nazwisko: NATALIA PRUDEL  

Klasa: IIB  

Zainteresowania: fotografia, podróżowanie, sport                        

Ulubiony przedmiot w szkole: matematyka, wychowanie fizyczne 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: fizyka i chemia 

Zajęcia dodatkowe: wolontariat, koło filmowe                                   

i dziennikarskie, koło mediacyjne, SKS 

Sposób spędzania wolnego czasu: jazda na rowerze/rolkach, 

oglądanie filmów, spotkania ze znajomymi 

Uważam się za osobę odważną i towarzyską. 

Trzy cechy mojego charakteru: uczciwa, zabawna                                    

i pomocna. 

Satysfakcję sprawia mi: pochwała, dobrze wykonane zdanie, 

osiągnięcie celu, uśmiech na twarzy bliskiej osoby.  

W grupie ludzi jestem na początku mam dystans, ale z czasem 

zawiązuję znajomości. 

Uczennica pełni funkcję fotografa. 

  

Imię i nazwisko: NATALIA FRIMARK  

Klasa: IC (dziennikarsko-filmowa) 

Zainteresowania: rysowanie, muzyka, książki 

Ulubiony przedmiot w szkole: język niemiecki, język 

polski 

Najmniej lubiany przedmiot w szkole: biologia 

Zajęcia dodatkowe: koło filmowe, koło plastyczne 

Sposób spędzania wolnego czasu: czytanie książek, 

słuchanie muzyki i jazda na rowerze. 

Uważam się za osobę: trochę nieśmiałą i miłą. 

Trzy cechy mojego charakteru: przyjacielska, pomocna, 

pogodna. 

Satysfakcję sprawia mi pochwała, pomoc innym 

W grupie ludzi jestem na początku nieśmiała, ale po czasie otwarta na nowe znajomości. 

 

Autorka rysunku w stylu Manga i artykułu pt. „Naucz się rysować – aplikacja dla każdego”. 


