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 Kino akcji z domieszką humoru                  

w gwiazdorskiej obsadzie. Frank (Bruce 

Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin 

(John Malkovich) i Victoria (Helen 

Mirren) to emerytowani agenci specjalni. 

Aby ujść z życiem przed polującymi na 

nich seryjnymi zabójcami, muszą 

reaktywować stary zespół. Kiedyś misje 

uznawane za niemożliwe kończyły się dla 

nich sukcesem, czy teraz uda im się 

oczyścić własne imię i zdemaskować 

prześladowców? 

 Mówią o nich RED - Radykalni 

Emerytowani Degeneraci. 

 Emerytowany tajniak  Frank Moses od 

kiedy zakończył służbę w CIA prowadzi 

spokojne życie na przedmieściach, 

pobierając zasłużoną emeryturę                         

i romansując z uroczą Sarą. Jednak, gdy 

pewnego poranka w jego domu zjawiają 

się zawodowi zabójcy, Frank udowadnia, 

że nie zapomniał, jak się zabija. Aby 

mordercy nie dotarli do jego najbliższych, 

Frank wraz z Sarą ucieka z miasta. Jednak 

dobrze wie, że jedyną obroną w tym 

wypadku jest atak, ponieważ zabójcy nie 

spoczną, dopóki nie zrealizują swojego 

zdania. W ustaleniu kto chce go zabić           

i dlaczego, pomogą mu dawni 

współpracownicy z Agencji – Marvin           

i Victoria, którzy tak jak on stali się celem 

zabójców. Wkrótce okaże się, że trop 

prowadzi do CIA… 

Jest to bez wątpienia, bardzo dobry 

film akcji w którym nie zabrakło 

momentów komediowych, świetnej obsady 

i wielu intryg. Koniecznie musicie go 

zobaczyć! Polecam.  
Oliwia Wojciechowska 

 

Amerykański melodramat z 

Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams w 

rolach głównych. Wzruszająca historia 

niezwykłej miłości, która mimo trudności      

i upływu czasu trwa niezachwiana. 

Noah i Allie poznają się latem 1940 roku. 

Zakochują się od pierwszego wejrzenia. 

On jest biedny, a ona pochodzi z bogatej 

rodziny, która zrobi wszystko, aby 

dziewczyna wyszła za odpowiedniego 

kandydata. Kiedy rodzice Allie zauważają, 

że ich związek to coś więcej niż tylko 

zwykły letni romans, postanawiają 

wyjechać. Każdego dnia przez cały rok 

Noah pisze do ukochanej romantyczne 

listy, lecz dziewczyna nie otrzymuje 

żadnego  z nich. Po upływie roku Noah 

zaciąga się do wojska i walczy po stronie 

Ameryki w II wojnie światowej. 

Wróciwszy remontuje dom, w którym 
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podczas pamiętnego lata przeżyli swój 

pierwszy raz. Chłopak wciąż ją kocha          

i mimo związków z innymi kobietami nie 

potrafi o niej zapomnieć. Nagle, po 14 

latach, Allie zauważa w gazecie ofertę 

sprzedaży domu zamieszczoną przez Noah, 

postanawia do niego pojechać, bo nie może 

o nim zapomnieć. Ma jednak już na palcu 

pierścionek zaręczynowy…  

O tej historii dowiadujemy się                     

z pamiętnika Allie, który codziennie 

czytany jest jej przez pewnego 

sanitariusza. Dziewczyna jest chora na 

Alzheimera i niczego ze swojej burzliwej 

młodości nie pamięta. Kim on jest? 

Dlaczego to robi, choć wie, że Allie 

niewiele rozumie i niczego nie pamięta? 

Dowiecie się tego oglądając film. Ten 

dziennik jest zapisem wielkiego uczucia, 

które nie mogło być spełnione… 

Film jest bardzo dobry, posiada 

świetnie dobraną obsadę i bez chwili 

wahania mogę go polecić każdemu. 
Julia Dorosz 

(Źródła: www.helios.pl)

 

 

- (Thriller/Kryminał, w kinach 

od 04.10.2013r.) najnowszy, fascynujący 

thriller psychologiczny Denisa Villeneuve’a. 

Do czego może posunąć się zrozpaczony 

ojciec, by ochronić swoją rodzinę? Sprawdźcie 

sami. 

- (Science-Fiction/Dramat,    

w kinach od 11.10.2013r.) Dr. Ryan Stone 

(Sandra Bullock), błyskotliwa inżynier 

medycyny, wyrusza w swoją pierwszą podróż 

kosmiczną wraz z astronautą-weteranem 

Mattem Kowalskym (George Clooney), 

dowodzącym swym ostatnim lotem przed 

emeryturą. Na tej pozornie rutynowej 

wyprawie zdarza się wypadek. Prom 

kosmiczny ulega zniszczeniu, a Stone                

i Kowalsky zostają zupełnie sami — 

przywiązani do siebie linami odpływają w 

ciemny bezkres. Jedyną drogą powrotną może 

być zapuszczenie się jeszcze dalej                    

w przerażającą głębię kosmosu. 

-  (Horror, w kinach od 

18.10.2013r.) Głęboko wierząca                         

i konserwatywna Margaret White 

(Julianne Moore) wraz z córką Carrie 

(Chloë Grace Moretz) mieszka na cichym 

przedmieściu małego miasteczka w stanie 

Maine. Carrie jest miłą dziewczyną, którą 

nadopiekuńcza matka izoluje przed światem. 

Nie przysparza jej to popularności w szkole, 

gdzie czuje się bardzo samotna. Nagle 

dziewczyna ujawni swoje telekinetyczne moce 

i wykorzysta je, aby wyrównać rachunki... 

-  

(Akcja/Fantasty/Przygodowy, w kinach 

08.11.2013r.) to kontynuacja przygód Thora, 

który nie ustaje w walce o ocalenie Ziemi          

i pozostałych Ośmiu Królestw przed 

tajemniczym, starszym niż wszechświat 

wrogiem. Po wydarzeniach z filmów "Thor"      

i "Avengers", Thor próbuje zaprowadzić 

porządek w kosmosie, ale starożytna rasa, 

dowodzona przez mściwego Malekitha 

powraca, by zepchnąć wszechświat                    

w ciemność. Jak sobie poradzi ze złem? 

- (Muzyczny, w kinach 

25.10.2013r.) Dante Graham (Laz Alonso), 

potentat w świecie hip-hopu, który zbudował 

na swojej przeszłości b-boya miliardowy 

biznes, zamierza stworzyć zespół marzeń, 

który będzie w stanie zwyciężyć 

legendarną Bitwę Roku 

odbywającą się we 

francuskim 

Montpellier. Czy mu 

się uda? 
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Z 

innej bajki Jodi i Samanthy Picoult to 

wciągająca, ciekawa oraz świetnie 

napisana książka o pierwszej miłości. 

Moim zdaniem fantastycznym pomysłem 

było dodawanie poszczególnych 

rozdziałów zawierających wydarzenia 

toczące się w przestrzeni wymyślonej 

przez autorki. Zapewne większość 

czytelników prześledzi te  interesujące 

fragmenty i się zachwyci, a inni je po 

prostu pominą, traktując jako niepotrzebną 

wstawkę. Pomijając tę część, książka  jest 

bardzo interesująca i spotkała się                  

z wielkim uznaniem wśród czytelników na 

całym świecie. Zawiera także wiele 

staroświeckich ilustracji ukazujących 

bohaterów, różne myśli i poszczególne 

przedmioty, co jeszcze bardziej podkreśla 

ważność pewnych wydarzeń. Książka 

 

bardzo mi się spodobała i mam nadzieję, 

że i Wy docenicie twórczość matki i córki, 

które w nowatorski sposób wprowadzającą 

nas na dwie płaszczyzny: realną                    

i baśniową. Do wypożyczenia w bibliotece. 

Gorąco polecam!  

Dominika Przybyła 

(materiały pomocnicze: długopis, kartka i książka) 
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W czwartek (3.10.2013r.) 

udaliśmy się do Teatru im. Jana 

Kochanowskiego na spektakl pt. 

„Królowa Śniegu”. 

 Przed przedstawieniem byliśmy 

uczestnikami warsztatów 

teatralnych, na których wzięliśmy 

udział w poszukiwaniu przyjaciela 

dla Gerdy. Musieliśmy podzielić 

się na 3-osobowe grupy,                 

namalować godnego przyjaciela. 

Niektórzy namalowali zwierzęta, 

inni zaś symbol przyjaźni. Później 

złączyliśmy wszystkie rysunki tak, 

że powstał jeden, wielki film. 

Ostatnim punktem naszego 

wyjazdu było udanie się do sali 

teatralnej                                  

na spektakl. Najbardziej podobało 

nam się

w nim to, że mimo 

niebezpieczeństwa ze strony 

Królowej Śniegu, Gerda nie lękała 

się i była gotowa odnaleźć Kaja - swoją 

miłość. Kaj, któremu kawałek szkła wpadł 

w serce, stał się nagle innym, obcym 

człowiekiem. Poznaliśmy również 

przyjaciół, których  spotkała  Gerda 

podczas swej wyprawy. Widzieliśmy 

krainę śniegu  zlodowaciałą i zimną. 

Ostatecznie w pojedynku pomiędzy Gerdą 

a Królową Śniegu zwyciężyło dobro. 

Przyjemny był ten dzień, bez lekcji 

i w gronie znajomych. Mamy nadzieję, że 

będzie ich więcej. 

Jennifer Waleska i Dominika Bartek
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W dniach 26 - 28 lipca 2013 roku 

odbył się koncert w Oleśnie. 

Gwiazdami, które śpiewały byli: 

Sylwia Grzeszczak, Ania Wyszkoni, 

Icebreakers Plus, In Vain, Insider        

i Piotr Jurkowski (znany z programu 

Bitwa na głosy czy X Factor. 

Spędziłam ten czas fantastycznie. 

Same widowisko było barwne              

i przepełnione efektami specjalnymi. 

Bawiłam się świetnie. Na koncert 

przyszły tłumy ludzi, a sama Sylwia, 

której jestem fanką, 

zaśpiewała rewelacyjnie. 

Cieszę się ogromnie, że 

mogłam ją zobaczyć                 

i posłuchać na żywo. Co tu 

dużo pisać. Fragment filmiku 

można zobaczyć na: 

www.youtube.pl pod tytułem: 

Sylwia Grzeszczak Dni 

Olesna 2013.  

 

Relacjonowała Sandra Czebreszuk 
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Uroczystość Wszystkich 

Świętych wywodzi się 

głównie z czci oddawanej 

męczennikom, którzy 

oddali swoje życie dla 

wiary w Chrystusa,           

a których nie wspomniano 

ani w martyrologiach 

miejscowych, ani             

w kanonie Mszy Świętej. 

Pierwotnie święto to 

obchodzono 13 maja.        

W IV wieku 

rozpowszechniła się 

tradycja przenoszenia 

całych relikwii świętych, 

lub ich części, na inne 

miejsca. W ten sposób 

chciano podkreślić, że 

święci są własnością 

całego Kościoła. Kiedy w 

610 papież Bonifacy IV 

otrzymał od cesarza 

starożytną świątynię 

pogańską Panteon, kazał 

złożyć tam liczne relikwie 

i poświęcił tę budowlę na 

kościół pod wezwaniem 

Matki Bożej 

Męczenników. Od tego 

czasu oddawano cześć 

wszystkim zmarłym 

męczennikom, w dniu 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 

przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. 

Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem 

rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. 

W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był 

dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale 

wszystkich świętych 

Kościoła Katolickiego. 

Jednocześnie na 

prośbę cesarza 

Ludwika Pobożnego 

rozszerzono to święto 

na cały Kościół. 

Jednym z 

najdawniejszych, 

zachowanych kazań 

spisanych           w języku polskim jest kazanie na Dzień 

Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). 

Kazanie to znajduje się              w rękopisie Biblioteki 

Kapitulnej w Pradze      i pochodzi z połowy XV wieku. 

Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od 

pracy, co powoduje, że wiele osób podróżuje nawet na 

wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich. 

Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, 

zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. 

To święto ma charakter religijny, głównie katolicki, ale 

dobrym zwyczajem obchodzi je także wiele osób innych 

wyznań albo nie wyznających żadnej religii. Jest wyrazem 

pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. Święto to 

było dniem wolnym również w czasach PRL-u, ale 

oficjalnie starano się nadać mu charakter świecki                    

i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem 

 

 

 

 



 
GIMZETKA NR 16                                             31 października 2013r. 

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu Strona 8 
 

Zmarłych. Nazwa ta 

utrwaliła się w 

świadomości wielu osób 

jako kościelna nazwa 

uroczystości liturgicznej: 

Wszyscy Święci. 

Następnego dnia po 

Wszystkich Świętych w 

Dzień Zaduszny (2 

listopada) obchodzony 

jest dzień wspominania 

zmarłych (w Polsce 

zwany Zaduszkami). Dla 

katolików łacińskich          

i wielu innych chrześcijan 

zachodnich jest to dzień 

modlitw za wszystkich 

wierzących w Chrystusa, 

którzy odeszli już z tego 

świata. Pamięć o 

zmarłych znajduje 

również bardziej świecki 

wyraz. Organizuje się 

zaduszkowe koncerty, 

wystawy i spektakle, 

poświęcone zmarłym 

artystom, wydaje 

okolicznościowe 

czasopisma i książki. 

Święta prawosławne. W 

kościele prawosławnym 

tradycji modlitwy za 

zmarłych w dniu 1 

listopada nie ma, 

lecz ze względu 

na wiernych, 

którzy jak np. 

Polsce w tym 

dniu idą również 

na groby swoich 

bliskich w 

świątyniach 

wznoszone są 

modły         w ich intencji.                 W prawosławiu 

podobne święto obchodzi się        w pierwszą niedzielę po 

Pięćdziesiątnicy (Zesłaniu Ducha Świętego na apostołów) 

lub według innych źródeł –             w sobotę przed 

Pięćdziesiątnicą. Modlitwy za zmarłych       w kościele 

prawosławnym odbywają się w 3 dniu od pochówku,  w 9 

dniu, w 40 dniu oraz pierwszą rocznicę od pochówku. 

Okresem modlitw za zmarłych jest czas od 

Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy, w tym szczególny 

dzień to sobota przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego na 

Apostołów. Inne dni modlitw za zmarłych to 2, 3 i 4 sobota 

wielkiego postu, oraz sobota przed dniem św. Dymitra. 

Praktycznie w Rosji, części Białorusi i Ukrainy utożsamia 

się takie święto (lub tylko Zaduszki) z tzw. dniem 

rodzicielskim lub Radonicą, obchodzonymi kilka razy do 

roku, ale najczęściej w okresie wielkanocnym, przy czym 

powinien to być wtorek, rzadziej poniedziałek tygodnia 

tomaszowego następującego po tygodniu wielkanocnym 

(rozpoczynającym się zgodnie z chrześcijańskim liczeniem                    

dni tygodnia niedzielę wielkanocną).  

źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych 

 

Redagowała Sandra Bonk 

Wisława Szymborska „Rehabilitacja” 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
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Bardzo kans ło Biadacu i ło ty, jak 

się tu kiedyś zyło dowjejdziałach sie łod 

mojej ołmy Eli, chtoroł się tu urodziyła            

a potyn mjynskała tu za dziejcio i za 

dziołcha. 

 Zdoł mi się, ize pjyrwej to tu się 

dzioło kans a kans – wjyncej niz dzisiej. 

Terazki we wsi jes jedyn sklep, dzie idzie 

kupić rzecy do jedzynioł, gazety i co inse. 

Jes tez skoła (gimnazjum gminne) i dwóch 

stolołrzi. Dołwniyj we wsi było połra 

sklepów. Jedyn ś nich stoł przi Syrokej 31 

(trzidziejści jedyn). Sło tan kupić cojś do 

jołdła. Drugi taki sklep bół na Syrokej 24 

(dwadziejścia śtyry) – tan moja ołma Ela, 

chtoroł musiała tes to sumnie wyglóndać – 

małoł dziołska we jasnych, dugich 

warkocykach – ze swoją mamą (a moją 

praołmą) właziyły nakupić, jak sły nazołd 

z pola. Przi tej samej dródze (je to 

nołwazniejsoł dróga we Biadacu), 

naprzeciwko skoły, była piekarnia. 

Naprzeciw piekarnie zajś, po tej samej 

strónie co skoła, po sómsiejdzku – była tes 

to fajnoł, wielkoł sala, we chorej modzi 

tańcowali, ludzie robjyli wesela, abo 

fajrowali zniwniołki. Ta sala była łod 

Dylów (Marty i Franciska). Była łóna 

wybudowanoł do kupy ze jejich dómym, 

chtory mioł numer 6 (sejś). Przi tej sali bół  

jescy bar, dzie chopy łaziyli na piwo… 

 

A więcej                

o Biadaczu po 

śląsku opowiemy 

w następnym 

numerze gazetki. 

PS Mamy jeszcze 

sporo 

ciekawostek. 

Patrycja Nikisz 
Bernadeta Jonczyk 

z pomocą p. Gabrieli 

Dworakowskiej 
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Niedawno  w naszej szkole,               

a dokładnie 14 października 2013r. 

odbył się uroczysty apel z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. W tym 

samym dniu uczestniczyliśmy 

również w pasowaniu pierwszaków 

na gimnazjalistów. Uroczystość 

rozpoczęła się występami naszych 

uczniów, śpiewem chóru, a także 

rozdaniem przez Panią 

Dyrektor dyplomów 

(wyróżnień) dla 

nauczycieli.     W drugiej 

części odbyło się uroczyste 

pasowanie pierwszaków, 

składanie przysięgi              

i oczywiście zabawne 

konkurencje.  Klasy drugie 

przygotowały bardzo emocjonujące zadania. Według nas najbardziej zabawną, śmieszną 

konkurencją było karmienie kisielem kolegi siedzącego naprzeciwko. Inne atrakcje to zabawa 

z balonami, czy namalowanie swojej wychowawczyni. Zwyciężyła klasa 1a. Gratulujemy! Na 

koniec wszystkie klasy udały się ze swoimi wychowawcami do klas, aby razem świętować 

jeszcze Dzień Nauczyciela. 

 

Sprawozdanie napisały Jennifer Waleska i Dominika Bartek 
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Długo się zastanawiałam, z kim mogłabym przeprowadzić wywiad. Kobieta, mężczyzna, uczeń czy 

nauczyciel? A może pani Ela? Kiedy ją zapytałam, zgodziła się bez wahania. Przeczytajcie, jakie sekrety 

zdradziła nam ta przesympatyczna pani.   

Karolina Gajęcka: Dzień dobry Pani Elu. 

Chciałabym się dowiedzieć co nieco o działalności 

naszego sklepiku. Czy mogę Pani zabrać 10 minut? 

K.G. Od ilu lat prowadzi Pani szkolny 

sklepik? 

K.G. Czy przez ten czas kiedykolwiek 

sprzedawane były warzywa lub owoce? 

K.G. Czy były one kupowane?                        

K.G. Pytał Panią już kiedyś o to, czemu w sklepiku nie ma zdrowej żywności? 

K.G. Jak Pani myśli, który produkt w sklepiku jest najzdrowszy? 

K.G. Ilu mniej więcej uczniów przychodzi do Pani w ciągu przerwy? 

K.G. Czy są to osoby, które przychodzą dzień w dzień czy sporadycznie? 

K.G. Jak będzie w przyszłości, czy coś się zmieni? 

Pani Ela i jej królestwo. 



 
GIMZETKA NR 16                                             31 października 2013r. 

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu Strona 12 
 

 

K.G. Ja się postaram o to, żeby podsunąć Pani kilka pomysłów. 

Przeprowadzę sondę. Co Pani na to?  

K.G. Czy w Pani sklepiku można uzyskać jakiś rabacik? 

K.G. Chodzi mi raczej o rabacik dla uczniów. 

K.G. Czy sklep na przeciwko szkoły jest konkurencją dla 

naszego małego 

sklepiku? 

K.G. Bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu. 

Myślę, że niebawem się okaże, czego brakuje              

w sklepiku szkolnym. 

 

Czy kupowalibyście owoce i warzywa, gdyby były w naszym sklepiku? 

TAK - 18                             NIE – 2 

 

Jaki produkt chcielibyście mieć w sklepiku? 

doładowania, ogórki kiszone, marchewki, arbuzy, parówki, pizzę, mango, ananasy. 

 
W sondzie wzięło udział trzydziestu uczniów z różnych klas, którzy z przyjemnością 

zjedliby owoc czy warzywo zamiast chipsów. Po przeprowadzonej ankiecie pani Ela zakupiła do 

sklepiku jabłka. Może z czasem dołączy do nich marchewka? Ważne, że są efekty mojej 

interwencji.  

Wywiad oraz sondę przeprowadziła Karolina Gajęcka 

Podchodzi Jasiu do sklepiku 
szkolnego i mówi: 
- Poproszę gofera. 

Pani sprzedawczyni na to: 
- Nie mówi się gofera tylko 

gofra. 
I tak przez cały miesiąc, aż 

w końcu Jaś mówi: 
- Poproszę gofra. 

Pani sprzedawczyni na to: 
- O, nareszcie się nauczyłeś 

poprawnie mówić. 
A Jaś: 

- Nie gadaj pani tylko smaruj 
dżemerem! 
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Nie często, bo raz w roku, 

mamy przyjemność uczestniczyć w tego 

typu imprezach. Fanty, kiermasze, 

pyszne ciasta i przetwory domowej 

roboty, występy oraz rodzinna gra o 

rower. W tych i wielu innych atrakcjach 

mogliśmy uczestniczyć w sobotnim 

festynie Kolorowo i sportowo, 

zorganizowanym przez grono nauczycielskie i rodziców. 

Wchodząc do szkoły naszym oczom ukazywał się niecodzienny 

widok: Nauczyciele w sportowych strojach. Przemierzając 

korytarz, mogliśmy poprawić swój wizerunek u pań z firmy 

Avon, a podjeść małe co nieco w sali nr 2. Tam też braliśmy 

udział w losowaniu. Zobaczcie sami. 

 

Żonkil

Ciasto, kawa i frytki – bufet w sali nr 2. 

Nagroda główna w rękach Kamila. 

Łamigłówki matematyczne. 

Karolina i Olga w roli tajemniczych wróżek. 

Stanowisko bełkotania i faflunienia. 
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Komiks wykonała Dominika Kalert 
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Lato dobiegło końca. Czas pomyśleć                     
o skompletowaniu garderoby na jesień. Na 
początku każdego sezonu zadajemy sobie 
pytanie, w co inwestować, na jakie trendy - 
kolory, wzory, fasony - postawić, by czuć się 
dobrze, wyglądać pięknie i modnie. 
 

– jest            

z czego wybierać. Czy wam też 

poszukiwanie stylowej, a przy tym także 

ciepłej kurtki na jesień i zimę kojarzy się     

z prawdziwą męką? Oto kilka propozycji. 

                                                                        

Będzie trochę pstrokato                 

i pastelowo. 

 

 Raczej zdecydowane kolory, 

ozdoby i takie, które pasują zarówno do 

spodni, jak i do spódnicy. 

        

Doradzała Sandra Czebreszuk
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Nazywany „Królem Popu” oraz największą gwiazdą od czasów Elvisa Presleya — Michael Jackson to 

amerykański piosenkarz, tancerz, autor tekstów, urodzony 29 sierpnia 1958 roku w Gary, stanie Indiana. 

Początki kariery Michaela miały miejsce w rodzinnym zespole „The Jackson 5”, gdzie w wieku 7 lat nagrał 

swoje pierwsze albumy („Got to Be There”, „Ben”). Dziś dla was jeden z jego hitów pt. „Billy Jean”. 

 From a movie scene 

 I said don't mind but what do you mean 

 I am the one 

 Who will dance on the floor in the round 

 She said I am the one 

 Who will dance on the floor in the round 

 

 As she caused a scene 

 Then every head turned with eyes that 

dreamed 

 Of being the one 

 Who will dance on the floor in the round 

Be careful of what you do 

 Don't go around breaking young girls' 

hearts 

 And mother always told me: 

 Be careful of who you love 

 Be careful of what you do 

Cause the lie becomes the truth. 

Filmowej sceny 

Powiedziałem: nie przeszkadza mi to, ale co 

masz na myśli 

Mówiąc, że jestem jedynym 

Który na okrągło będzie tańczył na parkiecie? 

Powiedziała, że jestem jedynym 

Który na okrągło będzie tańczył na parkiecie 

 

I zrobiła widowisko 

Wtedy wszystkie głowy odwróciły się 

A w ich oczach było marzenie, by być 

jedynym 

Który na okrągło będzie tańczył na parkiecie 

 Uważaj na to, co robisz 

 Nie kręć się, łamiąc serca młodych 

dziewcząt 

 I mama zawsze mi mówiła: 

 Uważaj, kogo kochasz 

 Uważaj na to, co robisz 

 Bo kłamstwo staje się prawdą. 

 Tłumaczyła Sandra Szweda (źródła: www.tekstowo.pl) 
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W dniu 17.10.2013 r. w  Tarnowie 

Opolskim odbył się półfinał powiatowy      

w piłce nożnej chłopców, w którym 

wystąpiło 5 drużyn: z Turawy, Ozimka, 

Przywor, Dębskiej Kuźni i Biadacza. 

Uczniów naszego gimnazjum reprezentowali fot. 
powyżej): 

 
1. Lukas Damian 

2. Holeczke Sebastian 
3. Wiench Dawid 
4. Szweda Dawid 

5. Kozielski Marcel 
6. Lisoń Damian 

7. Richter Mateusz 
8. Golenia Patryk 

 
W turnieju rozegraliśmy 3 mecze, w których 

uzyskaliśmy następujące wyniki: 

Biadacz – Ozimek   1:1 

Biadacz – Dębska Kuźnia  3:1 

Biadacz – Przywory  2:3 

Szweda Dawid – 2 bramki
Holeczke Sebastian – 2 bramki

Richter Mateusz – 1 bramka 
Lukas Damian – 1 bramka 

 

Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje nasz bramkarz 

Golenia Patryk (uczeń klasy II a) , który 

wielokrotnie ratował nasz zespół przed 

utratą bramki, a swoją klasę pokazał 

broniąc rzut karny. 

W decydującym meczu o awans do finału 

powiatowego, grając przeciwko PG w 

Przyworach, na przerwę schodziliśmy ze 

stratą 2 bramek (0-2), jednak pierwsze 

minuty drugiej połowy były bardzo 

emocjonujące. W 5 minut wyrównaliśmy 

stan meczu do 2:2, jednak w końcówce na 

3 minuty przed końcem straciliśmy bramkę 

i w efekcie zakończyliśmy rozgrywki na 3 

miejscu.Naszym zawodnikom należą się 

duże brawa za zaangażowanie i wolę 

walki.  
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To był piękny sobotni poranek. Miałam wtedy 6 lat, nie przejmowałam się zbytnio 

światem. Byłam tylko małą dziewczynką o imieniu Aniela. Mama mówiła, że byłam tak 

delikatna jak aniołek, dlatego razem z tatą nadali mi to imię. No właśnie... Moi rodzice. 

Nazywali się Anna i Konrad. To byli całkiem różni ludzie. Mama - kochająca życie, 

roześmiana kobieta. Traktowała mnie jak cud świata. Byłam oczkiem w jej głowie. A tata? 

Rzadko bywał w domu, a gdy już się w nim znajdował, to udawał, że nas nie dostrzega. 

Ignorował nas. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż traktował mnie i mamę jak obcych, 

jak intruzów w jego życiu. Znacznie częściej niż on bywał w domu pan Leon, nasz sąsiad. 

Zawsze uśmiechał się do mnie i do mamy. Nigdy nas nie lekceważył tak jak tata. Zawsze 

poświęcał nam swój czas. Miałam wtedy wrażenie, że mamie nie za bardzo to wszystko się 

podoba. Czasami wręcz wyganiała pana Leona. Nie rozumiałam dlaczego. Ale on nigdy się za 

to nie obrażał. Wręcz przeciwnie, z wielkim zrozumieniem opuszczał nasz dom. Przed tym 

jednak zawsze przyszedł się ze mną pożegnać. Kochał mnie jak własne dziecko. 

 Odpowiadało mi takie życie. Miałam nadzieję, że tak już będzie zawsze. Niestety już wkrótce 

przekonałam się jakie życie jest niesprawiedliwie. 

           Pamiętam dokładnie ten dzień, w którym 

wszystko się zmieniło. Obudziła mnie w środku nocy 

kłótnia rodziców. Nie słyszałam, o co konkretnie się 

kłócą. Moje ucho wyłapywało tylko głośne krzyki. 

Trwało to mniej więcej godzinę. Gdy w końcu 

wrzaski ucichły, tata wyszedł z domu trzaskając za 

sobą drzwiami. Mama wybuchła płaczem. 

Zastanawiałam się, co obudziło w nich taką złość. 

Współczułam mamie. Była taka biedna. Wtedy, gdy 

potrzebowała pocieszenia, tata chcąc uniknąć 

problemów po prostu wyszedł z domu i zostawił 

zapłakaną mamę na środku pokoju. Chciałam do niej 

podejść i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, 

żeby nie płakała. Ona zawsze mi tak mówiła, gdy się 

skaleczyłam. Jednak stwierdziłam, że to trochę głupi pomysł, bo co jeśli mama się 

zdenerwuje, że jeszcze nie śpię? Nie chciałam, żeby na mnie też była zła, więc obróciłam się 

na bok i próbowałam zasnąć. Zamykając oczy zdążyłam jeszcze usłyszeć, jak ktoś wychodzi z 

domu. Gdy się obudziłam, słońce przedostawało się do mojego pokoju przez odsłonięte okno, 

a na skraju mojego łóżka siedziała mama. To pewnie ona odsłoniła zasłonę. Dobrze więc, że 

wtedy          od razu się budzę.          

- Cześć skarbie. Wyspałaś się?  

- Tak, a ty? - odpowiedziałam krótko. 

- Też. Ubierz się szybko w sukienkę, która wisi na szafie. Tą z koronką. Jak już się ubierzesz 

to zejdź do kuchni. Naszykowałam Ci kanapki. 

- W sukienkę? Po co? Przecież jak będę się bawić w pisaku to się ubrudzę! 

- Kochanie wychodzimy gdzieś dzisiaj i dlatego chcę, żebyś była elegancka. No już. Wstawaj 

z łóżka żebyśmy się nie spóźniły! Słysząc ton jej głosu od razu zrobiłam, co kazała. 

Zastanawiałam się tylko, gdzie mnie zabierze. Może o to się wczoraj kłócili? 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 
Opowiadała Wanessa Kistela 
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