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Przepięknie zatańczony Polonez, uroczysty apel, 

galowe stroje, nagrody, wyróżnienia, podziękowania 

i brawa… To znak, że skończył się rok szkolny 

2011/2012 i rozpoczynają wakacje. 

Gimzetka                                                                              

 
Subiektywny Nieregularnik 

Uczniów Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II            

w Biadaczu 

1. Czas na podsumowanie – s. 2 

2. Krótka historia Gimzetki – s.3 

3. Niezwykłe spotkanie                         

z Januszem Korczakiem –   

wywiad – s. 4 

4. Dziecko nie może myśleć jak 

dorosły, ale… – konkursowa 

praca Danieli – s. 5 - 6 

5. Wybierzmy się w podróż śladami 

Drzew Jana Pawła II – s. 6 

6. Moja małoj łojcyzna – artykuł         

o Dąbrówce Łubniańskiej s.7 

7. Altruiści światu – czyli prawie 

wszystko o wolontariacie s. 8 - 9 

8. Stokrotka – rok z życia 

narkomanki – s. 9 

9. Wędkarstwo Gruchy – s. 10 – 11 

10. The Walking Dead - s. 12 

11. Jaki efekt daje połączenie grafiki  

z fotografią – s. 13 

12. Modern Warfare 3 – najnowsza 

odsłona – s. 14 

13. Wakacyjna relacja rodem z biura 

podroży – s. 15 

14. Nasza krakowska przygoda            

– s. 16 - 17 

15. Złote Palmy w Cannes – s. 18 

16. Apel Danieli w sprawie 

wulgaryzmów – s. 19 

17. Jak sobie radzić ze stresem w XXI 

w. – s. 20 - 21 

18. Kochany pamiętniczku – relacja    

z wycieczki klas trzecich na 

Warmię i Mazury s. 22 

19. Muzodajnia – One Direction –      

s. 23 – 24 

20. Ania jest tylko jedna – 

rozstrzygnięcie Konkursu 

Poetyckiego „Zielenią 

zaprószone” - s. 25 

21. Kącik poetycki – s. 26 

22. Siatkówka moim całym życiem – 

s. 27 

23. Wielkie piłkarskie święto, czyli co 

należy wiedzieć o Euro 2012 –    

s. 28 

24. Wakacyjny Konkurs 

Fotograficzny – s. 29 

Ponadto: przewodnik po Warmii         

oraz prezentacja  z wycieczki          

klas trzecich 

 

 

 

 

 

Ponadto dołączamy 
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To już dziesiąty, jubileuszowy 

numer Gimzetki. Jest wyjątkowy        

z kilku powodów. Oprócz tego, że 

obchodzi swoje „dziesiąte 

urodziny”, numer ten poświęcony 

jest dwóm wielkim postaciom. 

Pierwszą z nich jest Janusz Korczak 

pedagog, lekarz, pisarz, publicysta, 

działacz społeczny pochodzenia 

żydowskiego walczący o prawa 

dzieci.  Dlaczego on? Może nie 

wszyscy wiedzą, że rok 2012 jest 

właśnie rokiem Janusza Korczaka       

i z tej okazji postanowiliśmy 

zapoznać was bliżej z tą postacią.     

W tym celu publikujemy wywiad pt. 

Niezwykłe spotkanie z Januszem 

Korczakiem i artykuł pt. Dziecko nie 

może myśleć jak dorosły, ale może    

w dziecięcy sposób zastanowić się 

nad poważnymi zagadnieniami 

dorosłych.  

Jak się domyślacie, następną osobą 

jest Jan Paweł II, któremu                  

z przyjemnością poświęcamy stronę 

w naszej gazetce z racji tego, że jest 

patronem naszego gimnazjum. Nie 

chcemy jednak opisywać jego 

życiorysu, bo przecież to takie 

banalne. Poprowadzimy was 

szlakiem drzew Jana Pawła II, 

których jest ponad dziewięćdziesiąt 

w Polsce. Zaskoczeni? 

Podsumowując trzy lata wspólnej 

pracy z wami, nie należy zapominać 

o sukcesach jakie odnieśliśmy.              

We wrześniu 2011r. otrzymaliśmy 

wyróżnienie, biorąc udział                 

w projekcie Junior Media. 

Profesjonalna gazet w twojej szkole. 

Ogromnym zaszczytem było 

również zajęcie szóstego miejsca       

w Ogólnopolskim Konkursie MAM 

Forum Pismaków - marzec 2012r.

Największym naszym sukcesem jest zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie                      

„e-gazetka naszych marzeń – Twoja pomoc jest cenna”. Był to konkurs, w którym nadesłano 

300 prac z całej Polski. Więcej informacji na temat konkursu można przeczytać na stronie 

internetowej PG Biadacz. 
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Redakcja gazetki została powołana w styczniu 2010 roku. Już w kwietniu ukazał się 

pierwszy numer, który liczył jedenaście nieponumerowanych stron. Ponad dwadzieścia osób 

ustaliło tytuł oraz poszczególne działy. Każda z nich 

wiedziała, co chce pisać. W większości przypadków 

gazetka podejmowała tematy, którymi interesowali się 

poszczególni uczniowie. Tak też jest do dziś. Niektórzy 

są z nami od samego początku, inni dołączają bądź piszą 

sporadycznie. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsze numery różnią się od ostatnich. Dzięki 

udziałowi w konkursach, ciągle wzbogacamy nasz warsztat pracy. Już dziś numerujemy 

strony, podajemy źródła wiedzy i staramy się sprostać wymaganiom naszych czytelników. 

Odchodzimy od sprawozdawczości, a stawiamy na indywidualność i kreatywność naszych 

młodych dziennikarzy. Pomimo to, że nie mamy pomieszczenia redakcyjnego, sprzętu             

i funduszy na drukowanie Gimzatki, nie rezygnujemy z dalszego pisania, a dowodem na to 

jest jubileuszowy numer. Gdyby nasza gazetka mogła mówić, pewnie zacytowałaby               

P. Coelho: Tak mam mnóstwo wad, ale zasługuję na to, by iść dalej.  

Redaktor naczelna p. Magdalena Bednarska 

 

 

  

KRÓTKA HISTORIA 

GIMZETKI… 
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Wczoraj Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II                       

w Biadaczu odwiedził Janusz Korczak. Wybitny pedagog 

odpowiedział na kilka moich pytań. 

 Chantal: Dzień dobry. Bardzo jest nam miło, że to właśnie nasze gimnazjum 

zechciał Pan odwiedzić. Chciałabym Panu zadać kilka pytań dotyczących Pana godnego podziwu życia. 

J.K.: Witam, bardzo chętnie udzielę odpowiedzi na twoje pytania „dziecko”. 

Chantal: Bardzo dziękuję. Wobec tego, czy to poświęcenie dla dzieci dużo Pana kosztowało?  

J.K.: Kocham dzieci. Nie poświęcam się dla nich. Robię to nie dla nich, lecz dla siebie. Jest mi to potrzebne. Nie 

wierzcie słowom o poświęceniu, ponieważ są one kłamliwe i obłudne.                                                     

Chantal: Słyszałam o Pańskiej nietypowej gazecie. Może mi Pan coś więcej o tym opowiedzieć? 

J.K.: Oddałem gazetę we władanie dzieci. Same piszą i redagują, same nawet zajmują się stroną techniczna. 

Całe pokolenie żydowskich dzieci dzięki tej gazecie nauczyło się pisać i czytać w języku polskim. Mam również 

plany zrobić audycję w radiu, którą będą prowadzić dzieci.  

Chantal: Co o wychowaniu w „Domu sierot” sądzą byli wychowankowie?  

J.K.: Twierdzą, że wychowywanie w duchu humanizmu i pięknych idei, sprawiło, że są teraz bezbronni.  

Chantal: Kto jest rodzicem dla tych wszystkich dzieci?  

J.K.: Ja zastępuję tym dzieciom rodziców. 

Chantal: Przecież pełną rodzinę tworzy mama i tata. Jak się Panu udało zastąpić oboje rodziców? 

J.K.: Zgadza się, bardzo mądrze mówisz, ale moje dzieci były żydowskimi sierotami. Nie miały rodziców. Były 

zdane same na siebie. W sumie zajmowałem się 200 samotnych dzieci.  

Chantal: Niekiedy rodzice nie radzą sobie z jednym berbeciem… Co było najgorszym widokiem dla Pana 

podczas wojny? 

J.K.: Najgorszy był widok bicia niewinnych dzieci. Nie mogę potrzeć na takie bezmyślne zachowanie. Nawet, 

gdy dziecko coś przeskrobie nie należy go karać, ale wytłumaczyć.  

Chantal: Czy kiedykolwiek myślał Pan, aby się poddać?  

J.K.: Walczę o wszystko. Gdy widzę, że mogę coś stracić myślę, ile mnie to kosztowało wysiłku, aby to zdobyć. 

Wtedy mam pewność, że nie mogę się poddać.  

Chantal: I ostatnie pytanie, moim zdaniem najtrudniejsze. Czy według Pana dzieci mają prawo do śmierci? 

J.K.: Dzieci często umierają piękniej i godniej niż dorośli, zrozumiałem to, kiedy pracowałem w szpitalu. 

Czasami śmierć jest łatwa, a życie bardzo trudne. Moje właśnie takim było.  

Chantal: Serdecznie dziękuję, że poświęcił mi Pan te kilka minut. Było mi naprawdę bardzo miło. 

J.K.: Nigdy nie odmawiam dzieciom i młodzieży. Również dziękuję. Do zobaczenia. 

Chantal: Do widzenia. 

BIBLIOGRAFIA 

Andrzej Wajda, Korczak, Telewizja Polska 1990, 113 minut. 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z JANUSZEM 

KORCZAKIEM 
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http://zsprzodkowo.cba.pl/wp-

content/uploads/2012/01/patron1.jpg                                         

Chantal Krawczyk 

Dziecko to też człowiek, tak samo jak 

dorosły, tyle że od niego trochę niższy. 

Chociaż nie potrafi zrobić obiadu, napalić w 

piecu i napisać pracy naukowej ogłoszonej 

najlepszą z danej dziedziny, to potrafi 

rozpatrywać nie jeden                                      

z trudniejszych tematów nawet dla jego 

rodziców. Wszystko to wynika                        

z niebanalnej wrażliwości, którą posiadają latorośle. Już na początku XX wieku wiedział o 

tym znakomity polski pedagog Janusz Korczak. „Dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale 

może w dziecięcy sposób zastanowić się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych”  - oto 

słowa Pana Doktora. W stu procentach zgadzam się z tym oświadczeniem. W swojej pracy 

postaram się udowodnić Wam słuszność tej wypowiedzi. 

           Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania to jedno z najważniejszych praw 

malucha, o którym możemy przeczytać w Konwencji Praw Dziecka, międzynarodowym 

dokumencie, gdzie spisane są zasady chroniące nasze pociechy. Każdy człowiek potrafi 

myśleć i nie można mu tego zabronić. Dziecko nie myśli jak dorosły, ale to nie oznacza, że 

nie rozumie, tego co się do niego mówi, o czym się mówi, jakim tonem się mówi. Jeżeli 

wytłumaczymy mu encyklopedycznie np. definicję słowa rasizm, to może nie wyrecytuje tak 

samo jak my, ale będzie kojarzyć tę nietolerancję z niepodawaniem ręki na przeprosiny, 

podziękowanie lub też po prostu na powitanie osobie o innym kolorze skóry.  

           „Mamo, co to jest śmierć?” lub „Tato, gdzie jest mama?”. Te i inne trudne pytania 

mały człowiek, w pewnym okresie swojego życia, na pewno zada osobie, do  której ma 

zaufanie. Bo dziecko ma prawo do niewiedzy! W myśl tej zasady Janusza Korczaka powstał 

przepis w Konwencji, iż dziecko ma prawo do informacji. Nie można mu zabronić zadawania 

pytań, nawet na tak trudne tematy: Co to jest śmierć? „Duch tęskni w ciasnej klatce ciała. 

Ludzie czują i rozważają śmierć pod kątem końca, a jest ona tylko dalszym ciągiem życia, 

innym życiem”. Tak tłumaczył ją swoim podopiecznym Stary Doktor.   

             Czy dziecko nie jest w pewnym stopniu bardziej mądrzejsze od dorosłego? Nie 

obchodzą go przecież zyski, pieniądze. Brzydzi się złem i ma marzenia, że kiedy będzie 

dorosłym, naprawi świat. Tylko że po kilkunastu latach, gdy już nim jest, nie ma w sobie tyle 

pasji, energii i woli do zmian jak kiedyś, gdy był małym chłopcem lub dziewczynką. To 

wszystko znikło w nim. Jako dojrzały człowiek musi spełniać wymagania, oczekiwania, 

obowiązki.  

- Powiadacie: 

- Nuży nas obcowanie z dziećmi. 

- Macie słuszność. 

- Mówicie: 

- Bo musimy zniżać się do ich pojęć. Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć. 

- Mylicie się: 

- Nie to nas męczy. Ale że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wciągać na palcach 

wstawać, sięgać. Żeby nie urazić.  

W taki sposób wybitny pedagog interpretował słowa dorosłych, którzy wiecznie narzekali na 

swoje pociechy. Dzieci potrzebują miłości i wiary w to, że są w stanie zrobić wszystko, co 

tylko będą chciały. A wtedy będąc pełnoletnimi uda im się wcielić w życie swoje dziecięce 

postanowienia. 

Dziecko nie może myśleć jak 

dorosły, ale może w dziecięcy 

sposób zastanowić się nad 

poważnymi zagadnieniami 

dorosłych. 

Janusz Korczak  

http://zsprzodkowo.cba.pl/wp-content/uploads/2012/01/patron1.jpg
http://zsprzodkowo.cba.pl/wp-content/uploads/2012/01/patron1.jpg
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              Mam nadzieję, że poprzez powyższe argumenty udowodniłam tezę, że „nie ma  

dzieci - są ludzie”, którzy potrafią myśleć, rozumieć i czuć nie gorzej niż dorośli, a nawet 

wręcz przeciwnie – intensywniej, ponieważ jak wszystkie istoty mają serce i rozum. Jestem 

również pewna, że dzieci, będąc symbolem niewinności, są szczere, prawdziwe i jak 

napisałam wyżej nie dotknięte złem. Kończąc, chciałabym przytoczyć cytat Janusza 

Korczaka: „Szczęściem dla ludzkości, że nie możemy zmusić dzieci, by uległy wpływom 

wychowawczym i dydaktycznym zamachom na ich zdrowy rozum i zdrową wolę”. Dziś już 

trudno spotkać tak oddanych ludzi, przekonanych o „dorosłości” dzieci. Oby w naszym 

społeczeństwie było jak najwięcej takich pedagogów, którzy potrafią okazywać empatię            

i traktować dzieci tak, jakby sami chcieli być traktowani.  
Źródła: Andrzej Wajda, Korczak, Telewizja Polska 1990, 113 minut;http://www.przystanekkorczak.pl/janusz-

korczak/cytaty/; http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja-o-prawach-dziecka; http://pl.wikiquote.org/wiki/Janusz-

Korczak               

                                                                                                          Redagowała Daniela Kempa   

 
 
Dla wielu z nas Jan Paweł II jest ważną postacią, 

którą wszyscy podziwiamy i szanujemy. Niestety 

większość nie wie, że jest ponad 90 drzew 

poświęconych pamięci Jana Pawła II. Drzewa 

zostały posadzone przez leśników, szkoły oraz 

jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Zazwyczaj sadzone są dęby, ale 

zdarza się także, że zamiast dębów sadzi się np. 

buki. Na terenie Śląska posadzono kilkadziesiąt 

dębów papieskich. Większość z nich 

wyhodowano w leśnej szkółce kontenerowej       

w Nędzy. W Opolu także znajduje się Drzewo 

Papieskie jest nim dąb posadzony przy Izbie 

Leśnej Nadleśnictwa Opole. Sadzonka została 

wyhodowana w Nędzy z żołędza                            

z najstarszego polskiego dębu. Nasiona  

poświęcił sam Jan Paweł II. Obok dębu znajduje się także pomnik w postaci głazu, na którym 

tkwi napis: „Żywy pomnik, który natura i leśnicy składają hołd wielkiemu Polakowi 

papieżowi Janowi Pawłowi II. Opole kwiecień 2006 rok”. Posadzenie tego drzewa 

poprzedzała msza święta. Kolejny dąb posadzono w pobliżu sanktuarium św. Anny. Znajduje 

się tam drewniany krzyż, który stanął obok dębu papieskiego i stojącego przy nim obelisku, 

gdzie jest napis upamiętniający zasadzenie                    w 2006 roku poświęconego dwa lata 

wcześniej przez Jana Pawła II drzewka na śródleśnej polanie „Siedem Źródeł” w Oleśnie. 

Wszystkie drzewa dokładnie opisanie wraz                          z dołączonymi mapami możecie 

znaleźć w książce Aleksandra Żukowskiego pt. „Drzewa Jana Pawła II”. 
Redagowała Sandra Dudek 

 

Wybierzmy się w podróż śladami Drzew Jana Pawła II 

 

http://www.przystanekkorczak.pl/janusz-korczak/cytaty/
http://www.przystanekkorczak.pl/janusz-korczak/cytaty/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja-o-prawach-dziecka
http://pl.wikiquote.org/wiki/Janusz-Korczak
http://pl.wikiquote.org/wiki/Janusz-Korczak
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Mojum mału łojcyznu je 

Dumbrówka Ugiańskoł. To 

tukej zejch się urodziyła, 

stawiałach piyrse kroki, 

naucyłach sie gołdać                               

i zacunach poznołwać świat. 

Z tej wsi wywodzi sie moja 

rodzina, chtoroł miynskoł tu 

jus łod pokolyń. Dumbrówka 

z kołzdej struny łotocunoł je 

lasuma, przez to mumy tu nie 

yno świyzy luft, ale tes kans 

zielyni. Moja chałpa stoi 

blank pod lasym i bes to jak 

rano łotworza łokno, to moga 

sie posuchać ćwiyrkanioł 

ptołków. Jak jus pisa ło lejsie, 

to musa wspumnieć ło nasej 

Studziunce – małej lejśnej 

kaplicce ze źródełkym. 

Studziunka to nołbarzyj znane 

miejsce w nasej wsi, bo 

prziciungoł do siebie kupa 

ludzi, chtorzi chcum porzykać przi 

figurce Matki Boskej, a przi łokazji 

napić sie cudownej wody ze 

źródełka. Bez lato, jak gospodołrze 

siekum łunki, to nie dojś ze całoł 

wiejś wunioł świyzym sianym, to 

jescy kupa bocianów przilatuje. 

Przejyzdzajunc przez wiejś mozymy 

tes trefić na pasunce sie kunie            

z nasej dumbrowskej stadniny, na 

chtorych idzie porajtować po 

lejśnych druskach. Jak widzicie, 

„moja Dumbrówka” to je małoł, 

spokojnoł wiejś i choć niewiela sie 

w niyj dzieje, niezamiyniyłabych jyj 

na zołdnoł innoł. Mum nadzieja, ze 

łobojyntnie jak potocy sie moje 

zycie w przisłości, zawse udoł mi sie 

wrócić do mojej małej łojcyny – 

Dumbrówki. 

 
 
 
 

Redagowała Julia Leja
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Kim tak naprawdę jest 

wolontariusz? Czy można 

powiedzieć, że ma złote serce? Czy 

jest zmuszany do tego, co robi?         

W jaki sposób można nim zostać? 

Dlaczego warto nim być? Na te         

i inne pytania postaram się 

odpowiedzieć.  

Otóż wolontariusz jest osobą, która 

dobrowolnie i bez wynagrodzenia 

angażuje się w pracę na rzecz 

różnych organizacji, pomaga 

potrzebującym, zajmuje się 

bezdomnymi zwierzętami                  

w schroniskach. Można śmiało 

powiedzieć, że aktywnie uczestniczy 

w niesieniu pomocy innym. Ogólnie 

rzecz ujmując, jest to człowiek           

o złotym sercu. Sam z własnej           

i nieprzymuszonej woli poświęca 

swój czas na to, by zrobić coś 

dobrego. Czasem są to wizyty             

u schorowanej staruszki, a czasem 

może być to zbiórka pieniędzy na 

rzecz bezdomnych zwierząt, chorych 

dzieci. 

Społecznicy wykazują się 

pozytywnymi cechami takimi jak: 

dobroduszność, otwartość, 

przyjacielskie nastawienie ku 

bliźniemu i wiele, wiele innych cech, 

które są jakże ważne w dobrej  

postawie i moralności człowieka.     

W dzisiejszym świecie  ochotnicy są 

bardzo potrzebni, bo jest ich 

stosunkowo niewielu. Tak mało 

trzeba, żeby nim zostać. Wystarczy 

chęć i dobra wola, a reszta 

czynników przychodzi  z czasem.  

 

Uczniowie, którzy nie skończyli 

jeszcze 18 lat, wcale nie mają 

skreślonej możliwości udzielania się 

w tym kierunku. Często to szkoła 

oferuje taką możliwość. Pomagać 

można na różnorakie sposoby. Może 

być to pomoc młodszym kolegom     

w nauce czy również przysługa       

w takich miejscach jak biblioteka, 

gdzie do wykonania są drobne 

czynności idealne dla młodego 

wolontariusza.  

Wiem to, gdyż sama jestem 

wolontariuszką w PG Biadacz od      

ALTRUIŚCI ŚWIATU 
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3 lat i jestem przekonana, że można 

uczynić swoje życie barwniejszym,                

a jednocześnie niewielkim 

wysiłkiem dać innym coś bardzo 

potrzebnego i ważnego. W trakcie 

mojego zaangażowania zbieraliśmy 

nakrętki, puszki, baterie oraz 

zabawki i pieniądze, które 

przeznaczaliśmy na dzieci                   

z Domu Dziecka w Opolu. Ostatnio 

pomagaliśmy również 

niepełnosprawnemu chłopczykowi     

z Jełowej poprzez zbieranie 

plastikowych nakrętek. Mile 

wspominam również wolontariat w 

przedszkolu oraz w bibliotece. 

Całą wypowiedź podsumuję cytatem 

bp. Jana Chrapka: Człowiek 

odnajduje siebie tylko                        

w bezinteresownym dawaniu. 

 
Redagowała  Kinga Bielecka 

 

Stokrotka – rok z życia narkomanki 

Powieść o losach kilkunastoletniej narkomanki, która usiłuje zarwać z nałogiem. Tytułowa 

Stokrotka przeżywa okres buntu, euforii, rezygnacji, niepokojów, które pchają ją ku nowym 

ludziom i nowym doznaniom. Próbuje 

walczyć, ale znów narkotyki zwyciężają. 

Stacza się coraz bardziej, raniąc swoich 

najbliższych, by wreszcie poddać się kuracji 

odwykowej. Historia dziewczyny uświadamia 

czytelnikom, czym może się zakończyć ten 

pierwszy, spróbowany z ciekawości skręt, 

tabletka zwiększająca aktywność, czy 

wreszcie zastrzyk, który ma wprowadzić          

w jakieś nowe obszary świadomości. Polecam 

także książkę ''Stokrotka i Demony''.  

 

               Redagowała Karolina Gajęcka 

 

Kilka słów o autorze: 

Jan Paweł Krasnodębski                

(ur. 12 czerwca 1947 w Bytomiu) - 

polski prozaik i poeta, z zawodu 

fotografik. Debiutował w 1970 r. na 

łamach czasopisma "Odra". Laureat 

nagrody im. Andrzeja Bursy. 

 

                   

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/12_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1947
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
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Moja przygoda z tym pięknym sportem rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy to podczas 

wakacji zacząłem przesiadywać wolne chwile (przeważnie weekendy)  nad wodą z kuzynem, 

który posiada kartę wędkarską, i mogłem z nim łowić na jedną wędkę. Na początku tylko się 

przyglądałem, jak on łowi, ale też pytałem o różnie rzeczy, bo chciałem wiedzieć jak 

najwięcej na temat wędkarstwa. Pewnego dnia znalazłem prawdziwy „skarb”, jakim były         

2 stare wędki i przeróżne gadżety mojego taty, gdyż on też będąc w moim wieku, łowił ryby. 

Pewnego weekendu postanowiłem, że ja spróbuję swoich sił.. Wiedząc, że kuzyn na pewno 

będzie na rybach, zabrałem swój skarb nad wodę. Kuzyn wytłumaczył mi, co mam robić. Te 

słowa pamiętam do dziś, a powiedział: „Siedź cicho, a jak spławik zniknie pod wodą, to 

zacinaj czyli z większą siłą 

pociągnij wędkę do góry, aby 

haczyk wbił się a ryba nie mogła 

się sama uwolnić”. Na początku 

nie szło mi to za dobrze. 

Najgorsze było wyczekiwanie na 

branie a kiedy już ono nastąpiło, 

to nie mogłem wyczuć tego 

momentu, kiedy mam zaciąć. 

Lecz z upływem kolejnych 

miesięcy nabierałem 

doświadczenia. Tego samego 

dnia tato wiedział, gdzie jestem, 

przyjechał i obserwował, jak ja     

i kuzyn łowimy. Postanowił, że 

on też znów zacznie łowić, tylko 

musi kupić nowy sprzęt. 

Problemem okazał się mój wiek, 

ponieważ  nie mając jeszcze 

skończonych 14 lat, mogłem 

posiadać tylko legitymację wędkarską, która upoważniała mnie do łowienia, ale pod 

nadzorem osoby pełnoletniej. Teraz już byłem w niebie, gdyż co weekend rano byłem na 

rybach z tatą a popołudnie spędzałem z kuzynem. Przez te magiczne 5 lat złowiłem wiele ryb. 

Zaczynając od tych najmniejszych, a kończąc na moich sukcesach, które miały po 3, a nawet 

5 kg. Uwierzcie, naprawdę jest dużo zabawy z taką 2-kilową sztuką. Przez te pięć lat 

uczestniczyłem także w zawodach wędkarskich, odnosząc sukcesy. Pierwszy sukces 

odniosłem po 2007 roku zajmując III miejsce w kategorii juniorów z zawodach spławikowych 

„GRAND PRIX” ! W kolejnych latach także dobrze kończyłem sezon. W 2008 i 2009 roku 

sezon zakończyłem na II miejscu. W 2010 roku było trochę gorzej, gdyż zająłem III miejsce. 

Podsumowując moje sukcesy, mam 4 trofea i 1 medal. W 2011 roku niestety nie byłem na 

żadnych zawodach, ale wspominam ten rok dobrze. Nie jeździłem na zawody za to zacząłem 

interesować się wędkarstwem karpiowym, dużo czytałem na ten temat i coś wiem. 

Wyczytałem że karp to bardzo waleczna ryba i trzeba mieć odpowiedni sprzęt, który może 

kosztować grubo ponad 10000 zł ! Kupiłem za ponad 300  jedną wędkę z wszystkimi 
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potrzebnymi gadżetami i jeździmy na karpie z tatą i kolegą na pobliski „Żwirek”, łowiąc 

spore sztuki i stosując zasadę Catch&Release (Złów i Wypuść). W tym sezonie również będę 

łowić karpie z nadzieją na dorodne sztuki i na to, że znów zacznę jeździć na zawody. Wierzę, 

że uda mi się w końcu zostać mistrzem koła w kategorii juniorów.  
 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Moje trofea 

 

Parę rad dla początkujących: 

 Poczytaj o wędkarstwie, dowiedz się ważnych rzeczy na ten temat. 

Sprawdź, kiedy można łowić dane ryby, a kiedy nie i jakie mają wymiary 

ochronne. Jest to BARDZO ważne. 

 Najlepiej by było, gdybyś przypatrzył, jak się wędkuje i nauczył się 

pewnych rzeczy a w przyszłości pójdzie Ci o wiele lepiej. 

 Kup wędkę. Początkującym wystarczy niedrogi „kij” 

 Nad wodą nie hałasuj, a na pewno coś złowisz. 

 Bądź cierpliwy ! 

 

 

 

 

Redagował Daniel Gruszka 

 

Z okazji nowego sezonu życzę wszystkim wędkującym dalszych 

sukcesów i jak to mówią wędkarze „połamania kija”. Chcesz 

zobaczyć jak łowię? A może chcesz się wybrać ze mną na ryby ? 

Pisz, dzwoń lub powiedz mi a na pewno się dogadamy. 
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Ta wspaniała historia została 

stworzona na podstawie komiksu       

o tym samym tytule. Światowa 

premiera serialu nastąpiła                 

31 października 2010r.  The Walking 

Dead ma dopiero dwa sezony            

z czego pierwszy ma tylko sześć, 

ponad godzinnych odcinków, a drugi 

trzynaście 45-minutowych części, 

wspaniale wyreżyserowanych przez 

Franka Darabonta, który na swoim 

koncie ma takie hity jak Mgła.  

Serial jest opowieścią o historii 

szeryfa Ricka Grimesa (Andrew 

Lincoln), który podczas jedne z akcji 

został postrzelony i zapadł                

w śpiączkę. Rick miał w mieście  

żonę Lori Grimes (Sarah Wayne 

Callies) oraz małego syna Carla 

Grimesa (Chandler Riggs), których 

po przebudzeniu w szpitalu                          

w Atlancie stara się odnaleźć. Pod 

nieobecność Ricka jego rodzinie 

pomaga  najlepszy przyjaciel, który 

był z nim na ostatniej akcji Shane 

Walsh (Jon Bernthal). Po 

odnalezieniu najbliższych i grupy 

ocalałych, Rick zostaje ich 

przywódcą i prowadzi do jednego z 

niewielu bezpiecznych miejsc. 

Wrogami ocalałych są przerażające  

bestie, czyli żywe trupy (zombie)          

w serialu nazywane Szwędaczami.  

Według mnie jest to bardzo dobra, 

lecz nieudolna adaptacja kultowego 

komiksu o przygodach grupki 

ocalałych. Jest to bardzo ciekawa       

i warta obejrzenia historia dla ludzi    

o mocnych nerwach. Gorąco 

polecam! 

 

Redagował Mariusz Targoński 

 

 

 

 

 

 

 

Życie ludzkie jest jak gra w kości. 

Jeśli nam się nie dostała do rąk ta 

kość, którą chcemy, trzeba się 

starać jak najlepiej wyzyskać tę, 

która nam była przez los sądzona. 

Terencjusz 
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Wszystko zaczęło się od grafiki komputerowej, 

którą zainteresowałam się mając zaledwie osiem 

lat. Wchodziłam na różne blogi, prowadzone przez 

nastolatki - gwiazdy, grafika czy nawet własne 

pamiętniki. Spodobały mi się. Miały przepiękne 

nagłówki i wtedy pomyślałam, że przecież sama 

również mogę posiadać i takiego bloga, i taki 

nagłówek. Może z początku nie wychodziło mi to 

za dobrze, a grafika tworzona w photoshopie nie 

wyglądała zachwycająco, ale lubiłam to, co 

robiłam. W sumie... lubię to do dziś. 

Dwa lata temu, kiedy przeglądałam photoblogi 

amatorów tworzących zdjęcia różnych obiektów 

czy zwierząt, zamarzyłam, żeby również takie 

fotografie robić. Posiadałam tylko małą kamerę, 

może nie była to lustrzanka, jaką posiada dobry 

fotograf lub nastolatek, którego na to stać, ale  

byłam zadowolona ze swoich zdjęć. Często 

pożyczałam aparat mojego brata i pstrykałam jakieś 

zdjęcia zwierzętom, kwiatom. Rok temu na 

gwiazdkę otrzymałam swój pierwszy aparat 

hybrydowy. Moje marzenie wtedy się spełniło, bo 

zostałam posiadaczką aparatu cyfrowego, który ma 

możliwości na zrobienie naprawdę dobrych zdjęć. 

Na początku tworzyłam foty na ustawieniach 

automatycznych, ale z czasem przerzuciłam się na 

manualne. W międzyczasie wybrałam się do 

Jełowej, do pana Mirosława Małeckiego, który 

podpowiedział mi, czym się kierować podczas 

robienia zdjęć. 

Teraz łącze te dwa zainteresowania - grafikę 

komputerową i fotografię. Mam również cichą 

nadzieję, że w przyszłości będę mogła zostać 

dobrym fotografem.  

 

 Redagowała Monika Fiech 
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Akcja gry rozpoczyna się niedługo po wydarzeniach  z poprzedniej części, oznacza to mniej więcej 

tyle, że znowu na polu bitwy przyjdzie nam pokierować znajomymi żołnierzami, ale nie zabraknie też 

nowych twarzy. I tu już na wstępie należy podkreślić, że wyrazistość postaci jest świetna na tyle, że           

z każdym dalszym postępem wręcz utożsamiamy się z nimi i przejmujemy się ich dalszym losem. 

Fabuła, choć teoretycznie od trzech części podobna, potrafi nas nadal nieźle zaskoczyć i wciągnąć, no, 

ale w końcu zawsze była to jedna z głównych atutów 

serii. Chociaż i ona ma swoje minusy, w niektórych 

momentach aż irytujące jest to, że Amerykanie są 

najlepsi, najwspanialsi            i zawsze wygrywają. 

Kolejnym z plusów jakim może pochwalić się nowy 

CoD jest duży wybór broni jaki możemy używać. Od 

małych prostych pistoletów do ogromnych karabinów z 

podoczepianymi bajerami w postaci różnej maści 

celowników, granatników itp. Oddają one wspaniały 

klimat, przez co chwilami rzeczywiście możemy 

poczuć się jak na wojnie. 

A jak ma się do tego wszystkiego tryb 

wieloosobowy? Właściwie to nijak, nowością jest dodanie 

trybu przetrwanie, w którym samotnie bądź też, ze 

znajomym odpieramy kolejne fale złych Rosjan, gra się w to dosyć przyjemnie, ale reszta gry 

sieciowej w CoD-zie to odgrzewany kotlet, nic nowego. Trzeba się pogodzić z tym, że mocną stroną 

gry jest kampania, a tryb wieloosobowy należy do Battlefielda. Należy również wspomnieć, że silnik 

graficzny wykorzystywany w grze, ma już na karku ponad 6 lat, co oznacza, że gra jak na dzisiejsze 

czasy nie wygląda tak zachwycająco jak główny konkurent serii, czyli właśnie Battlefield.  

Podsumowując, Call of Duty: Modern Warfare 3 jest bardzo dobrą grą pod względem kampanii dla 

jednego gracza, lecz bardzo mizernie wypada w innych aspektach. Przechodząc ją nieraz naprawdę 

zostaniemy mile zaskoczeni przez twórców, a niektóre sceny zapadną w naszych głowach na jakiś 

czas. Z czystym sumieniem grę mogę polecić wszystkim wielbicielom gatunku FPS i życzyć miłej 

gry.                                                                                                      Redagował Michał Roszczypała 

 

Call of Duty: Modern Warfare 3 

Seria Call of Duty od lat wywołuję skrajne emocję 

wśród graczy, jedni odbierają ją bardzo ciepło          

i pozytywnie, inni zaś nie widzą w niej nic 

nadzwyczajnego. Czy najnowsza odsłona Modern 

Warfare 3 jest w stanie przyciągnąć do monitora 

więcej osób niż dotychczas? 
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Hiszpania 

 Co warto tam 

zwiedzić? 

             

La Sagrada Família – 

secesyjny kościół w 

Barcelonie 
 

W Barcelonie jest 

wiele restauracji, ale 

tylko jedna jest 

najlepsza Cafe De 

L'Academia. Podają 

tam wyśmienite           

i świeże dania. 

Zapachy potraw oraz 

wystrój restauracji 

przyciąga 

przechodniów. 

 

 A także świecącą, 

grającą fontannę w 

Barcelonie. Jest to 

naprawdę atrakcja dla 

dzieci, jak i dla 

dorosłych. Fontanna 

zmienia kolory              

i kształty. Na około 

fontanny są ławki na, 

które można usiąść       

i patrzeć się na piękne 

widoki. 

 

 

Redagowała Sandra 

Czebreszuk 

 

Hiszpania cieszy się 

dużą liczbą turystów 

na wyspie Lloret de 

Mar. Można ciekawie 

i miło spędzić tam 

wakacje, ale i nie 

tylko. Lloret De Mar 

to nie tylko hotele, 

bary, dyskoteki            

i tłumy na plaży, ale 

świetna zabawa              

w gronie najbliższych.  

A już po wakacjach 

kolejne kraje, które 

odwiedziłam. 

 

 

 

 

 

Serdecznie polecam 

odwiedzenie Hiszpanii  i wielu 

innych rozrywek, które można 

tam spotkać. 
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Zebraliśmy się o szóstej rano, by już koło 

dziewiątej dojechać do miasta, w którym 

możemy spotkać Lajkonika. Najpierw 

zanurzyliśmy się  w błękitnych wodach 

aquaparku, w którym były ogromne 

zjeżdżalnie, a królował wielki, morski 

smok. 

 

Po 3 godzinach wodnych harców wszyscy 

byli wykończeni, lecz dzień się dopiero 

zaczynał. Napadła na nas bowiem kolejna 

zmora zwana ,,smokiem wawelskim 

 

 Po walce z potworem, który zionął 

ogniem, ruszyliśmy pod okno papieskie, by 

uczcić Patrona naszej szkoły. Zjedliśmy 

też przepyszny posiłek w znanej, 

amerykańskiej restauracji. 

Po spożyciu tylu kalorii  też mieliśmy  

ochotę zionąć ogniem, ale posiadaliśmy 

takiego talentu. Doszliśmy do wniosku, że 

dobrym sposobem na niestrawność byłoby 

zgubienie kilku gramów dzięki zwiedzaniu 

Rynku i zobaczeniu Kościoła Mariackiego. 

 

Po wędrówce zrozumieliśmy, że 

jak na sylwetkę smoka 

zgubiliśmy za dużo masy ciała             

i postanowiliśmy nadrobić to 

pysznymi, słodkimi, 

kalorycznymi lodami. Mieliśmy 

też czas wolny, żeby kupić 

Precelki, Wisła, wspaniała atmosfera. Czy wiecie 

gdzie w piątek 25.05 były klasy I? Jeśli nie wiecie, to 

przeczytajcie nasz artykuł. 
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prezenty swoim mamom. 

Niektórzy woleli poobcować          

z literaturą i poetami, siedząc na  

pomniku Adama Mickiewicza.  

 

Następnie weszliśmy pod 

Sukiennice (tak - pod – do 

podziemi), gdzie znajduje się 

bardzo nowoczesne muzeum. 

Już na początku powitała nas 

scena ze średniowiecza 

zrobiona z pary wodnej. 

Niektórzy dowiedzieli się, ile 

ważyliby kamieni (jednostka 

masy) albo ile mają łokci. Jeśli 

osoba miała więcej niż 2 metry, 

posądzano ją o wampiryzm. 

Widzieliśmy również szczątki 

ludzi z tamtej epoki! To lepsze 

niż „Zmierzch”! 

Muzeum całkowicie nas 

wykończyło, ale i tak szaleliśmy 

w autobusie podczas powrotu 

do domu. Humory dopisywały 

też naszym opiekunkom – Pani 

Magdalenie Nielskiej, Pani 

Małgorzacie Kuładze, Pani 

Teresie Hajzer i Pani Joannie 

Greniger, więc śmialiśmy się do 

rozpuku. Wycieczka była 

cudowna, a naszej krakowskiej 

przygody nigdy nie zapomnimy.  

 

Karolina Gajęcka i Olga 

Wajer  
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27 maja 2012 r. zakończył się 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy            

w Cannes, impreza o tyle interesująca, że 

promuje filmy nieznane, czasem niszowe,    

i znacznie bardziej zadowalające 

artystycznie niż te nagrodzone Oscarami. 

Filmy, które na komercyjny sukces nie 

mają szans (są za trudne dla masowego 

odbiorcy), otrzymują dowody uznania od 

krytyków, i tym samym wzbijają się na 

szczyt (choć nie zawsze finansowy). Tym 

samym stają się pozycją obowiązkową dla 

każdego „kinomaniaka” (czy człowieka, 

który za takiego chce się uważać).  

Ale przejdźmy do rzeczy: filmy 

nagrodzone licznymi canneńskimi 

nagrodami to z pewnością filmy 

perfekcyjne montażowo i aktorsko, 

oryginalne i znakomite, tylko z jakiegoś 

powodu wszystkie (oprócz „Działki 

anioła”, nagrodzonej Prix du Jury) bardzo 

ponure. Równie posępna była cała 

ceremonia, odbywająca się w strugach 

deszczu. Ulewa zniszczyła nawet 

zadaszenie jednego z namiotów                   

i uniemożliwiła odbycie się projekcji 

jednego z filmów.  

Laureatem Złotej Palmy został film 

„Miłość” Michela Haneke, z wielkimi 

gwiazdami kina francuskiego w rolach 

głównych. Poruszająca opowieść, 

naturalnie o miłości, ale miłości pary 

osiemdziesięciolatków, wspierających się 

u kresu swojego życia. 

Co bardziej zaskakujące, drugim 

zwycięzcą został film rumuński, „Za 

górami”, oparta na faktach historia 

poddanej egzorcyzmom i torturowanej       

w prawosławnym monastyrze dziewczyny. 

Zdobył statuetki dla najlepszej aktorki 

pierwszoplanowej (ex aequo Cosmina 

Stratam i Cristina Flutur) oraz za najlepszy 

scenariusz.  

Chyba największym przegranym 

festiwalu okazał się film „Cosmopolis” 

Davida Cronenberga, nużąca, przegadana 

historia jadącego limuzyną (przez 

praktycznie cały film) upadającego króla 

Wall Street, zagranego przez gwiazdę kina 

młodzieżowego, Roberta Pattinsona.  

To, że canneńskie nagrody nijak nie 

pokrywały się z tymi oscarowymi, jak już 

pisałam na początku, nie jest niczym 

niezwykłym. A wręcz przeciwnie. Dzieła 

uhonorowane Nagrodami Amerykańskiej 

Akademii Filmowej to nie kino artystyczne 

(i nigdy nie miało takim być), tylko czysto 

komercyjne, czyli takie, które i może,           

i musi się sprzedać. Wystarczy chyba 

powiedzieć, że gdyby ktokolwiek odważył 

się zaprezentować w Cannes film „Hugo       

i jego wynalazek” albo inne tego pokroju 

„arcydzieło” (czyli przeciętny film 

rozrywkowy) zostałby albo wyśmiany albo 

rozerwany na strzępy. Nie wiadomo,         

co gorsze w branży filmowej.  

Redagowała Dominika Fleszar



[GIMZETKA NR 10] 30 czerwca 2012 

 

19 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

 

  

Mamy XXI w. - wolność poglądów, 

twórczości artystycznej i słowa. No 

właśnie „SŁOWA” co to znaczy? 

Może to, że jeśli kogoś nie lubimy 

możemy o nim mówić, co chcemy 

lub wyzywać go od najgorszych,          

i nie będziemy za to ukarani? Nie, 

zdecydowanie nie!  

Wulgaryzmy... Można je usłyszeć 

praktycznie wszędzie: w szkole, 

autobusie, na ulicy, pod blokiem,        

a niejednokrotnie nawet w TV, którą 

przecież nie oglądają jedynie dorośli, 

ale także dzieci, które słuchają           

i zapamiętują, a jako następne 

pokolenie na pewno będą                  

w przyszłości korzystać z tej wiedzy.      

I tak się koło zamyka: dorośli w TV,  

rodzice w domu używają tych 

ordynarnych słów, a dzieci                

w przyszłości przekażą je swoim 

dzieciom. A przecież te słowa  nie 

wzbogacają naszego słownictwa, 

wręcz przeciwnie niszczą nasz 

język! W naszej szkole także można 

je usłyszeć z ust uczniów                    

i uczennic, a przecież średnio mamy 

dopiero 15 lat, czy nie uważacie, że 

jeśli teraz korzystamy z nich tak  

 

 

często, to za niedługo możemy się 

od nich uzależnić? I nie będziemy          

w stanie powiedzieć pełnego 

wielokrotnie złożonego zdania bez 

użycia przekleństw! Używamy ich 

nie tylko, aby kogoś skrytykować, 

ale także po to, aby grupa do której 

chcemy przynależeć nas 

zaakceptowała. Czy to nie żenujące? 

Żeby ktoś nas polubił musimy 

zacząć przeklinać! 

Wydaje mi się, że ludzie, którzy 

używają tych ordynarnych słów nie 

mają po prostu bogatego słownictwa, 

ale przecież to ich nie 

usprawiedliwia. Z drugiej strony 

nieraz przekleństwa możemy 

usłyszeć z ust takich osób, które są 

inteligentne i potrafią się pięknie 

wypowiadać.  

Postarajmy się, aby z naszego 

codziennego języka zniknęły te 

słowa, których nie chcielibyśmy 

usłyszeć z ust osób nas otaczających. 

I nie bójmy się mówić NIE 

PRZEKLEŃSTWOM, które nas 

denerwują i obrażają. A może wtedy 

za kilka lat nasz język będzie 

przyjemniejszy i bogatszy.   

Redagowała Daniela Kempa 

 

Kontynuując naszą akcję „STOP WULGARYZMOM” postanowiłam przemówić 

do społeczności uczniowskiej (a właściwie zaapelować), żeby szanowali                   

i pielęgnowali nasz język polski. 
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Stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcje 

organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne              

i psychiczne. Jako nastolatkowie bardzo często spotykamy się ze 

stresującymi sytuacjami. Konieczną czynnością w walce ze stresem 

jest poznanie jego przyczyn. Czynnikiem wywołującym stres jest 

nadmiar obowiązków w szkole tj. duża ilość kartkówek, 

sprawdzianów i zadań domowych, brak akceptacji wśród 

rówieśników, trudna sytuacja w rodzinnie, niesprawiedliwa ocena 

nauczyciela, brak dostatecznego czasu na wypoczynek i wiele innych 

zdarzeń. Kiedy przyczyny nałożą się na siebie możemy odczuwać 

dolegliwości np. bóle głowy, przyspieszony oddech i tętno, 

nadmierne pocenie się, trudność z pamięcią i koncentracją. 

 

● ● ● 

W pięciu punktach przedstawiamy wam sposoby radzenia sobie ze stresem. 

1. Relaksacja, czyli praca z oddechem. Polega na zwolnieniu oddechu i nadaniu mu 

odpowiedniego rytmu np. joga lub medytacja. 

2. Przeramowanie sytuacji, to technika polegająca na zmianie kontekstu sytuacji np. jeżeli 

nauczyciel podnosi głos, spróbuj sobie wyobrazić, że jego głos brzmi jak kwakanie kaczora 

Donalda, wtedy taka sytuacja może cie rozbawić. 

3. Wcześniejsze uporządkowanie planu dnia. Taki ład pomoże ci uniknąć nieplanowanych, 

zaskakujących sytuacji. 

4. Tańczenie, śpiewanie, majsterkowanie i tym podobne zajęcia mogą być świetnym sposobem 

na rozładowanie napięcia. 

5. Zdrowy tryb życia, czyli po prostu sport i odpowiednia dieta . 

● ● ● 
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Przeprowadziłyśmy wśród 25 uczniów naszej szkoły ankietę, dotyczącą przyczyn stresu. 

ANKIETA Tak Nie 

Niesprawiedliwe potraktowanie przez nauczyciela   

Niezapowiedziana kartkówka   

Kłótnia w domu   

Złe oceny i trudności w nauce   

Brak akceptacji ze strony rówieśników   

Przybranie na wadze o kilka kilogramów   

 

Prawie u 56% uczniów stres wywołuje niesprawiedliwe potraktowanie przez nauczyciela. Aż  

60% wskazuje na niezapowiedziane kartkówki, a jedynie 20% na kłótnie w domu. Złe oceny    

i trudności w nauce wywołują stres u 52% uczniów. Silne emocje występują także u 16% 

badanych przy braku akceptacji ze strony rówieśników. Warto podkreślić, że aż 35% 

denerwuje się z powodu przybrania na wadze o kilka kilogramów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redagowały Hania Pachurka i Julia Jaworska 

Pamiętaj!!! 

Stres pozwala zmotywować nas do działania,                               

ale także może  

wywołać depresje i inne poważne choroby.  
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15.05.2012r. wybraliśmy się z czterema trzecimi klasami na długo oczekiwaną czterodniową 

wycieczkę na Warmię i Mazury. Bez zastanowienia mogę stwierdzić, iż była to najlepsza 

wycieczka, na jakiej kiedykolwiek byłam. Na początku zapowiadało się na deszcz, ale na 

szczęście tylko w środę mieliśmy brzydką pogodę. Jadąc do Krainy Wielkich Jezior, po 

drodze wstąpiliśmy do Olsztyna, zwiedzając Zamek Kapituły Warmińskiej, którego sławnym 

administratorem w XVI w. był Mikołaj Kopernik. Następnie pojechaliśmy do hotelu. Tam 

zjedliśmy obiadokolację i już o 22:00 musieliśmy iść spać, nie można było po tej godzinie 

wyjść z pokoju, ponieważ nauczycielki czatowały na korytarzu. Drugiego dnia udaliśmy się 

do Gierłoży. W Wilczym Szańcu zobaczyliśmy byłą kwaterę Adolfa Hitlera z II wojny 

światowej. Następnie pojechaliśmy do Kętrzyna, gdzie byliśmy w zamku krzyżackim,                

a potem w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Jerzego. Kolejno odwiedziliśmy 

sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce, zwanej "Częstochową Północy", przyciągające 

pielgrzymów z dalekich stron Polski. Tam miał miejsce koncert organowy, którego mieliśmy 

przyjemność odsłuchać. Potem pojechaliśmy do hotelu na dyskotekę, a cisza nocna była 

dopiero o północy. Trzeciego dnia byliśmy w Mikołajkach, gdzie zwiedzaliśmy wioskę 

żeglarską. Później byliśmy w zamku krzyżackim z XIV w. oraz w twierdzy Boyen z XIX w. 

W środę pogoda nam nie dopisała, dlatego nie poszliśmy na spływ kajakowy tylko 

pojechaliśmy do hotelu Gołębiewskiego. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa 

poszła na basen, a druga na kręgle. Gdy przyjechaliśmy do hotelu, poszliśmy na spacer,            

a wieczorem mieliśmy ognisko na którym śpiewaliśmy przygotowane wcześniej szanty. 

Czwartego dnia pojechaliśmy do Olsztynka - jednego z najstarszych skansenów w Europie, 

który gromadzi między innymi zbiory architektury z terenu Prus Wschodnich. Następnie 

udaliśmy się na pole bitwy pod Grunwaldem, tam obejrzeliśmy krótki film, który zakończył 

nasza wycieczkę i niestety trzeba było jechać do domu. Cztery dni to trochę za krótko, ale 

lepiej już to niż wcale.  

Galerię zdjęć można podziwiać w załączniku „Szlakiem Warmii i Mazur”. Zapraszam. 

Redagowała Justyna Piekorz 

Piszę do ciebie, ponieważ chcę się podzielić         

z tobą moimi wrażeniami w wycieczki   

„Szlakiem Warmii i Mazur” 

Szlakiem Warmii i Mazur 
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                      One Direction – What makes you beautiful 

You’re insecure Jesteś niepewna 

Don’t know what for Nie wiem, po co 

You’re turning heads Zwracasz na siebie 

uwagę, 

When you walk through the door Gdy przechodzisz przez 

próg 

Don’t need make-up Nie potrzebujesz 

makijażu, 

To cover up By się zakryć 

Being the way that you are is enough  Bycie sobą wystarcza 

Everyone else in the room can see it Wszyscy wokół to widzą 

Everyone else but you Wszyscy oprócz ciebie 

Baby you light up my world like nobody else Kochanie, rozjaśniasz 

mój świat jak nikt inny 

The way that you flip your hair Sposób, w jaki machasz 

włosami 

Gets me overwhelmed Przytłacza mnie 

But when you smile at the ground Lecz kiedy uśmiechasz 

się w dół 

It ain’t hard to tell Nietrudno powiedzieć 

You don’t know Ty nie wiesz 

You don’t know you’re beautiful Nie wiesz, że jesteś 

piękna 

If only you saw what I can see Gdybyś tylko dostrzegła, 

co ja widzę 

You’ll understand why I want you so desperately Zrozumiałabyś, dlaczego 

chcę Cię tak desperacko 

Right now I’m looking at you and I can’t believe Właśnie patrzę na ciebie 

I nie mogę uwierzyć 

You don’t know Ty nie wiesz 

You don’t know you’re beautiful Nie wiesz, że jesteś 

piękna 

                                    That’s what makes you beautiful!                               To sprawia, że jesteś piękna! 

                                    So come on                                    Więc chodź 
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Warto zapamiętać! 

Insecure – niepewna 

To cover up – ukryć, zakryć się 

To be the way that you are – być taką, jaką jesteś 

Beautiful – piękna 

Desperately – desperacko 

To prove - udowodnić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pochodzi z www.google/image/onedirection.pl 

- sunshine 

One Direction to brytyjsko-irlandzki boysband, który powstał w 

2010 roku podczas 7. edycji brytyjskiego programu „X Factor”. 

Louis (21 l.), Liam (19 l.), Niall (19 l.), Zayn (19 l.) i Harry (18 l.) 

zajęli 3. miejsce w finale, zdobywając sławę na całym świecie. 

Odbyli trasy koncertowe na terenie Europy, USA oraz Australii. W 

listopadzie 2011 roku wydali swój pierwszy album „Up All Night”, 

a dwa miesiące wcześniej nagrali swoją debiutancką piosenkę – 

„What makes you beautiful”, której tekst i tłumaczenie możecie 

poznać poniżej. 
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Nowa odsłona nastolatki zaskoczyła nas wszystkich. Uczennica klasy IIIB 

poprzez ogromne zamiłowanie do języka polskiego postanowiła 

wypróbować swoje zdolności pisarskie. Ania, bo tak ma na imię 

zwyciężczyni, napisała dwa wiersze dotyczące wiosny. Jej twórczość 

zachwyciła zacne jury z Biblioteki w Łubnianach.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – nie tylko 

poetyckich.                     Redakcja Gimzetki 
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Wiosna! 

Patrzcie dzieci, 

Wiosna do nas z wiatrem leci. 

Biegnie, woła do zabawy, 

Przyjdźcie do mnie bez obawy, 

Młodzi z dumą do niej mkną, 

W jej obliczu kwiaty lśnią. 

Śpiewają, cieszą się dzieci, 

Że zima zaraz odleci. 

Kończy mi się niestety wena, 

Więc wszystkim wielkie do zobaczenia! 

 

Zimo Precz! 

Gdy nastaje czas zimy, 

Od razu każdemu znikają miny. 

Jest ponura i chłodna, 

A Ja jestem lata głodna. 

Lubię, gdy słońce świeci, 

Wtedy nawet z chęcią wynoszę śmieci. 

Mam uśmiech na twarzy, 

Bo słońce mocno parzy. 

Więc Zimo precz! 

Nie chcemy Cię, 

To jasna rzecz, 

Bo twój zimny przeraża nas gniew. 

Wolimy słuchać  ptaków śpiew. 

Zimo, nie do zobaczenia... 

Wiersze napisała Ania Spyra 
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Siatkówka jest dla mnie całym życiem. 

Właśnie to jest moje hobby, moja pasja. Każdy 

wolny czas spędzam na graniu. Cała ta moja 

przygoda z siatkówką miała miejsce  w trzeciej 

klasie szkoły podstawowej. Wszystko zaczęło 

sie od normalnego SKS-u, na który poszłam     

z nudów.  

Na sali gimnastycznej ćwiczyli starsi koledzy    

i koleżanki. Oni juz znali wszystkie zasady, 

techniki. Pełna podziwu patrzyłam na ich 

mocne zagrywki czy perfekcyjne podania, bo 

ja dopiero wkraczałam w ten niesamowity 

świat. Nasz wuefista najpierw pokazał,             

a później mnie nauczył odbić sposobem 

górnym i dolnym (przez które miałam całe 

obolałe i zaczerwienione ręce). Gdy już mi w 

miarę dobrze szły odbicia, przeszłam na 

wyższy i zdecydowanie trudniejszy poziom 

mianowicie zagrywki. Przyznam, że to dla 

mnie czarna magia, w ogóle nie wiedziałam 

od, czego mam zacząć. Po cennych radach              

i wskazówkach nauczyciela udało mi się 

prawidłowo zaserwować i już wtedy 

wiedziałam, że siatkówka będzie moją 

ukochaną dziedziną sportu. Czwarta klasa była 

dla mnie bardzo ważną, ponieważ to wtedy po 

raz pierwszy w życiu grałam w drużynie 

szkolnej. Moje pierwsze zawody odbyły się       

u nas w szkole, co to były  za emocje! 

Uczniowie wszystkich klas przekrzykujący sie 

nawzajem i kibicujący naszej drużynie, a ja po 

raz pierwszy nieskandująca razem z nimi tylko 

stałam na boisku i grałam. I tak przez czwartą    

i piąta klasę grałam w pierwszym składzie, 

czerpiąc z tego niesamowitą radość. Szósta 

klasa była przełomem                                         

w dotychczasowym życiu. Chcąc jak najlepiej 

zakończyć swoją karierę w podstawówce, 

trenowałam jeszcze bardziej. Zostałam 

kapitanem naszej drużyny, która na każdych 

zawodach wyciskała z siebie siódme poty, co 

dało pożądany efekt, bo dostałyśmy się na 

zawody wojewódzkie w minisiatkówce 

dziewcząt. Chociaż nie zajęłyśmy pierwszego 

miejsca, to i tak byłam dumna z całej drużyny, 

gdyż wywalczyłyśmy drugie miejsce,  to było 

zwieńczeniem mojego wysiłku wylanego na 

treningach. Dzięki siatkówce mogłam  zdobyć 

stypendium sportowe oraz tablo dla 

najlepszych sportowców (każdy uczeń, który 

osiągnął wysokie wyniki w sporcie dostawał 

tablo, które jest wywieszone w szkole 

podstawowej.) Na tym zakończyła sie 

przygoda z siatkówką                                        

w podstawówce. Wchodząc w etap 

gimnazjalny, wiedziałam, że niezaprzestane 

grać w siatkówkę. Z determinacją poszłam na 

SKS wiedząc, co mnie czeka, bo byłam 

najmłodsza, a dziewczyny                                   

z pierwszych klas nie są mile przyjmowane do 

drużyny. Jednak mój upór się opłacił, bo już w 

pierwszej klasie grałam w reprezentacji szkoły. 

Druga klasa przyniosła przykre niespodzianki, 

bo po zwichnięciu kolana musiałam zaprzestać 

grania w siatkówkę, co w cale mi nie 

przeszkodziło w realizowaniu mojego planu. 

Po dwóch miesiącach od leczenia, po 

gorączkowych błaganiach nauczycielki wf-u, 

bym mogła zagrać na zawodach, udało mi  się    

i na powrót grałam w drużynie z czego 

ogromnie sie cieszyłam. Już po raz ostatni 

grałam w szkolnej drużynie gimnazjum, 

ponieważ muszę opuścić mury tej szkoły, ale 

wiem, że dalej będę grała w siatkówkę             

w nowej szkole i mam zamiar dostać się do 

tamtej drużyny. Może nawet zapiszę sie do 

jakiegoś klubu? Najważniejsze w siatkówce 

jest jednak to, że jest to gra zespołowa. Cały 

sukces zależy od ciężkiej pracy całego zespołu. 

Każdy musi dbać o siebie nawzajem. 

Najgorsze, gdy zawodniczki zaczynają się 

kłócić i obgadują się za plecami innych 

dziewczyn z zespołu, co prowadzi do 

konfliktów, a co za tym idzie gorszej gry. 

Myślę, że do póki będę mogła, będę grała         

w siatkówkę i nic nie stanie mi na drodze.                              

Redagowała Sara Kinder 
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Redagowała Emilia Surma 

 

8 czerwca miała miejsce trzecia co do wielkości sportowa impreza 

świata – XIV Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Główne hasło 

tych rozgrywek brzmiało: „Razem tworzymy przyszłość”. Oficjalną 

piosenką tych mistrzostw była – Endless Summer – Oceany. 

Chociaż przyznam, że bardziej podobała mi się wersja Kabaretu 

Skeczów Męczących – Piosenka Kibica. Dla Polski i Ukrainy to 

wielka szansa na rozwinięcie infrastruktury i sportu, a dla kibiców 

wielka impreza i możliwość zobaczenia ulubionych piłkarzy na 

żywo. Maskotkami byli Slavek i Slavko zaś oficjalna piłka, to Tango 

12, posiadająca grafiki zawierające elementy kultury ludowej obu 

państw. Dzięki Euro 2012 zyskaliśmy cztery piękne stadiony, na 

czele z Narodowym. Turniej rozpoczął się meczem Polska – Grecja 

(zdobywca tytułu z 2004r.). Polacy swoje mecze zagrali                     

w Warszawie i we Wrocławiu. Turniej zakończył się 1 lipca na 

stadionie w Kijowie. Tytuł obronili Hiszpanie, wygrywając 

mistrzostwa.  

 

Wszystkim kibicom życzę wielu 

pozytywnych emocji przy innych 

wydarzeniach sportowych 

związanych z piłką nożną, a 

piłkarzom wiary w siebie                 

i wygranych  meczy. 
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Redakcja Gimzetki 
Redaktor naczelna - pani Magdalena Bednarska 

Zastępca redaktor naczelnej - Julia Leja 

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne artykuły w numerze dziesiątym: 

· Julia Leja – Moja małoj łojcyzna 

· Emila Surma – Wielkie piłkarskie święto 

· Karolina Gajęcka – Rok z życia narkomanki 

Karolina Gajęcka i Olga Wajer – Nasza krakowska przygoda 

· Sara Kinder – Moja przygoda z siatkówką 

· Kinga Bielecka – Altruiści światu 

· Dominika Fleszar – Złote Palmy w Cannes 

Daniel Gruszka – Wędkarstwo Gruchy 

Chantal Krawczyk – Niezwykłe spotkanie z Januszem Korczakiem 

Daniela Kempa – Dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale … 

· Daniela Kempa – Apel w sprawie wulgaryzmów 

Mariusz Targoński – The Walking Dead 

Justyna Piekorz – Kochany pamiętniczku -szlakiem Warmii i Mazur 

Anna Spyra – Kącik poetycki 

Hania Pachurka i Julia Jaworska – Savoir – vivre dla nastolatków, czyli jak sobie poradzić ze 

stresem w XXI w. 

Sandra Dudek – Wybierzmy się w podróż śladami drzew Jana Pawła II 

Sunshine – Muzodajnia (One Direction) 

Monika Fiech – Jaki efekt daje połączenie grafiki komputerowej z fotografią? 

Michał Roszczypała - Call of Duty: Modern Warfare 3 

                                                 Sandra Czebreszuk – Relacja rodem z biura podróży 

Nadszedł upragniony dzień wszystkich gimnazjalistów – WAKACJE.  

Czekają nas dwa miesiące laby. 

Wykorzystajcie aktywnie ten czas, ale pamiętajcie również o zachowaniu ostrożności 

nad wodą, podczas spaceru po lesie czy jazdy rowerem. 

Nie zapominajcie o bibliotekach i innych miejscach kultury, w których czeka na was 

mnóstwo atrakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udanego wypoczynku dla Uczniów                                   

i Grona Pedagogicznego życzy Redakcja 

Gimzetki. 

WAKACYJNY KONKURS  
Wyjechałeś na wakacje                                  

w cudowne miejsce, zostałeś                          
w domu, majsterkujesz, pomagasz rodzicom, 

a może bierzesz udział                                   
w imprezach, które mają miejsce                        

w Twojej okolicy?  
Zatem to dobra okazja, żeby wziąć udział      

w Wakacyjnym Konkursie Gimzetki.  
Wystarczy, że prześlesz do nas ciekawe 

zdjęcie z wakacji na adres:  
polonisteczka@o2.pl 

Na prace czekamy do 4 września! 
Nagrodą główną jest wyjazd                   

z redakcją do Warszawy. 
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