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Przed Wami, Drodzy Uczniowie, czas ferii. 

Odpoczniecie od nauki i szkolnego hałasu. Skupcie się na 

rzeczach, które naprawdę lubicie. A może po prostu 

przeleżycie te dwa tygodnie. Wybór należy do Was, ale 

pamiętajcie o ostrożności podczas zimy. Spacerując po 

lesie, nie dokarmiajcie zwierząt. Będąc na nartach, 

pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami na stoku. Idąc na 

spacer, udajcie się w miejsce, gdzie jest wydzielony 

chodnik, a spacerując wieczorem, weźcie opaski 

odblaskowe, które otrzymaliście od wychowawców. 

Myjcie ręce, owoce i warzywa, gdyż czyha na Was 

AH1N1. 

Redakcja Gimzetki życzy Dyrekcji, Uczniom, Nauczycielom                                    

i pracownikom administracyjnym aktywnie spędzonych ferii, 

odpoczynku i powrotu do szkoły w pełni sił na następny semestr.                                                                                                 
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LIST OD ORGANIZATORÓW KONKURSU 

WYCHOWAWCY, OPIEKUNOWIE, RODZICE, CZŁONKOWIE ZESPOŁÓW 

REDAKCYJNYCH  

SZANOWNI PAŃSTWO! 
W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i Młodzieży „e - Gazetka naszych marzeń. 

Twoja pomoc jest cenna” chciałbym serdecznie podziękować za nadesłanie prac. Stanowią one znakomity 

dowód na wrażliwość młodego pokolenia wobec osób potrzebujących wsparcia - tak bardzo ważny aspekt 

zachowania ludzkiej wrażliwości w coraz bardziej zimnym i obojętnym, technologicznym, współczesnym 

świecie. Ideą przewodnią naszego przedsięwzięcia było dotarcie do szkół małych, często zapomnianych przez 

wielkie, promocyjne medialnie akcje. Od początku zakładamy, że nieważne są zajmowane miejsca przez 

poszczególne zespoły redakcyjne, bo dzieciaki na swoisty wyścig szczurów a.d. XXI w, będą miały jeszcze czas, 

gdy dorosną! Chcieliśmy zaprosić je do zabawy, zebrać maksymalnie dużo nagród i upominków, zorganizować 

fajną imprezę poznawczą w Warszawie. Niestety, zawiedli potencjalni darczyńcy i sponsorzy, którzy mieli być 

podstawą finansowania przedsięwzięcia. Fundacja Wspierania Rozwoju regionu Podwarszawskiego nie ma 

własnych funduszy, wszelkie działania realizowaliśmy z prywatnych środków grupy zapaleńców. Patroni 

Honorowi chętnie się podpisali pod ideą. Gorzej z kasą. Część firm prywatnych dotknął kryzys gospodarczy, 

inne zorientowały się, że na konkursie nie zarobią. Po raz kolejny okazało się, że na wsparciu dzieciaków 

nikomu, oprócz ich bliskich: rodziny, szkoły, lokalnego środowiska- nikomu nie zależy! Te sprawy dotknęły nas 

bardzo boleśnie, ponieważ kac moralny z powodu niespełnionych obietnic wobec młodzieży nam pozostaje!                    

O konkursie oraz jego uczestnikach pozytywnie wypowiedziała się p. Anna Komorowska - Pierwsza Dama RP. 

Skan pisma adresowanego do Zespołów Redakcyjnych i będących ich własnością - w załączeniu. My jesteśmy 

jedynie jego depozytariuszem. „Cyfrowy Polsat” zaproponował zwiedzanie studia TV Polsat. Jeśli uczniowie 

Państwa szkoły będą w Warszawie- postaramy się zorganizować takie zwiedzanie. Na wysokości zadania stanął 

p. Tadeusz Zieleniewicz - Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Oferując bezpłatne 

skorzystanie z Muzeum podczas gali wręczania nagród. Również pozytywnie zareagowała p. Magdalena Gaj - 

Prezes Urzędu Kontroli Elektronicznej, delegując na spotkanie swego zastępcę. Tym ludziom leży na sercu 

dobro młodzieży o wiele bardziej niż wypada z piastowanych stanowisk. W dalszym ciągu zabiegamy o nagrody 

rzeczowe (przede wszystkim sprzęt informatyczny), w miarę ich pozyskiwania będziemy je przesyłać zespołom 

redakcyjnym. Uczniowie, którzy włożyli pracę nie mogą być pozostawieni bez satysfakcji. Na stronie 

www.programidea.pl znajdą się wszystkie zakwalifikowane prace wraz z oceną. Uwagi negatywne prześlemy do 

poszczególnych zespołów. Mając nadzieję na przyjęcie wyjaśnienia i przeprosin - pozostaję w poważaniu!  

Z wyrazami szacunku: 

 Marek Zakrzewski - Prezes Zarządu  

Fundacji Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego                    
Zawiedziona Redakcja Gimzetki

Drodzy Gimzetkowcy, poniżej zamieszczamy treść listu, który został do nas nadesłany w związku                

z sukcesem odniesionym w 2012 r. Przypominamy, że nasza szkolna gazeta zajęła I miejsce                        

w Ogólnopolskim Konkursie „e-Gazetka naszych marzeń”. Nagród nie otrzymaliśmy do dziś,              

a organizatorzy złamali Regulamin. 
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Imiona: Kacper, Melchior i Baltazar zostały nadane 

prawdopodobnie dopiero w średniowieczu. 

Co to jest Mirra? - żywica drzewa Commiphora 

abyssinica używana do balsamowania. Mirra 

służyła także do wyrobu kadzideł i pachnideł. 

Data Narodzin Chrystusa: Wiadomo prawie na 

pewno, że pierwszy rok naszej ery nie jest rokiem 

urodzin Jezusa (prawdopodobnie w średniowieczu 

popełniono błąd). Jednym z dowodów na to jest 

fakt, że Trzej Królowie szukając nowonarodzonego 

Mesjasza, odwiedzili Heroda, który zmarł w 4 roku 

p.n.e. Jedna z prób ustalenia prawdziwej daty 

urodzin Jezusa opiera się na założeniu, że Gwiazda 

Betlejemska była to kometa Halley'a przelatująca     

w okolicach ziemi w 12 roku p.n.e. lub, co bardziej 

prawdopodobne, kometa opisywana przez 

chińskich astronomów ok. 5 roku p.n.e.   

Rokrocznie w Święto Trzech Króli księża 

odwiedzają parafian, chodząc z kolędą. Po 

odwiedzinach, specjalnie do tego celu poświęconą 

kredą pisze się na drzwiach litery K + M + B. Ten 

skrót jednak należy rozumieć jako: Christus (C=K) 

mansionem (M) benedicat (B) – niech Chrystus 

błogosławi to mieszkanie. W tym dniu odprawia się 

też specjalną mszę. 

Ponieważ jest to, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego 

jedno ze świąt nakazanych, katolicy zobligowani są 

do uczestniczenia we Mszy św. oraz do 

powstrzymania się od prac niekoniecznych. 

Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła 

wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI. 

Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica           

z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało 

znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed 

chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu 

poświęconym złotem dotykano całej szyi. Po 

uroczystym obiedzie podawano ciasto                      

z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim 

kawałku, zostawał "królem migdałowym". Znany 

był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które 

pukając do domów, otrzymywały rogale, 

zwane "szczodrakami". Śpiewano przy tym 

kolędy o Trzech Królach. Przy kościołach 

stały stragany, sprzedawano kadzidło          

i kredę. Dziś również praktykujemy te 

zwyczaje. Uroczystość jest widoczna          

w kościołach i praktykowana w domach 

wierzących.                                       (źródła: 

http://www.wykop.pl/ramka/129344/myslisz-k-m-b-

oznacza-imiona-trzech-kroli-jesli-tak-to-jestes-w-

bledzie) 

     ~Sandra Bonk~

 

Trzech Króli w Kościele katolickim jest świętowane 6 stycznia, natomiast w Kościele 

prawosławnym obchodzi się je 6 stycznia (prawosławna liturgia posługująca się 

kalendarzem juliańskim) lub 19 stycznia (obowiązujący kalendarz gregoriański). 
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Put on my blue suede shoes and 

I boarded the plane 

Touched down in the land of the Delta 

Blues 

In the middle of the pouring rain 

W.C. Handy - won`t you look down 

over me 

Yeah I got a first class ticket 

But I`m as blue as a boy can be 

 

Then I`m walking in Memphis 

I was walking with my feet ten feet off 

of the Beale 

Walking in Memphis 

But do I really feel the way I feel? 

 

Saw the ghost of Elvis 

On Union Avenue 

Followed him up to the gates of 

Graceland 

Then I watched him walk right through 

Now security they did not see him 

They just hovered `round his tomb 

But there`s a pretty little thing 

Waiting for the King 

Down in the Jungle Room 

 

Włożyłem moje niebieskie zamszowe 
buty 
i wsiadłem do samolotu 
wylądowałem w krainie Delta Bluesa 
w samym środku wielkiej ulewy 
W.C. Handy - spójrz na mnie z 
wysokości 
tak, mam bilet pierwszej klasy 
ale jestem tak smutny, jak tylko 
chłopak może być 
 
A potem wędrowałem po Memphis 
Stawiałem swoje stopy dziesięć stóp od 
Beale 
 
Wędrowałem po Memphis 
Ale czy naprawdę czuję się tak, jak się 
czuję?  
Widziałem ducha Elvisa 
Na Union Avenue 
Szedłem z nim aż do bram Graceland 
 
I patrzyłem, jak przez nie przechodził 

Ochrona go nie zauważyła 

Kręcili się tylko wokół jego grobu 

Ale jest tam jedna ładna, mała rzecz 

Czekająca na Króla 

Tam, w Jungle Room 

● ● ● 

Marc Cohn to amerykański piosenkarz i autor tekstów pochodzący z Cleveland. Jego 

największym hitem jest właśnie utwór pt. „Walking in Memphis” (Wędrując w 

Memphis), którego tekst i tłumaczenie możecie znaleźć poniżej. W piosence Cohn 

opisuje spacer po Memphis, miejscu zamieszkania króla Rock’n Rolla – Elvisa 

Presleya. W tekście autor wspomina W. C. Handy’ego – legendarnego muzyka 

bluesowego oraz Jungle Room – jeden z pokoi w Graceland (domu Presleya                             

w Memphis). 

● ● ● 
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When I was walking in Memphis 

I was walking with my feet ten feet off 

of the Beale 

Walking in Memphis 

But do I really feel the way I feel 

 

They`ve got catfish on the table 

They`ve got gospel in the air 

And Reverend Green be glad to see 

you 

When you haven`t got a prayer 

But boy you`ve got a prayer in 

Memphis 

Now Muriel plays piano 

Every Friday at the Hollywood 

And they brought me down to see her 

And they asked me if I would -- 

Do a little number 

And I sang with all my might 

She said: 

"Tell me are you a Christian child?" 

And I said "Ma`am I am tonight" 

 

Walking in Memphis 

I was walking with my feet ten feet off 

of the Beale 

Walking in Memphis 

But do I really feel the way I feel? 

 

Warto zapamiętać! 

To board a plane – wejść na 

pokład samolotu 

Blue – niebieski, ale też smutny 

A ghost – duch 

A gate - brama 

Kiedy wędrowałem po Memphis 

Stawiałem swoje stopy dziesięć stóp od 

Beale 

Wędrowałem po Memphis 

Ale czy naprawdę czuję się tak, jak się 

czuję? 

Na stole mają suma 

A w powietrzu unosi się gospel 

I wielebny Green cieszy się, że cię 

widzi 

Nawet, jeśli nie masz się o co modlić,  

Chłopcze, w Memphis jest o co się 

modlić 

Muriel gra na pianinie 

w każdy piątek, w klubie "Hollywood". 

Przyprowadzili mnie do niej 

I zapytali, czy 

nie zaśpiewałbym króciutkiej piosenki? 

Więc zaśpiewałem głosem z głębi serca 

Powiedziała: 

"Powiedz mi, czy jesteś dzieckiem 

Chrystusa?" 

A ja: "Dziś w nocy jestem, psze pani" 

Kiedy wędrowałem po Memphis 

Stawiałem swoje stopy dziesięć stóp od 

Beale 

Wędrowałem po Memphis 

Ale czy naprawdę czuję się tak, jak się 

czuję? 

 

Redagowała Ania Koziol (źródło:www.tekstowo.pl) 
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W dwunastym numerze Gimzetki nie 

pochwalę się moimi zdobyczami 

złowionymi przez wakacje, gdyż nie 

złowiłem żadnej ryby, którą mógłbym 

zaliczyć do okazów. Ale nie bójcie się, nie 

zawiodę Was. Przed nami zima, więc 

postanowiłem opisać, jak to jest 

wędkować zimą.  

Aby podziwiać piękno i pooddychać rześkim 

powietrzem, niektórzy wybierają się na 

spacer, inni na łyżwy, narty czy też na sanki. Lecz są też tacy, którzy właśnie wtedy lubią 

połowić ryby w przeręblu. W Polsce tę metodę wciąż jeszcze docenia niewielu wędkarzy. I to 

nie tylko ze względu na mróz, ale także na kaprysy zimy. W tę porę roku wiele ryb 

znakomicie połyka przynęty. W naszym kraju przeważnie łowi się okonie, płocie, leszcze           

i krąpie. Do 31 grudnia możemy także łowić szczupaki i sandacze. Do wędkowania na lodzie 

wystarczy nam proste wędzisko o długości 30-50 cm, prosty kołowrotek, krzesełko, świder       

i kilka elementów wyposażenia wędkarskiego takich jak zapasowe haczyki, żyłka, ołów oraz 

szczypce. Uwierzcie mi warto posiedzieć kilka godzin na świeżym powietrzu, którego             

w zimie brakuje. W wywierconym przeręblu można wędkować metodą klasyczną, czyli lekki 

spławik. Tym oto sposobem 

łowi się leszcze, krąpie, płotki, 

okonie i wiele innych gatunków 

ryb. Aby zapolować na 

szczupaka czy sandacza, 

musimy wyposażyć się              

w błyski podlodowe. Łowi się 

nimi poprzez podnoszenie           

i opuszczenie przynęty. 

Niestety, samo wędkowanie do 

tanich nie należy. Porządne 

ubranie i buty na lód kosztują 

najwięcej, lecz dają duży 

komfort w wędkowaniu. I tu 

mała rada. Kiedy kupujecie 

kombinezon, warto pomyśleć       

o własnym zdrowiu i zakupić 

taki, który utrzyma nas na powierzchni wody, kiedy lód się załamie. Mając taką odzież, 

mroźny świat przestaje być wrogi, a wędkarstwo o tej porze roku staje się przyjemnością. 

Jednak podczas łowienia nie zapominajmy o regulaminie i zawsze przestrzegajmy zawartych 

w nim zasad.                                                                                            ~Daniel Gruszka~

Idzie facet łowić ryby. Zima, no więc wycina przerębel i zarzuca 

wędkę. Siedzi 20 minut i nic. Siedzi 40 minut - ciągle nic. Po 

godzinie (ciągle nic) przychodzi inny facet, wycina przerębel        

i łowi. Jedna, druga, trzecia... Aż pierwszy mówi: 

- Ja tu siedzę godzinę, pupa mi zmarzła i nic nie złowiłem, a Ty 

tu jesteś kilka minut i masz mnóstwo ryb! Jak to robisz? 

- Łołałimłeąmłemłe! 

- Co? 

- Łołałimłeąmłełe! 

- Co? 

Drugi wypluwa to, co ma w ustach i mówi: 

- Robaki muszą być ciepłe. 

(więcej dowcipów znajdziecie na stronie WWW.WCIPY.PL w 

zakładce wędkarze) 

 

http://www.wcipy.pl/
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AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Sydrom) czyli zespół nabytego upośledzenia 

odporności jest chorobą wywoływaną przez HIV 

(Human Immundeficiency Virus), czyli wirus 

nabytego upośledzenia odporności. Polega to na 

tym, że wirus HIV atakuje leukocyty T (krwinki 

białe), niszcząc je. Organizm nie wykrywa 

drobnoustrojów chorobotwórczych, dlatego często 

wirus, który u zdrowego człowieka nie wywołałby 

żadnej reakcji, u nosiciela HIV może wywołać 

poważną chorobę, która może nawet doprowadzić 

do śmierci np. zapalenia opon mózgowych. 

Najczęstszymi objawami HIV są bardzo 

,,niewinne’’ dolegliwości, czyli gorączka, bóle 

mięśni i stawów, grudkowa wysypka, zmiany w 

jamie ustnej, ale też poważniejsze, takie jak 

zapalenie gardła czy powiększenie węzłów 

chłonnych. 

Tak naprawdę dróg zakażenia jest 

niewiele: narządy rozrodcze, przez zranioną skórę 

(wystarczy mała niewidoczna rana) lub 

bezpośrednio do krwiobiegu podczas operacji czy 

zastrzyku. U kobiety ciężarnej do płodu przez 

łożysko. Dlatego należy unikać sytuacji 

ryzykownych, takich jak częsta zmiana partnerów 

seksualnych, seks z przypadkową osobą  czy 

narkomanii. Warto też zwrócić uwagę, czy przy 

zwykłym zastrzyku pielęgniarka zmieniła igłę           

i  rękawiczki. Błędnym myśleniem jest, że przez 

podanie ręki, pocałunek czy korzystanie z tych                                  

samych naczyń z osobą zarażoną można się zarazić 

wirusem. HIV nie znajduje się w ślinie, łzach, 

pocie, powierzchni skóry, jest ona praktycznie 

wolna od wirusów. Dodamy też, że prezerwatywa 

nie chroni przed zakażeniem, wręcz przeciwnie,       

z dodatkiem środków nawilżających zwiększa się 

ryzyko zarażenia drogą płciową. W dzisiejszych 

czasach chorym na AIDS podaje się leki, które 

niestety nie uleczają, ale spowalniają rozwój 

wirusa. Także kobietom ciężarnym chorym podaje 

się leki, które zmniejszają ryzyko zakażenia płodu. 

Sanepid pozwala osobą czującym się zarażonymi 

wykonać darmowe badanie krwi pod kątem HIV. 

Na zakończenie chcemy dodać, że                           

z chorobą AIDS jak najbardziej da się żyć. Wiele 

sław takich jak: Freddie Mercury (artysta), Arthur 

Ashe (tenisista), Eazy – E (raper), Denholm Elliott 

(aktor) są najlepszym dowodem na to, że mimo 

choroby odnoszą sukcesy. Powstał nawet film         

w reżyserii Jonathana Demme’a pt. ,,Philadelphia’’, 

który opowiada o chorym na AIDS prawniku 

Andrew, poruszający problem dyskryminacji 

chorych na AIDS (dramat można wypożyczyć          

w Mediatece szkolnej). Mamy nadzieję, że dzięki 

naszemu artykułowi staniecie się ostrożniejsi i nie 

będziecie się uprzedzać do ludzi zarażonych HIV. 

Są to tacy sami ludzie jak my, potrzebujący 

przyjaźni i wsparcia.  

 

~Hania Pachurka i Julia Jaworska~

W latach 80 wybuchła na świecie epidemia zakażenia wirusem HIV. W  tych czasach chorobę utożsamiano z 

grupami homoseksualistów i narkomanów. Jednak w dzisiejszych czasach odnotowano drastyczny wzrost nosicieli 

wirusa wśród społeczności heteroseksualnej. Niestety, na HIV nie ma jeszcze szczepionki, ale warto pamiętać , że 

na chorobę AIDS się nie umiera - wyniku jej powikłań tak. 1 grudnia obchodzi się Światowy Dzień Walki z HIV, 

dlatego też postanowiłyśmy wam przybliżyć wiadomości o AIDS. 
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Czy oczarował mnie oczu ich 

wyraz prawdziwy? 

Czy to co czuję, gdy wtulam się w 

ich grzywy? 

Albo ich woń, bo z nią nie równa się nic? 

- Nie, ja po prostu lubię z nimi być… 
Teresa Backer 

Wszystko zaczęło się w stajni 

"Kalinówka" 02.11.2010r., kiedy to po raz 

pierwszy zobaczyłam świat z końskiego 

grzbietu. Pierwszej jazdy chyba nigdy nie 

zapomnę. Uczyłam się, jak kierować 

koniem. Cóż, jak wiadomo początki nie są 

łatwe, bo często zapominałam                     

o błahostkach typu: pięta w dół czy palce 

do konia, ale z czasem zaczęłam robić to 

automatycznie. Prawie dwa miesiące temu 

minęły dwa lata, odkąd usiadłam po raz 

pierwszy na koniu. Strasznie dużo się 

przez ten czas zmieniło. Moja wiedza          

o jeździe i koniach bardzo się poszerzyła. 

Oczywiście nie powiem, że wszystko 

wiem i wszystko potrafię idealnie, bo tak 

nie jest, ale jeżdżę po to, aby się nauczyć. 

Na moje szczęście do tej pory upadłam 

tylko raz. Przeżyłam też dużo cudownych 

wypraw w ten teren. Zwłaszcza tych 

wyjątkowych. Tak samo jak Andrea mam 

zamiar łączyć moją przyszłość z końmi.      

A zwłaszcza z jednym – Hippim.  

Moja przygoda z końmi rozpoczęła 

się jesienią 2009 roku, kiedy to kuzynka 

zabrała mnie do siebie na pierwszą jazdę 

na koniu imieniem Basia. Byłam u niej 

trzy razy. Wtedy nauczyłam się poprawnie 

trzymać wodze, skręcać i kłusować. 

Następnie namówiłam rodziców, by 

zapisali mnie na jazdę w Stajni Zawada. 

Było to jesienią 2010 roku. Pierwsze kroki 

oczywiście na lonży (lina, na której 

prowadzony jest koń podczas jazdy) lecz 

szybko zaczęłam jeździć samodzielnie. 

Szło mi coraz lepiej, aż w końcu po ok. 10 

miesiącach spokojnej jazdy przyszedł czas 

na galop. Było cudownie. Po roku jazdy 

zaczęłam skakać. Jeżdżę już w tej stajni 

przeszło dwa lata. Zaliczyłam trzy upadki 

oraz ok.10 wizyt w terenie. Nie mam 

zamiaru zrezygnować z jazdy konnej. 

Moje przyszłe życia i zawód łączę z końmi 

i nic tego nie zmieni.                                                                                               

W kolejnym artykule opowiemy Wam         

o „końskiej miłości”.  
                                                                ~Nikola Warzecha i Andrea Wienczek~ 
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Chyba każdy Polak słyszał kawały                           

o Wąchocku, gdzie kury chodzą w kapciach, by 

asfaltu nie porysować, a sołtys nie chodzi już do 

kościoła, bo kupił sobie samochód. Miasto stało się 

dla Polaków tematem niewybrednych żartów, które 

w dużej mierze opierają się na absurdzie i grotesce. 

Czym Wąchock dla Polaków, tym Czelabińsk dla 

Rosjan. To położone na Uralu miasto zasłynęło        

w czasie II wojny światowej jako miejsce masowej 

produkcji czołgów (dlatego też nazywano je 

Tankogrodem – miastem czołgów). Dziś 

milionowa metropolia to jeden                                  

z największych ośrodków przemysłowych na Uralu, zaś w świadomości przeciętnego Rosjanina 

Czelabińsk stał się miastem zamieszkiwanym przez osoby twarde, szalone, odbiegające od normy. 

Powodów należy upatrywać przede 

wszystkim w działalności jednego z 

największych zakładów atomowych Federacji Rosyjskiej – zakładu Majak, który skutecznie truł 

mieszkańców pobliskich miast. Ludzie wystawieni przez wiele lat na zabójcze działanie 

promieniowania zmienili się, ich geny zmutowały. Stąd też przekonanie, że Czelabińsk 

zamieszkiwany jest przez osoby wyjątkowe, nietuzinkowe, zmutowane. Powyżej znajdziecie kilka 

popularnych demotywatorów, które najlepiej oddają wyjątkowość tego miasta, a także humor słowny. 

Miłej lektury. 

  

 

 

   

 
 

 

~NarysujMiBaranka~` 

Czelabiński pendrive 

O CZELABIŃSKU NA WESOŁO 

Czelabińsk. Tutejsi kibice piłkarscy to postrach. Całe szczęście, że nie opuszczają miasta, bo nie ma ono 

drużyny piłki nożnej. 

Rosjanie nazwali nowy okręt podwodny "Czelabińsk". Jest on ponoć niezatapialny. Po prawdzie, to 

nawet zanurzyć się nie chce. 

Czelabińscy artyści są tak twardzi, że szkicują obrazy prętami grafitowymi z reaktorów atomowych. 

Czelabińscy hakerzy są tak twardzi, że robią sobie sweet focie maszyną do rentgena. 

Czelabińscy kibole umówili się kiedyś na ustawkę z niemieckimi. Dziś znamy to wydarzenie jako bitwę 

na Łuku Kurskim. 
Czelabiński jogurt zawiera kultury bakterii, których Domestosem nie zwalczysz. 

 

Czelabińscy ekoaktywiści zabijają dwóch myśliwych jednym zającem. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
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Jeśli chcesz przetrwać apokalipsę, warto 

się zaopatrzyć w kilka przedmiotów, 

które mogą nas uratować. Te niezbędne 

rzeczy można kupić w każdym kraju 

przed końcem świata.  

Za 9,95$ możecie się wyposażyć w 

zegarek firmy Final Countdown. Jest on 

niezwykły, ponieważ odlicza każdą 

sekundę do końca świata. Przydatne? Tak, bo szkoda by było przegapić koniec świata. 

Survival Plan 2012 jest poradnikiem, który pomoże                

ci przetrwać w trudnych warunkach i w różnych 

scenariuszach. W książce można znaleźć porady typu: jakie 

rośliny i zwierzęta nadają się do zjedzenie, jak uzyskać prąd 

itp. Można ją nabyć w formie papierowej lub e-booka. Koszt 

- 27 dolarów.  

Teraz zestaw po apokalipsie. Wyobraźmy sobie, że 

wychodzisz z bunkru, w którym ukrywałeś się podczas 

zagłady i odkrywasz, że wszystko na zewnątrz jakby znikło,    

a ty nie masz nic przy sobie. Co w takiej sytuacji zrobić? Na 

ten problem przygotowali sposób mieszkańcy Syberii, 

produkując ‘zestaw na koniec świata’. 

Jest to niezbędnik składający się                  

z podstawowych produktów: alkoholu, 

kaszy i rybnej zakąski, mydła, paczki 

zapałek, świeczki, lekarstw, a dla zabicia 

nudy nawet kilka gier. Cena zestawu 

wynosi 890 rubli, to równowartość około 

90 złotych. 

 

A może apokalipsa będzie inwazją zombi? Tak twierdzą 

Amerykanie, dlatego też wymyślili zestaw Zombi Survival Kit. 

Maska ochronna, lateksowe rękawice, gwizdek, latarka, kompas, 

a przede wszystkim najskuteczniejszy w walce wręcz, indiański 

tomahawk mają ci pomóc pokonać zombie. A może zostaniesz 

super bohaterem? Koszt zestawu to 99,99 dolara. 

W przygotowania do apokalipsy nawet zaangażowali się Polacy, 
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szykując zastaw  Koniec świata. Składa się on z broni białej i kilku niezbędnych rzeczy do 

przeżycia. Nazwałabym go raczej zestawem małżeńskim, ponieważ składa się z dość 

niebezpiecznej broni (maczety) z ponad ćwierć metrowym ostrzem i gazu pieprzowego, który 

idealnie służy kobietom do samoobrony. Zestaw kosztuje prawie 500 złotych.  

 

Jak przetrwać wybuch bomby jądrowej, katastrofę chemiczną i biologiczną, huragany               

i erupcje wulkanów? Firma Atlas za jedyne 60 tysięcy dolarów buduje bunkry 20 metrów 

pod ziemią ma ci zapewnić bezpieczeństwo. Tańszą możliwością jest luksusowy schron za 

jedyne 10 tysięcy dolarów proponowany przez firmę Vivos. Dodatkowym zabezpieczeniem 

ma być tajność znajdowania się schronu. Taką wiedzę posiadają jedynie osoby, które 

zapłaciły. 

A co jeśli wszystko już 

zawiedzie? I taką 

możliwość przewidzieli 

handlowcy, projektując 

szatę wniebowstąpienia. 

Materiał odporny na 

kurz, zakażenia, bakterie 

i wirusy, to właśnie 

zalety komfortowego 

kombinezonu z napisem 

Rapture Ready. Jak 

zachwala producent, jest 

on szybką drogą do nieba za jedynie za 18 dolarów i 95 centów.  

Wygląda na to, że w tym roku koniec świata przeżyli jedynie handlowcy. Oblężenia                

w sklepach i pozostawione w nich pieniądz budzą pewne wątpliwości, bo przecież każdy już 

dziś wie, że skończenie się kalendarza Majów, wcale nie oznacza końca świata.  

Ale kto wie, kiedy znów będzie apokalipsa…  

~Panna z Mokrą Głową~ 
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Piosenka o końcu świata 

W dzień końca świata  

Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,  

Rybak naprawia błyszczącą sieć.  

Skaczą w morzu wesołe delfiny,  

Młode wróble czepiają się rynny  

I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.  

W dzień końca świata  

Kobiety idą polem pod parasolkami,  

Pijak zasypia na brzegu trawnika,  

Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa  

I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,  

Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa  

I noc gwiaździstą odmyka.  

A którzy czekali błyskawic i gromów,  

Są zawiedzeni.  

A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,  

Nie wierzą, że staje się już.  

Dopóki słońce i księżyc są w górze,  

Dopóki trzmiel nawiedza różę,  

Dopóki dzieci różowe się rodzą,  

Nikt nie wierzy, że staje się już.  

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,  

Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,  

Powiada przewiązując pomidory:  

Innego końca świata nie będzie, 

Innego końca świata nie będzie. 
                                                         Czesław Miłosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ~Żonkil~ 

Pisał Czesław Miłosz poeta, prozaik, 

tłumacz, historyk literatury, laureat 

literackiej Nagrody Nobla. 

Co chciał nam przekazać poprzez 

swój wiersz? Przecież nie tak 

wyobrażamy sobie apokalipsę. 

Dobrze wiemy, że w Biblii znajduje 

się tekst  Apokalipsy św. Jana, 

której interpretacja jest nam bliższa. 

Właśnie biblijnym końcem świata 

inspirują się inni twórcy literatury 

(np. Jan Kasprowicz „Dies irae”, 

Tadeusz Różewicz „Ocalony” czy 

Władysław Broniewski „Krzyk 

ostateczny”), a nawet reżyserzy 

filmów np. katastroficznego 

„Pojutrze”. 

W „Piosence o końcu świata” dzień 

zagłady wygląda zupełnie 

normalnie. Jawi nam się, można by 

rzec, jako zwyczajny dzień. 

Pojawiają się zwierzęta, rośliny, 

codzienne zajęcia ludzi. Nawet nikt 

z bohaterów nie zauważa, że koniec 

świata jest bliski. Ludzie zatroskani, 

zajęci swoimi czynnościami nie 

dostrzegają końca świata albo nie 

chcą go zauważyć, a może po prostu 

go nie ma? 
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Ten fikcyjny szpital jest jednym z najbardziej nowoczesnych, a wszystko dzięki doktorowi           

i jego zespołowi złożonemu z wykwalifikowanych i według House’a najbardziej 

kompetentnych lekarzy w szpitalu. W skład wchodzą: dr Allison Cameron (Jennifer 

Morrison), dr Robert Chase (Jesse  Spencer) i dr Eric Foreman ( Omar Epps). Członkowie 

zespołu zmieniali się z biegiem czasu np. w sezonie czwartym w jego skład wchodzili: Chris 

Taub (Peter  Jacobson), dr Lawrence 

Kutner (Kal Penn) oraz dr Remy 

‘’trzynastka’’ Hadley (Olivia Wilde). 

Serial opowiada o życiu doktora House’a, 

jego sprawach sercowych, uzależnieniach 

oraz wydarzeniach, przez które stał się 

kaleką. W serialu występuje także 

najlepszy przyjaciel doktora House’a:      

dr James Wilson (Robert Sean Leonard),  

ordynatore oddziału onkologii oraz pani dyrektor szpitala Lisa Cuddy (Lisa Edelstein).           

W serialu zespół doktora Houes’a zajmuje się rozwiązywaniem najtrudniejszych zagadek 

medycznych, których inni lekarze nie  byliby w stanie rozwikłać. Często pojawiają się wątki 

dramatyczne, gdy jeden z pacjentów jest bliski śmierci, a doktor House jeszcze nie odkrył, co 

mu dolega. Można tam także znaleźć różne wątki miłosne. Nie byłbym sobą, gdybym nie 

wspomniał o optymizmie House’a, a co za tym idzie dowcipnym charakterze filmu. Główny 

bohater nie przebiera w słowach, a jego mimika mówi sama za siebie. Ciekawe jest 

połączenie „zdrowego” humoru z tak poważnymi sprawami jak ludzkie życie. Ten kontrast 

sprawia, że chce się oglądać kolejny odcinek. Jest wszystkiego po trochę. Myślę, że każdy       

z widzów znajdzie coś dla siebie. Doktor House, według mnie, to  najlepszy serial. Jest tam 

wiele wątków, zaskakujących akcji i śmiesznych tekstów. Przy oglądaniu wszystkich ośmiu 

sezonów nie nudziłem się ani przez chwilę. Polecam ludziom o mocnych nerwach (oraz 

żołądkach), gdyż  w serialu są perfekcyjnie odwzorowane najgroźniejsze choroby i operacje 

ukazane w naturalny sposób.             

~Mariusz Targoński~                                                                                                                       

Dr House – Amerykański serial stworzony przez dwie 

osoby Paula Attanasio i Davida Shore’a, który jednak 

nie został podany jako producent, ponieważ 

odpowiadał jedynie za kreację głównego bohatera.      

Dr Gregory House (Hugh Laurie) jest rozgoryczonym, 

sarkastycznym, ale także najlepszym z lekarzy              

w szpitalu Princeton – Plainsboro w New Jersey. 
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Książka pt. „Wybranka bogów” 

opowiada o niejakiej Shannon 

Parker - mało zarabiającej 

nauczycielce języka angielskiego 

oraz miłośniczce najdziwniejszych 

przedmiotów.  P.C. Cast 

urzeczywistniła tę historię, bo gdy ją 

czytałam, wydawało mi się, że to 

wszystko dzieje się tak naprawdę,      

a nie tylko w mojej głowie. 

Oczywiście, jak na dobrą książkę 

przystało, zawiera również humor       

i trzyma czytelnika w napięciu. Tak 

jak w niektórych   książkach, akcja 

 nie rozgrywa się w prawdziwym,  

lecz w mitycznym świecie o nazwie 

Partholon, gdzie istnieją centaury,  

 

czarodzieje, półkruki półludzie, 

muzy i inne dziwne stworzenia. 

Prawie każda książka typu fantasty 

rozgrywa walkę pomiędzy dobrem       

a złem. W tym przypadku ludzie          

i centaury stają do wojny                   

z półkrukami półludźmi. Czy 

wygrają? Tego dowiecie się sami, 

czytając tę książkę. Dla mnie 

powieść jest warta poświęcenia 

trochę swojego wolnego czasu. 

Miłego czytania! 

 

~Dominika Przybyła~ 
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Zacznę od tego, kiedy pierwszy 

raz o nich usłyszano. Pierwotną nazwą 

wampira była wąpierz ze słowiańskiego, ale 

po przetłumaczeniu na język angielski           

i książce Brama Stokera ,,Dracula” została 

spopularyzowana i przyjęła się jako 

wampir. O tych stworzeniach słyszano już 

w starożytności niemal w każdej kulturze 

na świecie. Według historii pierwsze 

wampiry pokazały się w Chinach. 

Najwięcej  legend o wampirach powstało    

w średniowieczu; był to okres, kiedy 

drastycznie rozprawiano się z tym, co 

niereligijne i normalne np. palono na stosie 

kobiety oskarżone o bycie wiedźmą.            

Z tamtych okresów pochodzą groby, na 

których wypisana jest nazwa potwora jakim 

wedle oprawców był zmarły.  

Co wiadomo o wampirach? 

Oczywiście to czym się żywią. Były 

opisywane jako istoty, które kierowały się 

jedynie żądzą krwi. Znano też sposoby ich 

zabijania, wbijanie kołka w serce, czy 

poćwiartowani i spalenie. Czosnek i krzyże 

miały chronić i odstraszać wampiry. 

Legendy mówią  że, wampiry powstawały     

z niepogrzebanych zwłok  osób, które           

w życiu zostały przez kogoś potępione, dlatego też 

w późniejszym średniowieczu zaczęto palić zwłoki. 

Jednym z paradoksów powstawania wampirów jest 

myśl, że zamieniają się w nich ludzie ,,inni’’ - 

rudowłosi, leworęczni. Są także tak zwani 

,,pogromcy wampirów’’. Według różnych źródeł 

mówiono, że Ci ludzie to rodzina wampira, która 

ma dar rozpoznawania tych istot. Wampiry mają 

różne nadludzkie możliwości, chyba 

najpopularniejszym z nich jest zmiana                     

w nietoperza. 

Czy można zmienić się w wampira? Oczywiście, 

że nie, ale dzisiejsza literatura jednak pobudza 

naszą wyobraźnię, stad pojawiają się one                

w powieściach np. ,,Zmierzch’’ Stephenie Meyer 

czy „Dracula”. Jest wiele książek o tematyce 

wampirycznej, jednak w każdej są inne informacje        

o tych stworzeniach. Ciężko jest udowodnić czy się 

da, czy nie da. Najłatwiej byłoby zapytać samego 

wampira, ale czy na świecie jeszcze są? Oczywiście 

odżywianie się samą krwią jest możliwe, choć na 

dłuższą metę niezdrowe, jednak inne możliwości 

wampiryzmu zostają pod znakiem zapytania.                                                                                          

Według  słowiańskich źródeł wampiry nie miały 

ludzkiej postaci, opisywano je jako potwory.                      

W naszym wieku kreujemy je jako postacie ludzkie, 

jedynie wyróżniające się kolorem oczu i kształtem 

zębów. Również ich zachowania się różnią.              

W historii pisano, że wychodziły jedynie po 

zmroku, a w dzień spały. W ,,Zmierzchu’’ wampiry 

żyją z ludźmi, chodzą do szkoły i pracy. Takie 

różnice udowadniają, jak szybko ewoluuje         

postać wampira. Możemy mieć nadzieję, że kiedyś 

prawda wyjdzie na jaw. Mówi się, że                        

w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Może 

warto uwierzyć? http://pl.wikipedia.org/wiki/Wampir 

~Hania Pachurka~
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                                                                                                                                           ~Dominika Bartek~ 

● ● ● 

Raz na jakiś czas zdarzają się nam sytuacje, których się potem wstydzimy,             

a jednocześnie śmiejemy się z samych siebie. Po co nam się przytrafiają?                

Co zmieniają w naszym życiu?  Myślę, że je urozmaicają, a my mamy co 

wspominać ze znajomymi. Przedstawię wam kilka takich „wtop”, których byłam 

bohaterką lub świadkiem. 

● ● ● 

 

 

 

Wraz z moją ekipą wybrałam się na 

festyn. Było super! Przy 

najlepszych kawałkach tańczyliśmy 

nawet na ławce. W pewnej 

momencie dwóch moich kolegów 

zeskoczyło z niej, a ja zostałam 

sama na jednym z jej boków. 

Oczywiście ława się przewróciła,      

a ja wraz z nią „wtopiłam się” 

twarzą do błota. Od tej pory jestem 

nazywana ''błotniarką''. 
 

 

To był dla mnie ważny dzień. Chór 

szkolny, do którego należę miał wystąpić 

przed całą społecznością szkolną. 

Przyznam się, że podobali mi się 

niektórzy chłopacy. Teoretycznie nie 

miałam się czym denerwować, bo 

świetnie się przygotowałam. Nadeszła 

godzina występu. Z całym chórem 

wyszłam na scenę. Rozległ się dźwięk 

pianina , wzięłam głęboki oddech               

i pełnym głosem zaczęłam śpiewać, ale… 

Byłam jedyna! Okazało się, że zaczęłam     

o kilka taktów za wcześnie i wszyscy 

patrzyli na mnie zdziwieni. Myślałam, że 

spalę się ze wstydu! 
 

 

 
 

Pewnego razu wybrałam się                

z przyjaciółką do kina na 

„Madagaskar”. Prawie się 

spóźniłyśmy, więc kumpela zajęła 

miejsca, a ja poszłam po picie              

i popcorn. Obładowana po łokcie 

weszłam na salę, rozejrzałam się          

i pobiegłam w kierunku kumpeli. 

Nagle na sali zgasło światło. Tak 

mnie to zmyliło, że potknęłam się na 

schodach i przekoziołkowałam pod 

sam ekran. Na dodatek oblałam się 

colą i poprzyklejał się do mnie 

popcorn. Ludzie śmiali się ze mnie 

bardziej niż później z dowcipów na 

filmie. Gorszego seansu nie można 

sobie wyobrazić. 

 
  

Do naszej klasy dołączyła właśnie nowa 

dziewczyna. Przez cały dzień nie mogłem 

sobie przypomnieć, skąd ją znam. W końcu 

na długiej przerwie dotarło do mnie, że 

razem chodziliśmy do przedszkola. 

Podszedłem do niej dowiedzieć się, czy mnie 

jeszcze pamięta. Okazało się, że tak                  

i zapytała mnie, czy dalej chodzę na zajęcia 

baletowe. Usłyszeli to moi kumple i teraz 

mają ze mnie niezły ubaw. 
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Bardzo często, choć wiemy, że 

alkohol szkodzi, to bagatelizujemy 

ten problem     i spożywamy go w  

nadmiernych ilościach. Niestety, 

coraz więcej młodych ludzi sięga po 

alkohol, bo chcą się popisać. Jak 

wszyscy wiemy etanol wpływa 

niekorzystnie na nasz organizm. 

Można powiedzieć, że jest to 

powolny zabójca.  W stanie upojenia 

alkoholowego występują trudności z 

utrzymaniem równowagi oraz 

wymawianiem poprawnie złożonych 

zdań. Te objawy ustępują w miarę 

trzeźwienia. Niestety, także są 

skutki, które zostawiają trwały ślad 

w naszym organizmie. Często 

występuje stłuszczenie wątroby, 

czyli nadmierne odkładanie się 

tłuszczu w komórkach wątroby. 

Kolejnym etapem chorób wątroby 

jest zwłóknienie, a następnie jej 

marskość, polegająca na 

zastępowaniu komórek przez 

bezużyteczną tkankę łączną, która 

także utrudnia przepływ krwi. 

Objawami marskości są: osłabienie 

organizmu, obrzęki, żółtaczka, utrata 

waga oraz wiele innych objawów. 

Przez własną głupotę można 

doprowadzić nawet do raka 

wątroby. Etanol także wpływa 

niekorzystnie na trzustkę i wzrok. 

Bardzo zaawansowaną chorobą jest 

tzn. padaczka alkoholowa, która 

występuje u osób uzależnionych od 

alkoholu, kiedy odstawią go na zbyt 

długi czas. Objawia się ona np. 

drgawkami. Pamiętajcie, że nie 

warto niszczyć zdrowia.  

żródła:http://nalogi.wieszjak.pl/alkohol/203135,Skutki-picia-

alkoholu.html  

~Sandra Dudek~ 

http://nalogi.wieszjak.pl/alkohol/203135,Skutki-picia-alkoholu.html%C2%A0
http://nalogi.wieszjak.pl/alkohol/203135,Skutki-picia-alkoholu.html%C2%A0
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1. Bicie serce płetwala błękitnego można usłyszeć       

z odległości 4 km. 

2. Gdybyś chciał spać codziennie w innym 

pomieszczeniu w Pałacu Kultury i Nauki                    

w Warszawie zajęłoby ci to 40 lat. 

3. Muzyka naprawdę może pomóc złagodzić depresję 

aż o 25%. 

4. Człowiek ma aż 98,4% genów takich jak  

szympans. 

5. Twórca tekstu Gangam Style wymyślił go 

podczas przebywania w toalecie. 

6. Wyszukiwarka Google pierwotnie nazywała 

się Backrub. 

 

 

 

 

 

7. We wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na całej Ziemi. 

 

8. Lenistwo i brak aktywności zabijają 

ludzi prawie tak samo jak palenie. 

9. Pudełko z płatków kukurydzianych ma 

więcej składników odżywczych niż same 

płatki.                               
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10. Filofobia – strach przed 

zakochaniem i byciem z drugą osobą                                                  

w związku. 

11. 7 na 10 kobiet wybiera partnera na 

podstawie kondycji jego włosów. 

 

12. Cibusfobia - lęk przed piernikami.   

13. Włosy w nosie podczas życia rosną do 

2m długości. 

14. Rudowłosi stanowią jedynie 1% 

ziemskiej 

populacji.                                                                   

15. Piłkarskie mistrzostwa Europy w piłce nożnej 

w 2020 roku odbędą się na terenie 13 krajów. 

 

1 stycznia – Dzień Emo, Światowy Dzień Pokoju  

4 stycznia - Dzień Filatelisty  

6 stycznia – Światowy Dzień Pocałunku  

7 stycznia – Dzień Dziwaka  

8 stycznia – Święto Sprzątania Biurka i Dzień tych co najbardziej się Kochają  

9 stycznia - Dzień Kierowców Ciężarówek  

13 stycznia - Dzień wzajemnej Adoracji  

15 stycznia - Dzień Wikipedii  

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw  

17 stycznia - Dzień Wszystkich Fajnych, Dzień Dialogu Z Judaizmem  

23 stycznia - Dzień Najbardziej Kochanych  

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu  

25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki  

26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa/Transplantologii  

27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem, Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu, Światowy Dzień 

Trędowatych  

28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej  

31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania       

(źródła: www.gazetalubuska.pl i www.wiedzabezuzyteczna.pl ) ~Wiktoria Lempik i Jennifer Waleska~        

http://www.gazetalubuska.pl/
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~Karolina Gajęcka~ 

                                           

Jeżeli chcecie zrobić coś bardziej 

ekstrawaganckiego, polecam wykonanie 

ramki na zdjęcia (najbardziej podobają się 

babciom, sprawdzałam :D). Możecie ozdobić ją 

wszystkim (niedosłownie):cekinami, kwiatkami, 

serduszkami lub innymi rzeczami. Jeśli robicie ją 

dla kogoś z rodziny, polecam wkleić swoje 

zdjęcie z daną osobą. 

 

Zbliżają się święta, ktoś z twojej rodziny ma urodziny, wypadałoby zrobić przynajmniej jakąś 

kartkę. Wtedy nasuwa się pytanie, co narysować na okładce, jaki nadać tytuł danej kartce. Jeśli 

macie takie problemy, na pewno znajdziecie w moim artykule coś dla siebie. 

 

Najładniejszy efekt mają kartki zrobione 

z kółek 
Z kółeczek można zrobić wszelakie wzory              

i kształty. Kartki z instrukcjami możecie znaleźć 

w internecie, na stronie 

http://www.origami.art.pl/dzial/kompozycje . 

 

Jak widzicie, nie trzeba kupować 

drogiego prezentu, żeby uszczęśliwić 

ukochaną osobę. Liczy się pamięć         

i gest. 
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~Marysia Nalewaja~ 

Zainspirowana lekcją języka polskiego Marysia, nasza ekspertka od śląskich 

tłumaczeń, nie omieszkała przełożyć fraszki na gwarę śląską. Ciekawe, co 

powiedziałby na to sam autor dzieła? 

Na lipa 

Gościu, siyndź sie pod mojy liściy, a łoddychnij sie 

Nie ujrzi cie tu słuńce, łobiecuja Ci to 

Choćby sie nołwyzyj wzbiyło, a proste promiynie 

Prziciungnum pod swe drzewa porostrzylane ciynie. 

Tu wszandzie zimne wiatry z pola zawiewajum 

Tu słowiki i śkworce gryfnie narzykajum. 

Z mojygo wuniuncego kwiołtka robotne pscoły 

Bierum miód, chtory nieskorzyj stroi pańsky stoły. 

A joł swym cichym septaniym umia leko sprawić 

Ze cłowiekowi wartko zachce sie spać. 

Jabek co prołda nie rodza,ale gospodołrz mie tak 

traktuje 

      Jako nołurodzajniejsoł scypka w hesperyskim sadzie.          
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Ostatnie co pamiętam był to blask i zapach spalonego plastiku, znów spięcie. Gdy się 

ocknąłem, moim oczom ukazał się niezwykły widok. Nie siedziałem już przed komputerem, 

ale znalazłem się na łące. Wszędzie gdzie sięgał moje oczy rosły wrzosy, jedynie na środku 

łąki znajdowało się drzew. Było ona chyba najbardziej niezwykłe w tym miejscu, albowiem 

było obwieszone kolorowymi wstążkami. 

Każda cząstka mojego ciała chciała do niego podejść, jak by drzewo mnie wołało. Więc 

poszedłem w kierunku drzewa, w połowie drogi zatrzymałem się, ponieważ ujrzałem 

najpiękniejszą istotę na świecie, siedziała pod drzewem i czytała książkę. Miała blond włosy 

sięgające do pasa, które falowały w rytmie szumu wiatru, była szczupła i wysoka. 

Podszedłem bliżej, zauważyła mnie. Spoglądała na mnie inteligentnym wzrokiem, jej oczy 

miały jasna barwę lawendy. Nie mogła mieć więcej niż 17 lat. Sprawiała wrażenie czekającej, 

jak by siedziała tu i czekała aż przyjdę. Nawet nie zauważyłem kiedy staliśmy pod drzewem 

wpatrzeni w siebie. Było w niej coś niezwykłego, miała bose nogi, a ubrana była w białą 

sukienkę bez ramiączek. Wszystko to sprawiało, że czułem magię otaczającego mnie miejsca.                                                                                                                                                                        

- Boisz się? - zapytała cichym i delikatnym głosem.                                                                                                                      

- Nie, nie boje się, ale nie rozumiem co tu robię? - bałem się. Nie chciałem się do tego 

przyznać, ale byłem przerażony.                                                                                                                                                                                                  

- Jak to , nic nie wiesz? Nie znasz tego miejsca? Nie wiesz kim ja jestem? - dziewczyna była 

zdziwiona i zarazem oburzona swoim odkryciem.                                                                                                                                                                           

- Nie, nie wiem co to za miejsce, nie wiem też jak masz na imię. Nie mam też pojęcia po co tu 

jestem. 

- Jeny - jęknęła dziewczyna z irytacją. Usiadła pod drzewem w miejscu w którym czytała 

książkę. Zaczęła swoją historię. 

- Mam na imię Reno, jestem królową  Kanostyli. W moim kraju panują straszne wojny, ludzie 

cierpią, głodują, młodzi ludzie umierają broniąc kraju, kobiety są  porywane do gwałtu, a 

mężczyźni brani do niewoli. Potężny ród Alkolna nie chce dać za wygraną, dopóki ja żyję 

będzie mordować mój lud. Niestety obydwoje jesteśmy niezwyciężenie jesteśmy poczęci z 

Bogów, nikt nie może nas zabić. Niedawno bogowie przekazali mi przepowiednię, dotyczyła 

ona świata innego wymiaru. Kazali znaleźć mi drzewo obwieszone wstążkami, które pomoże 

mi wkroczyć w świt miedzy naszymi. Miałam tu czekać, aż przyjdzie mężczyzna 

niezwyciężony, który zabije Alkolna, więc każdego dnia przychodziłam tu i czekałam, aż 

przyjedziesz .                                                                                                                                  

- Nie sądzę, że ta przepowiednia była o mnie, ja się nawet bić nie umiem! – to wszystko 

Był konkurs, byli zwycięzcy, owacje i nagrody. Te ostatnie cieszyły najbardziej. Było 

o co rywalizować, ponieważ nagrodą główną był piórnik naszego polonisty, cieszący 

oko dzień w dzień. Zgrabny, różowy z ryjkami świnek zawsze wzbudzał nasze 

zainteresowanie. Pomimo tego, że Pan był bardzo do niego przywiązany, postanowił 

oddać go uczniowi, który napisze opowiadanie rozpoczynające się od słów: Ostatnie co 

pamiętam był to blask i zapach spalonego plastiku, znów spięcie. Gdy się ocknąłem, moim 

oczom ukazał się niezwykły widok … Przeczytajcie sami. Zwyciężczyni gratulujemy            

i życzymy pożytku z piórnika. 
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brzmiało jak jakaś bajka, jak ktoś może mnie prosić o zabicie człowieka, ja się nawet piłki na 

w-f boję! 

Królowa nie traciła jednak nadziei. Spojrzała na mnie swoimi oczami i nie musiała nic już 

mówić, żebym się zgodził.                                                                                                                                                                                                        

- No dobra, ale jak ty sobie to wyobrażasz, ja nie umiem walczyć!? - zaczynałem wątpić         

w realia moich czynów.                                                                                                                                                           

- Spokojnie, każdy w moim kraju posiada różnego rodzaju moc i ty taką masz - królowa była 

wniebowzięta. Była taka piękna, gdy się uśmiechała.                                                                                                                                                    

– Okay, a niby jak mam to sprawdzić, jestem zwykłym ziemskim chłopakiem. Nie 

zauważyłem, żebym miał jakąś magiczną moc - zachodziłem w myślach w najdalsze 

zakamarki moich wspomnień, ale w moim życiu nie działo się nic nadzwyczajnego!                                                                                                                                                                             

- Musisz uwierzyć, że ją masz! Jedynym naszym problemem jest to, że nie wiem jakiego 

rodzaju jest twoja moc, ja mogę kontrolować ziemię wszystko co się na niej dzieje, 

spowodować trzęsienie, tornado, ulewę czy sprawić że dzień stanie się nocą - wszystko po 

kolei demonstrowała Było to nie zwykłe uczucie, nigdy w życiu nie czułem tyle na raz: 

chłodny wiatr, zimny deszcz, drgania ziemi i mroku nocy. Królowa zaśmiała się słodko 

widząc moją minę.                                                                                                                                                                                                                  

- To proste, zamknij o czy i poproś bogów o pomoc - królowa usiadła pod drzewem i czekała. 

Zamknąłem oczy i skupiłem myśli, wziąłem wdech. ,,Bogowie ujawnijcie mój dar’’ - 

brzmiało to głupio, ale  nie umiałem nic innego wymyśleć. Czułem, jak wiatr wiruje wokół 

mnie, bałem się otworzyć oczy. Słyszałem, jak królowa wydała pełen zachwytu i zdziwienia 

głos. Zaczynałem słyszeć szmery i szepty. Powoli otworzyłem oczy. Szok to było moje 

jedyne uczucie w tym momencie. Byłem okrążony przez 15 mężczyzn. W dodatku byli 

prawie przeźroczyści i niebiescy!                                                                                                                                                                

- O bogowie! - krzyknęła królowa i rzuciła się z pokłonami.                                                                                                               

- Witam Cię Reno - powitał ją , mężczyzna stojący po środku - wzywał nas Rocco.                                                                        

- Tak, to ja - wysunąłem się lekko na środek, zdziwiła mnie moja odwaga - chciałem was 

prosić, abyście mi pomogli odnaleźć moją moc.                                                                                                                                                               

- Oni są twoją mocą! - królowa krzyknęła z zachwytem - bogowie nie przychodzą na 

wezwanie, jeśli chcą ci coś przekazać, to jeden z bogów do ciebie przychodzi, nigdy nie 

ukazali się nikomu w pełnej 15, a już na pewno nie na wezwanie! Rocco, twoja moc polega 

na tym, że są twoimi sprzymierzeńcami!                                                                                      

- Dalej nic nie rozumiem, niby jak mogę za pomocą was zabić Alkolna? - czułem się 

zawiedziony. Liczyłem na coś ciekawszego!                                                                                                                                                                                     

- Możesz korzystać z naszej mocy, możemy ci doradzać i pomagać, ale nie możemy zabić 

Alkolna. Musisz zrobić to ty, mieczem nie magią. Magia może Ci pomóc go złapać i tylko 

tyle. Będziemy na każde twoje zawołanie, jest to niezwykły dar. Jesteś pierwszym, który go 

posiada - wszyscy bogowie przytaknęli.                                                                                                                                                                        

- No dobrze, czyli wystarczy, że w głowie powiem, że was potrzebuję i tyle?                                                                                      

- Mniej więcej tak to działa - tym razem odezwał się siedzący po prawej stronie szefa chudy i 

stary bóg.                                                                                                                                                                               

- Może na początek ci się przedstawimy. Ja jestem Sylwester - przedstawił się mężczyzna 

pierwszy z lewej strony - a reszta to Amoniusz, Bazyli, Cyryl, Demokryt, Erazjusz, Filolog, 

Hektor, Ireneusz, Joaniusz, Kleofas, Leon, Makryn, Nicodem i Tryfon, naszym przywódcą 

jest Hektor – przedstawiał wszystkich od lewej strony.                                                                                                                                     

- Okay, na pewno zapamiętam - wszyscy się zaśmialiśmy.                                                                                                                    

- Czym różnią się nasze światy?                                                                                                                                                            

- Nie mamy autostrad, wieżowców, komputerów, aut i elektryczności. Reszta to niewielkie 

różnice - wyjaśniła mi królowa. ,,Jak oni tam żyją!’’. Moja mina chyba wszystko wyrażała, 

bo królowa od razu dodała - mamy magię - No tak, zapomniałem!                                                                                                                                                                                              
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- No to co, idziemy tam, poznać tego Akolna całego. - Nie wierzyłem, że to powiedziałem.                                                         

Bogowie i królowa popatrzyli na mnie jak na kretyna.                                                                                                                              

- Nie wiesz nawet, z kim masz się zmierzyć, Alkoln jest potężnym władcą, jesteś nie 

przygotowany na walkę z nim - powiedział z pełnym wątpieniem we mnie Hektor.                                                                                                                  

- Mam was, jesteśmy razem, damy radę. Nie wiem, jak on tam wygląda, ale mam pomysł, 

muszę mu tylko wbić miecz w pierś, jeśli mi pomożecie to nie może być takie trudne - coraz 

bardziej zaskakiwało mnie moje postepowanie.                                                                                                                                                                                            

- Masz już jakiś pomysł? - zapytał Hektor.                                                                                                                                          

- Nie, muszę zobaczyć jak to tam wygląda w waszym świecie. Ruszyłem w stronę drzewa.                                                                            

- Ruszajmy, żegnajcie bogowie - powiedziała królowa.                                                                                                                           

- Tak, gdy będę was potrzebować, wezwę was.                                                                                                                                      

– Dobrze. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz Rocco. - powiedział Hektor, a bogowie zaczęli 

znikać. 

- Złap mnie za rękę - złapałem ja za rękę, którą wyciągała do mnie. Uśmiechnęła się  do mnie, 

a zaraz popatrzyła się na mnie zatroskanie. Podeszliśmy do drzewa i królowa dotknęła kory. 

Zaczęliśmy się kręcić. Nie widziałem, co się dookoła mnie dzieje. Po chwili staliśmy już na 

nogach. Znajdowaliśmy się w jakimś zamku.                                                                                                                                                           

- Gdzie się królowa podziewała, po całym zamku szukam pani, Alkoln wdarł się za zamek, 

trzeba uciekać! - spanikowana służąca ciągnęła królową za ręka. Dookoła panował totalny 

chaos, wszędzie było słychać krzyki i odgłosy rozwalających się ścian. Byłem przerażony. 

Myślałam, że nie spanikuję, ale zaczynałem. Nie wiedziałem co robić, nie wiem jak im 

pomóc, zawiodę królową i bogów. Spojrzałem na królową, była przerażona. W jej oczach 

widać było ból i bezradność.                                                                                                                                                      

- Reno, zatrzymaj go. Mam plan, ale trochę to zajmie. Muszę bogów wezwać… - w mgnieniu 

oka stanęło przede mną 15 mężczyzn.                                                                                                                                                                                            

- Wzywałeś nas? - zapytał zadowolony Hektor.                                                                                                                                       

- Tak, Reno biegnij, powstrzymaj go jak najdłużej! - nie wiem czemu, ale poczułem pustkę, 

spojrzałem jeszcze raz w jej oczy, a ona podeszła pocałowała mnie w kącik ust i pobiegła. 

Gdy straciłem ją z oczu zwróciłem się do bogów - Plan jest taki : Dołączycie zaraz do Reno. 

Czy  jesteście w stanie zatrzymać moc Alkolna?                                                                                                                                                              

- Możemy ją, zmniejszyć, ale niestety nie pozbawiać - odpowiedział mi Kleofas                                                                            

- Jakiego rodzaju jest moc Alkolna?- chyba to pytanie powinienem zadać najpierw.                                                                     

- Alkol panuje nad ogniem, jest jego żywiołem - na moje pytanie odpowiedział Hektor.                                                                                                                                                          

- Kto wymyślił mu taką magię! - byłem szczerze przerażony ja i 15 bogów i jeden Alkoln, 

który może mnie spalić na popiół!                                                                                                                                                                                                          

- Jest moim synem, dostaje moc po mnie - tym razem odezwał się Demokryt, mimo woli 

rozdziawiłem buzię.                                                                                                                                                                                   

- Wierz mi Rocco, nie jestem zadowolony z mojego syna - Demokryt był widocznie 

zmęczony ciągłą walką, przecież zaraz stanie przeciwko swojemu synowi! 

Kleofas był dzielnym człowiekiem, poświecił się dla obcych ludzi. Zaraz stanie przeciwko 

swojemu synowi. Było mi go żal, ale byłem dumny, że poznałem tak hojnego i mądrego 

człowieka.                                                                                                                           - 

Postarajcie się zmniejszyć jego moc, żeby zamiast strugu ognia wyszły mu iskierki. Nie 

spodziewa się mnie, wyjdziecie mu naprzeciw, zaatakujecie go w 15, a ja go zajdę od tyłu       

i ugodzę mieczem. Nie wiem czy dam radę. Nie wiem też, czy przeżyję. Chcę tylko zniszczyć 

Alkolna, by księżna mogła żyć spokojnie. Tak więc do roboty. 

Bogowie bez jakiegokolwiek protestu ruszyli przed siebie, a ja za nimi. Doszliśmy do wrót 

zamku, wszędzie szalał pożar, ludzie uciekali przed zamaskowanymi przybyszami. Kobiety 

wraz z dziećmi szukały schronienia, młodzi mężczyźni walczyli dzielnie u boku królowej. 

Nikt nie miał miecza, nikt nie używał pistoletów, ale magii. Jeden walczył wodą, drugi 
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zmieniał grawitację, a trzeci walczył kamieniami. Wszystko to było niezwykłe, jakby działo 

się w filmie, ale to dotyczyło mnie. Miałem pozwolić tym ludziom żyć? Zdjąłem wiszący na 

ścianie miecz i ruszyłem. Spojrzałem jeszcze raz na królową. Walczyła dzielnie, a wraz z nią 

bogowie. Alkoln był potężny. Drobna królowa wyglądała przy nim jak lalka barbi. Był sam 

jeden na środku otoczony przez bogów i poddanych Reno. Wszyscy walczyli. Co jakiś czas 

ktoś umierał od ciosów Alkolan. Byłem coraz bliżej, coraz bliżej śmierci. Spojrzałem na 

królową. Była skupiona walką. W głębi duszy liczyłem na to, że zostawi walkę, że mnie 

powstrzyma, ale to się nie stanie, podjąłem decyzje. Taka śmierć będzie dobrą śmiercią. 

Biegłem za placami Alkolna. Hektor i Kleofas ustąpili mi miejsca, rzuciłem się z rykiem na 

mojego wroga. Zapadła cisza, ogień zgasł, ludzie zaprzestali walki. Żyłem, a w ręce 

trzymałem zakrwawiony miecz. Alkoln z hukiem opad na ziemię.                                                                                                                                                

- Nie bójcie się, teraz możemy żyć… - pamiętam tylko te ostatnie słowa królowej                     

i zemdlałem. 

Byłem szczęśliwy. Moje życie stało się piękne. W naszym wymiarze nie ma wojen, ale jest 

coś gorszego: nuda, która dopada każdego. Stajemy się wszyscy tacy sami. Leżałem na 

wrzosowisku, a na mojej piersi leżała najpiękniejsza kobieta, Reno. Otaczała nas dookoła 

harmonia, której nikt nie mógł zachwiać.                                                                                                                                                                                        

- Ile masz lat Reno? - nie zadałem tego pytania wcześniej, bo było mi głupio.                                                                                  

- 100 lat - Reno powiedziała to takim głosem, jakby mówiła, co lubi jeść na obiad.                                                                       

- O bogowie! - natychmiast pojawiła się koło nas 15 bogów.                                                                                                       

- Ktoś nas wzywał?- zapytał uradowany Hektor .                                                                                                                             

Reno zaczęła się śmiać , poszedłem w jej ślady, aż w końcu śmialiśmy się wszyscy razem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca została dodana w oryginale za zgodą zwyciężczyni. 

~Autorką jest Panna z Mokrą Głową~ 
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Finlandia jest państwem            

w Europie Północnej                  

o powierzchni 338 145 

kilometrów kwadratowych, 

powstałym po odłączeniu się od 

Rosji w 1917 roku. Nie 

posiadała żadnych tradycji 

państwowych, albowiem od 

średniowiecza była pod obcym 

panowaniem. Na początku 

krainą tą rządzili Szwedzi,     a 

potem Rosjanie. Geograficznie 

składa się ona głównie z nizin      

i rzeźb polodowcowych, ale 

także    z 60 tysięcy jezior. 

Ludność kraju wynosi obecnie 

ok. 5 mln obywateli                    

i charakteryzuję się dosyć niską średnią gęstością zaludnienia; 17 mieszkańców na kilometr 

kwadratowy. Do 1812 roku stolicą kraju było Turku, najstarsza miejscowość w Finlandii, 

która może pochwalić się takimi zabytkami jak zamek wybudowany u ujścia rzeki Aurojoki    

w XIII wieku. Obecną stolicą są Helsinki, 

które słyną z bogatego życia nocnego.  

Urzędowym językiem w Finlandii jest 

oczywiście fiński należący do grupy języków 

uralskich, czyli takich, którymi posługuje się 

ludność zamieszkująca północną Eurazję          

i Nizinę Węgierską. Bardzo ciekawym 

aspekte

m tego 

języka jest to, że 65% wszystkich słów to słowa 

złożone. We wszystkich krajach skandynawskich 

bardzo rozwinięta jest edukacja angielskiego, a więc 

także i w Suomi 

(oryginalna nazwa 

Finlandii). Już od szkoły 

podstawowej kładzie się 

wysoki nacisk na naukę 

tego języka i właściwie 

przez okres całej edukacji 

jest on obecny jako 

przedmiot obowiązkowy.  

 

UCZNIOWIE Z BIADACZA 

UDAJĄ SIĘ W PODRÓŻ DO 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
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Zapewne zastanawialiście 

się, skąd pochodzi Święty 

Mikołaj, który co roku dostaje 

nasze listy, a potem na saniach 

zaprzężonych w renifery rozwozi 

nam prezenty. Otóż mieszka on 

w Finlandii, w Rovaniemi. 

Mikołaj nie jest jedyną atrakcją,    

z jaką powinien nam się kojarzyć 

ten piękny kraj, słynie on także z saun, przepięknych krajobrazów, jezior oraz 

niesamowitych zórz polarnych, które zapierają dech w piersiach. Należy także 

napomknąć, że to tutaj została wymyślona popularna dziś forma rekreacji             

z użyciem specjalnych kijków, zwana nordic walking. Możemy do tego dodać 

także firmę produkującą telefony komórkowe NOKIA. Telefony znane przecież 

na całym świecie powstają właśnie w Finlandii.    

 Na północy Suomi 

znajduję się przepiękna 

kraina zwana Laponią i tam 

właśnie odbędziemy naszą 

podróż. Laponia jest 

przepięknym, mroźnym 

miejscem, nie bez powodu 

bywa nazywana „krainą 

reniferów” - według 

szacunkowych obliczeń            

w całej Laponii żyje ich 

ponad 350 tyś, a ludzi jest tu 

zaledwie 200 tys. Miastem, 

w którym będziemy goszczeni jest Tornio, odwiedzimy tamtejszą szkołę średnią 

Putaan koulu, fabrykę stali oraz jak przystało na temat naszego projektu, lokalną 

piekarnie. Poza Tornio, czekać nas będzie wizyta w domu Świętego Mikołaja w 

Rovaniemi. 

Nasza podróż na pewno pozwoli nam dostrzec i przekonać się, 

jakie różnice są w innych krajach niż Polska, jak wygląda w nich 

życie, usamodzielni nas i może dzięki niej otworzymy się bardziej 

na świat. Każdą naszą chwilę spędzoną w Laponii będziemy 

dokumentować zdjęciami, więc po naszym powrocie będziecie 

mogli zobaczyć, jakim państwem jest Finlandia. 

~Michał Roszczypała~ 
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Szaleństwa sylwestrowe dawno za 

nami, ale nie wszyscy wiedzą, że już 

niedługo rozpocznie się…nowy rok. 

Oczywiście mowa o roku chińskim, 

który w przeciwieństwie do naszej 

tradycji, rozpoczyna się w okolicach 

początku lutego.  

Chińskie legendy głoszą, że Budda 

zanim dokonał swego żywota, wezwał na 

spotkanie wszystkie zwierzęta. Niestety, 

zjawiło się tylko dwanaście i  to im Budda 

obiecał hojne dary. Każdy rok otrzymał 

nazwę zwierzęcia przybyłego na 

pożegnanie mędrca. W kolejności są to: 

Szczur, potem Bawół, następnie Tygrys, 

Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, 

Kogut, Pies i Świnia. Chińczycy wierzą, że 

cechy danego zwierzęcia czają się               

w naszym sercu i odzwierciedlają nasze 

prawdziwe oblicze. 

Sprawdź  w tabeli, jakim znakiem 

jesteś ty, twój brat, siostra i inni 

członkowie rodziny. 

 

WĄŻ 

Rok Początek i koniec Zwierzę 

1972 16.01.72-02.02.73 Szczur 

1973 03.02.73-22.01.74 Bawół 

1974 23.01.74-10.02.75 Tygrys 

1975 11.02.75-30.01.76 Kot 

1976 31.01.76-17.02.77 Smok 

1977 18.02.77-06.02.78 Wąż 

1978 07.02.78-27.01.79 Koń 

1979 28.01.79-15.02.80 Koza 

1980 16.02.80-04.02.81 Małpa 

1981 05.02.81-24.01.82 Kogut 

1982 25.01.82-12.02.83 Pies 

1983 13.02.83-01.02.84 Dzik 

1984 02.02.84-19.02.85 Szczur 

1985 20.02.85-08.02.86 Bawół 

1986 09.02.86-28.01.87 Tygrys 

1987 29.01.87-16.02.88 Kot 

1988 17.02.88-05.02.89 Smok 

1989 06.02.89-26.01.90 Wąż 

1990 27.01.90-14.02.91 Koń 
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1991 15.02.91-03.02.92 Koza 

1992 04.02.92-22.01.93 Małpa 

1993 23.01.93-09.02.94 Kogut 

1994 10.02.94-30.01.95 Pies 

1995 31.01.95-18.02.96 Dzik 

1996 19.02.96-07.02.97 Szczur 

1997 08.02.97-27.01.98 Bawół 

1998 28.01.98-15.02.99 Tygrys 

1999 16.02.99-04.02.00 Kot 

2000 05.02.00-23.01.01 Smok 

2001 24.01.01-22.02.02 Wąż 

2002 12.02.02-31.01.03 Koń 

2003 01.02.03-21.01.04 Koza 

2004 22.01.04-08.02.05 Małpa 

2005 09.02.05-28.01.06 Kogut 

2006 29.01.06-17.02.07 Pies 

2007 18.02.07-06.02.08 Dzik 

Rok 2013 jest rokiem węża. 

Sprawdź, jakie cechy 

charakteru kryją się pod 

każdym znakiem. 

http://www.chinskihoroskop.pl/?chinski-zodiak,6 

 

 

SZCZUR  

 

MAŁPA 

 

ŚWINKA 

 

~NarysujMiŻonkila~ 

http://www.chinskihoroskop.pl/?chinski-zodiak,6
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Kiedy zlecono mi napisanie tego 

artykułu, długo zastanawiałam się, co 

oznacza tytułowe słowo. 

Postanowiłam zajrzeć do słownika. 

Tam uzyskałam informacje, że 

‘kreatywni’ znaczy tyle, co mający 

zdolność do tworzenia czegoś 

nowego, oryginalnego, twórczego. Po 

tej definicji wiedziałam już o czym 

ma być artykuł. Specjalnie dla 

naszych czytelników przygotowałam 

podsumowanie 2012 roku, 

przekonawszy się jednocześnie, że robimy w gimnazjum rzeczy, które są nasze, 

niepowtarzalne. Przeczytajcie sami, co działo się w naszej 

szkole w zeszłym roku. 

A było to tak… 

 
 BAL KARNAWAŁOWY. Rok rozpoczął się niepozornie, bo przywitał nas bal karnawałowy 

zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Ta taneczna impreza odbyła się pod hasłem 
„Śmiej się i baw”. Warunkiem uczestnictwa w dyskotece było przygotowanie niebywałego 
stroju. Dlatego też pojawili się policjanci, roboty, panny młode, robotnicy, kucharze, diabły          
i inne. Podczas balu wybrano oryginalny strój. 

 POCZTA WALENTYNKOWA. Działająca od początku lutego poczta walentynkowa 
pozwoliła wyrażać swoje uczucia, szczególnie dla nieśmiałych. Każdy mógł wyznać miłość na 

swojej walentynce. Ci, którzy otrzymali kartki, mogli czuć się wyróżnieni podczas balu.  
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Szkolny Omnibus to kolejny pomysłowy konkurs zorganizowany przez Grupę Liderów 

Młodzieżowych. Ten specyficzny 

konkurs przypomina trochę telewizyjne 

„1 z 10”. Udział    w nim brali uczniowie 

z całego gimnazjum. Przed zacnym jury 

musieli odpowiadać na trudne pytania z 

różnych dziedzin nauki. W 2012 roku 

najlepszymi zostali: 

Klasa I - Nicola Warzecha, 

Klasa II - Julia Jaworska, 

Klasa III - Emilia Surma. 

 

 Gimzetka. Miniony roku to również sukces dla naszego „Subiektywnego Nieregularnika 
Gimnazjalisty. Gimzetki”. Cotygodniowe spotkania w redakcji dostarczały nam co rusz 
nowych pomysłów. Dzięki temu cały czas się „powiększamy”. Na dzień dzisiejszy jest nas 
dwadzieścioro, nie licząc tych osób, które piszą sporadycznie. Nasza gazetka liczy coraz to 
więcej stron. Nieraz zastanawiamy się, czy aby na pewno wystarczy tuszu na jej 
wydrukowanie.  

 Sukcesy Gimzetki: 

 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „e-gazetka naszych marzeń. Twoja pomoc jest 
cenna”(niestety bez nagród) 

 VI pozycja oceniona przez jury w Konkursie Mam Forum Pismaków 

 Wyróżnienie w projekcie „Junior Media” 
Na łamach Gimzetki ukazywały się również konkursy: Konkurs na Pierwszą Stronę Gimzetki, 
Konkurs Fotograficzny. 
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Ania i Daniel z klasy IIIA prezentowali 

Toruń. 

Dominika i towarzyszący jej mnich oraz Krzyżak 

                     prezentowali Malbork. 

                                                                             

Fotorelacja z Muzeum Etnograficznego naszej szkoły 

 

 Swoje już znacie, cudze pochwalcie – innowacja wprowadzona w naszej szkole w ubiegłym 
roku wywołała ogromne zainteresowanie uczniów i nauczycieli. Projekt polegał na 
prezentacji poszczególnych regionów naszego kraju. Zaangażowanie klas i ich wychowawców 
spowodowało, że mogliśmy rzeczywiście zapoznać się z częściami naszego kraju. Smak 
warmińskich pierogów, zapach toruńskich pierników, gazetki, przebrania, muzyka i klimat 
panujący przez tydzień po tygodniu w szkole zadziałał na nasze zmysły. Koordynatorki 
kontynuując projekt również w tym roku szkolnym postawiły na miasta. Zatem mamy 

Miastonalia 2013, a my uczniowie już mamy nowe pomysły na nasze prezentacje.  

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 – 

jakże moglibyśmy zapomnieć o tak 

ważnym dla nas święcie. W tym 

szczególnym dniu witaliśmy 

mieszkańców, rodziców, absolwentów 

naszej szkoły i wszystkich innych, 

którzy są zainteresowani tajemnicami 

codzienności rodzin śląskich. Jak to 

dawniej było opowiadały 

przewodniczki, a zespół Musica Viva 

zaprezentował pieśni śląskie, a klimat 

tamtych lat potęgowało Muzeum 

Etnograficzne im. Danuty Zalewskiej, 

gdzie wszystko się odbywało. 
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Dzień pod tytułem „Czapka 
świętego Mikołaja zwalnia od 
pytania” - Samorząd Uczniowski na 
czele z nową przewodniczącą Karoliną 
Gajęcką zorganizowali akcję 6 grudnia. 

Każdy, kto przyszedł w czapce św. 
Mikołaja, był zwolniony z 

odpytywania w tym dniu. Uczniowie 
długo się nie zastanawiając naciągnęli 

czapki na głowy i pewni siebie poszli na 
lekcje. Ciekawe, czy domowy Gwiazdor 

również okazał się tak hojny w tym 

roku? 

Coolturalni – projekt realizowany w 2012 roku 
(trwający nadal) polegający na obcowaniu uczniów 
z kulturą niszową. Raz w miesiącu wybieramy się 
na film, spektakl lub do galerii. Sami wybieramy 
repertuar i zbieramy się w wyznaczonym miejscu 
po lekcjach. Oglądaliśmy już wiele spektakli np. 

Mayday 1 i 2, Słownik Chazarski, Małe zbrodnie 
małżeńskie, Dziady, M jak morderstwo. W lutym 
czeka nas sztuka pt. Czego nie widać. Uwielbiamy 

komedie w wydaniu naszych opolskich aktorów. 
Dzięki pomysłowości naszych koordynatorów, 
którzy zdobyli pieniądze na projekt, będziemy 

mogli nawet pojechać do Wrocławia. Marzy nam 
się Teatr Współczesny. Ogromne wrażenie zrobiła 
na nas również galeria World Press Photo, która 

była dość kontrowersyjna. Filmy, które wybieramy, 
również są inne od tych, które oglądamy w domu. 
Ki, Skóra, w której żyję, Pokłosie czy Faceci od 

kuchni. Póki nie zobaczyliśmy, byliśmy przekonani, 
że tylko amerykańskie filmy są najlepsze. Nie 

mieliśmy pojęcia, że film może wzbudzać refleksje, 
a tym bardziej, że kino hiszpańskie jest inne od 

polskiego i francuskiego. Już nie możemy doczekać 
się kolejnego wyjścia, ponieważ wiemy, że 

aktywnie i mądrze spędzimy popołudniowy czas. 

Hania i Sandra             

w Mikołajkowej akcji 

Wiele by się pisać chciało, lecz w Gimzetce miejsca mało. 

Oj działo się, działo w 2012. Opisałam tylko kilka naszych 

kreatywnych działań, ale było ich o wiele więcej. Odsyłam 

na nasza stronę internetową www.g_biadacz.wodip.opole.pl 

A krótkie podsumowanie 2012r. przygotowała dla Was 

Sandra Dudek z Żonkilem. 

http://www.g_biadacz.wodip.opole.pl/
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W tym numerze Gimzetki postanowiłam przeprowadzić wywiad z panią Gabrielą 

Dworakowską, solistką zespołu Silesia. Pani Gabriela upowszechnia śląskie pieśni 

ludowe, a tym samym śląską gwarę i dialekty. Ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów, 

m.in. laureatka „Szansy na sukces”, „Ślązaczka roku 1997”, a w 2011r. otrzymała 

Srebrny Krzyż za zasługi artystyczno edukacyjne. Dla nas największym jest ten, że 

mamy lekcje muzyki z takim 

autorytetem. W tym roku pani 

Gabriela koncertowała po Stanach 

Zjednoczonych. Posłuchajcie, jak 

spędziła te trzy tygodnie. 

S.D. – uczennica Sandra Dudek  

G.D. – pani Gabriela Dworakowska  

S.D. - Dzień dobry. Miło Panią 

widzieć po tak długiej nieobecności. 

W związku z Pani niebywałym 

wyjazdem chciałabym przeprowadzić z Panią wywiad, gdyż nasi czytelnicy są ciekawi, 

dlaczego właściwie Pani nie było.  

G.D. – Witam Sandro. Jest mi bardzo miło. Chętnie odpowiem na pytania. 

S.D. – Dziękuję za zgodę. Jak minęła Pani podróż? 

G.D. - Dziękuję, podróż zniosłam dobrze. Lot odbywał się etapami, więc były przerwy na 

„rozprostowanie kości”. Poza tym Lufthansa całkiem dobrze karmi swoich pasażerów. 

S.D. - Jaki był cel Pani podróży? 

G.D. - Nie podróżowałam sama, ale wraz ze swoim zespołem. Towarzyszyła nam siostra 

Franciszka ze zgromadzenia Sióstr Szensztackich. Tworzyliśmy zgraną i wesołą grupę. 

Zostaliśmy zaproszeni (docelowo do Teksasu) przez ks. Franciszka Kurzaja (rodem ze 

Sławięcic; od ponad 20 lat w Teksasie). Celem naszego tam pobytu było przybliżenie kraju 

przodków, „starego Śląska”, potomkom emigrantów (5. pokolenie!) z tej części Europy, 

którzy władają językiem polskim (śląską gwarą), mimo, iż nigdy w Polsce nie byli (ten język 

„domowy” przekazali im dziadkowie, rodzice). A czyż może być lepszy przekaz niż przekaz 

muzyczny? Właśnie w pieśni odnaleźć można te wszystkie wzruszenia, emocje – wszystko to, 

co było sensem i treścią życia ludzi, o których mówią „nase starziki”. Osobiście zachwyciła 

mnie archaiczność języka Ślązaków z Teksasu. Jest on cudownie nieskażony 

Pani Gabriela Dworakowska wraz z bratem 

panem Krystianem Czechem 
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naleciałościami, które cechują współczesną gwarę śląską. A więc pieśni ludowe i przepiękne 

polskie kolędy były naszym muzycznym pozdrowieniem ze Śląska, pozdrowieniem nie tylko 

dla śląskich Teksańczyków. Koncertowaliśmy również wśród hiszpańskojęzycznych 

mieszkańców Teksasu. Mają oni podobną do polskiej wrażliwość na piękno i muzykę, 

dlatego też przyjmowani byliśmy entuzjastycznie. 

S. D. – To fantastyczne, o czym Pani opowiada. A gdzie Pani koncertowała? W jakich 

miejscowościach? 

G.D. - Koncertowaliśmy w kościołach, na prywatnych farmach, w domach opieki (już tylko 

ludzie starsi wiekiem pamiętają i posługują się językiem polskim (dla nich pojęcia „polski”                 

i „śląski” są tożsame). Uczestniczyliśmy 

również w IX gali Fundacji Ojca Leopolda 

Moczygemby, której celem jest budowanie 

więzi między Teksasem a Śląskiem oraz 

inicjowanie kontaktów między instytucjami 

naukowymi i kulturalno-oświatowymi 

Teksasu i Śląska. Ojciec Leopold 

Moczygemba był tym, który sprowadził do 

Teksasu pierwszych osadników ze Śląska 

(sam sprawował opiekę duszpasterską nad 

kolonią niemiecką, gdyż księża ze Śląska 

byli utrakwistami, czyli posługiwali się zarówno językiem polskim jak i niemieckim). I tak 

niedawni mieszkańcy wsi opolskiej założyli pierwszą osadę w stanie Teksas i nadali jej 

nazwę Panna Maria. Potem powstały następne: Kosciusko (Kościuszko), Cestohowa 

(Częstochowa), Saint Hedwig, Bandera i wiele innych. Koncertowaliśmy między innymi 

właśnie w tych miejscowościach, w samym mieście San Antonio, w Lamar nad Zatoką 

Meksykańską. Krótką relację z koncertu w redakcji  gazety „Wilson County News”              

w Floresville można zobaczyć wpisując w „googlach”: silesia in wilson county news. 

S.D. - Czego Pani oczekiwała jadąc do Teksasu?  

G.D. - Była  to moja druga podróż do USA. Przed ośmiu laty wraz z zespołem polecieliśmy 

tam na uroczystość  150-lecia założenia osady Panna Maria. Tym razem nasz pobyt 

wyglądał podobnie, no może więcej było koncertów, a mniej wojaży po Stanach, ale i tak 

udało nam się zwiedzić Nowy Jork czy stolicę Teksasu, Austin.  

 

 

Visitors from Silesia, Poland, visit 

the St. Ann Catholic Church in 

Kosciusko June 7, during a tour of 

Texas. The 10-member group 

included winners of a radio 

competition. The visitors were 

accompanied by Monsignor 

Franciszek - Father Frank - Kurzaj, 

the pastor of St. Paul Catholic 

Church in San Antonio, who served 

as their tour guide. 

„Wilson County News” 
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S.D. - Co najbardziej zapadnie Pani w pamięci? 

G.D. - Ogromne wrażenie zrobiły na mnie dwie ogromne „dziury” po zniszczonych atakiem 

terrorystycznym wieżach World Trade Centre. Miejsce to jest obecnie ogromnym 

„muzeum”.  Widok przepastnych 

fontann w głębi ziemi (wyglądają 

jak wielkie paszcze!), w których 

spływająca w dół woda zdaje się 

wciągać w jakieś niewyobrażalne 

otchłanie wszystko co żywe 

(wystarczy uruchomić wyobraźnię), 

powoduje „ciary” na plecach. Inna 

rzecz, na którą nie dało się nie 

zwrócić uwagi, to (zwłaszcza            

w Teksasie) ludzka życzliwość, uśmiech, radosne pozdrowienia zupełnie nieznanych, obcych 

ludzi. 

S.D. – To zupełnie inaczej niż u nas. A czy zauważyła Pani jakieś konkretne, duże 

różnice kulturowe? 

G.D. - No cóż, Stany to przede wszystkim same różnice kulturowe. Przecież Amerykanie to 

europejscy „okupanci”. Do tego dodać rdzennych Indian, domieszać Afrykańczyków… no, 

cały świat!  Z takiej różnorodności muszą brać się także różnice kulturowe. Bardzo spodobała mi 

się spontaniczność w liturgii, z jaką zetknęłam się na mszy hiszpańskiej. Oczywiście msza święta 

miała swój nienaruszony przebieg, natomiast śpiewy liturgiczne były bardzo radosne, często w 

rytmie walca, z akompaniamentem trąbek, gitary.                                                                                

S.D. - Wróciłaby tam Pani jeszcze raz?                                                                                                    

G.D. - Tak, jeśli tylko będzie znowu okazja tam powrócić. 

S.D. – Dziękuję Pani za udzielenie tak wyczerpujących 

odpowiedzi. Życzę dużo sukcesów i oczywiście powrotu do 

Stanów.                                                                              

G.D. – Ja również dziękuję za zainteresowanie moją 

osobą. To była dla mnie przyjemność. 

Jeżeli zauważasz wokół siebie ciekawych ludzi napisz do 

nas, a nasza ekipa na pewno do nich dotrze.                                                                                             

         Wywiad przygotowała Sandra Dudek 

Pani Gabriela Dworakowska z 

zespołem Silesia 

Pani Gabriela Dworakowska 

podczas jednego z koncertów 
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Historia opowiada o pewnym londyńskim taksówkarzu bigamiście, którego świat wywraca 

się do góry nogami, gdy jego syn Gavin i córka Vicki odkrywają zaskakujące podobieństwa 

swoich ojców (ten sam wiek, obaj są taksówkarzami, mają tak samo na imię) postanawiają się 

spotkać! Johan przerażony wizją poznania się obydwóch rodzin próbuje nie dopuścić do 

spotkania. Niezwykłe oddanie i pozorna głupota przyjaciela Stanley pomagają wybrnąć 

Johnowi z kilku kłopotów, 

a przy tym pokazując 

niezwykły talent do 

krętactwa. Według Johna 

nadciąga katastrofa, czy 

jego skrywany sekret nie 

zostanie odkryty, czy tym 

razem uda mu się wybrnąć 

z kłopotów? Czy dojdzie 

do spotkania Vicki               

i Gavina? Jak potoczy się 

dalej życie Johna? Czy 

może zakończenie będzie 

zaskakujące dla Johna? 

Jest to kontynuacja Mayday 1 napisanego przez angielskiego komediopisarza. Uważam, że 

jest to komedia odpowiednia dla młodzieży i warta poświęcenia czasu. Warto dodać, że jest to 

spektakl wystawiany na całym świecie dzięki swojej historii posiadającej niepowtarzalny 

klimat, bo w końcu jak często słyszymy takie historie? 

A już w grudniu odwiedzimy galerię współczesną, a w niej wystawę: „World Press 

Photo” i zderzymy się z trudnym kinem Władysława Pasikowskiego. Styczeń będzie 

pełen fantastyki, gdyż udamy się na spotkanie z „Hobbitem”.  

Przypominamy, że zdobyliśmy pieniądze na dofinansowanie coolturalnych wyjść. Dzięki 

Fundacji Banku Zachodniego (Bank Dziecięcych Uśmiechów)                                   

możemy realizować swoje plany.   

Coolturalnii serdecznie zapraszają i zachęcają do brania udziału w dalszych wyjściach.  

~Recenzowała Hania Pachurka~ 

Jak co miesiąc, kreatywni Coolturalni odwiedzają różne miejsca kultury w Opolu.                  

W listopadzie mieliśmy okazję zobaczyć drugą część fantastycznej komedii w reżyserii 

Tomasza Koniny. Dla tych, którzy nie przepadają za spektaklami teatralnymi, 

proponujemy udać się na tę sztukę, a przekonacie się, na czym polega dobra           

zabawa z aktorami.  
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Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE KONKURS WYGRAŁA UCZENNICA Z KLASY IIA  - 

SANDRA CZEBRESZUK. NASTOLATKA ZAPROJEKTOWAŁA PIERWSZĄ STRONĘ „GIMZETKI” 

WŁASNORĘCZNIE, UMIESZCZAJĄC W CENTRUM PIÓRO ORAZ KARTKĘ PAPIERU. WOKÓŁ 

TYCH DZIENNIKARSKICH SYMBOLI WYPISAŁA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA 

DZIENNIKARSKIEGO. GRATULUJEMY SANDRZE POMYSŁOWOŚCI I ZAPRASZAMY PO 

ODBIÓR  NAGRODY WRAZ Z DYPLOMEM. 

 

A już wkrótce kolejne konkursy zorganizowane przez Koło Dziennikarskie i Bibliofilów.        

W najbliższym czasie spodziewajcie się różnych „Tygodni Tematycznych”, bo planujemy 

zorganizować: Tydzień Motoryzacji, Muzyki, Filmu. Zapraszamy do Biblioteki. 

Redakcja Gimzetki 
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Konkurs trwa od listopada. Do tej pory uczniowie czytali „Eragona” i „Wiedźmina”, przenosząc się tym samym 

do świata fantasy. Książką miesiąca stycznia zostaje „Oskar i pani Róża”, a pierwsze pytania do tego 

opowiadania pojawią się już 25 stycznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do dalszego czytania. Mamy nadzieję, że chociaż 

trochę przekonamy Was do sięgnięcia po ciekawą książkę. Informujemy również, że na prowadzeniu jest 

uczennica z klasy IIIA – Rachela Fiech. Gratulujemy! 

Magdalena Swobodzian i Bibliofile 

Każdy z Was może wziąć udział w Fejsbukowym Quizie Książkowym organizowanym przez 

Bibliotekę. Wystarczy, że będziesz śledził wydarzenia dotyczące konkursu na Facebooku, 

przeczytasz wytypowaną w danym miesiącu książkę i odpowiesz na pytania. Regulamin 

konkursu znajduje się w Bibliotece. 

 

PYTANIA DO „ERAGONA”: 

1. Jakie było pierwsze zaklęcie Eragona       

i jakie przyniosło skutki? 

2. Jak przebiegała podróż Eragona przez 

pustynię Hadaracką (wymień 

przynajmniej 3 przykłady -  sytuacje, 

czynności, postaci, które spotkał)? 

3. W jaki sposób Eragon dowiedział się      

o elfce? 

4. Podaj imię smoczycy Broma oraz opisz, 

w jaki sposób zginęła. 

5. Galbatorix to główny przeciwnik 

Eragona. W jaki sposób chciał pokonać 

elfy i krasnoludy? Przy pomocy czego? 

PYTANIA DO „WIEDŹMINA”: 

1. Jak nazywa się klacz Geralta? 

2. Dlaczego Nivellen miał niedźwiedzi 

łeb? 

3. W jaki sposób Geralt zdjął klątwę z 

córki króla Foltesta, która była 

strzygą? 

4. Jakiego rodzaju wampirem była 

Vereena? 

5. Geralt był zwany Rzeźnikiem z ... ? 
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Ponury początek grudnia. Ja i parę 

innych osób, siedzimy w szkolnej bibliotece. 

Spojrzałam na plakat, który przyniósł mój 

kolega z klasy, do powieszenia w sali. Już 

wiedziałam, że w kolejnym etapie Fejsbukowego 

Quizu Książkowego będziemy czytać 

„Wiedźmina”. 

          Taki był mój początek z wspaniałą książką 

Andrzeja Sapkowskiego. Nie przypadło mi zbytnio 

do gustu samo rozpoczęcie ale ... warto było czytać 

dalej. 

Geralt uśmiechnął się. Opinia                                    

o mocy żółwiego kamienia była równie 

powszechna, jak błędna. Ale wiedźmin nie myślał 

tracić sił na zaklęcia, ani tym bardziej narażać 

srebrnej klingi na zetknięcie się z brzeszczotem 

Ostrita. Znurkował pod młynkującym ostrzem                 

i nasadą pięści, srebrnymi ćwiekami mankietu 

uderzył wielmożę w skroń… 

A potem było tylko coraz lepiej, więcej emocji           

i adrenaliny. Każda wolna chwila pochłonięta przez 

przeżycia Geralta z Rivii. 

Chlasnęła go szponami po szyi, tnąc głęboko, krew 

bryznęła jej na twarz. Zawyła godząc w oczy drugą 

ręką... 

- Geralt - powiedziała. 

-Czy Stregobor prosił cię, abyś mnie zabił? 

-Tak. Uważał, że to będzie mniejszym złem. 

-Czy mogę przyjąć, że mu odmówiłeś tak jak mnie? 

-Możesz. 

-Dlaczego? 

-Bo nie wierzę w mniejsze zło. 

Renfri, jedna z jego sześciu zadań. Geralt, 

niewierzący główny bohater. To naprawdę 

fascynujące, jak w sześciu działach można opisać 

sześć niezapomnianych przygód wiedźmina. W 

każdym z nich te same uczucia: strach, dreszczyk 

emocji, radość, śmiech, stale odczuwane na nowo, a 

do tego przenikliwość i spostrzegawczość Geralta. 

Na końcu nie obeszłoby się bez krytyki 

typu: Wynoś się z miasta i to natychmiast lub Jak 

można dać się tak poszarpać.  

 Za tymi osądami kryje się to, iż główny bohater 

najpierw dostaje zadanie, a potem… "zbiera buty". 

Cóż taka jego praca, której sam nie wybrał. Nie 

mógł, bo ktoś zdecydował za niego. 

          -Żaden z tych potworów... Żaden? To być nie 

może. Coś z tego, co wymienili musi tu być. Chociaż 

jedno!Przyznaj. 

-Przyznaję. Jedno tu jest z pewnością. 

-Ha!Co? 

-Nietoperze. 

To jeden z wielu nie do wyliczenia zabawnych 

momentów z Geraltem i Jaskrem. Najlepszy 

przyjaciel, trubadur, muzyk, twórca ballad i poeta. 

Co krok miał nowe oświecenie do tworzenia 

dalszych dzieł. Jak dla mnie druga postać po 

głównym bohaterze warta uwagi. Nie mogę 

zapomnieć także o kapłance Nenneke i Ioli, stale 

martwiących się o wiedźmina jak matki. 

          To pierwsza książka, w której główne 

postacie odgrywają swoje właściwe role, 

zachęcając czytelnika do sięgnięcia po książkę, aby 

przeżyć kolejne momenty według fantazji.  

Już dużo osób kierowało do mnie pytanie:  

- Co tak naprawdę jest tak wciągającego w tej 

książce? -  Hymm... dla mnie wszystko: 

wydarzenia, akcja, bohaterowie i inny świat, ale 

odpowiedzi jakiej dotychczas udzielałam to:  

- Sama nie wiem. To trzeba przeżyć samemu 

i poczuć tę przygodę, być jej uczestnikiem, bo to 

książka, która włada wyobraźnią tak, że nie można 

jej opisać. 

          Dla mnie nie istnieje streszczenie książki 

pt.Wiedźmin. Ta cała książka to streszczenie. 

„Kraniec Świata” – dział, którego nie zapomnę, 

opisujący walki głównego bohatera i diabła. 

Z początku zabawa, przegadywanka, a potem 

obrona własnego życia, niestety tym razem nie 

mieczem. Geralt i Jaskier byli obezwładnieni, 

związani, dlatego trzeba było walczyć słowami i 

prawdą. 

          Wyobraźnia autora jest dla mnie 

czymś wyjątkowym. Chciałabym taką posiadać. W 

ten sposób w trudnych i złych chwilach w życiu 

mogłabym wyobrazić sobie zwalczanie tego zła i 

świat byłby od razu o 180 stopni lepszy. 

          Książkę czytałam bez względu na to, jaki był 

czas, pora dnia czy też nocy. W tych momentach 

zapominałam o szkole, nauce, obowiązkach. 

Liczyła się tylko fantastyka Andrzeja 

Sapkowskiego. 

Rzadko zdarza się, że zadana mi książka wciąga 

mnie tak, że oderwanie mnie od niej, a co dopiero 

czytanie kolejnych części jest nie lada wezwaniem. 

Rzadko, bo to była pierwsza taka książka. 

          Na koniec skorzystam jeszcze z wypowiedzi 

Białego Wilka czyli 

Geralta z Rivii: Coś się kończy - gdzie słuszną 

prawdę dodał trubadur - coś się zaczyna. 

To prawda. Szkoda, że „Ostatnie życzenie” dla 

mnie i mojego pierwszego razu już się skończyło. 

Zachęcam do przeczytania książki i następnych 

części, bo warto. 

          Cykl opowieści o Geralcie z Rivii: 

Ostatnie Życzenie, MieczPrzeznaczenia, 

Krew Elfów, Czas Pogardy, Chrzest Ognia, 

Wieża Jaskółki, Pani Jeziora. 

 

Zafascynowana książką Rachela Fiech
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Pomimo to, że nasza szkolna Biblioteka posiada niespełna 2000 woluminów, to 

wbrew pozorom zbiory są cały czas wzbogacane, a na poddaszu sporo się dzieje. 

To nie jest miejsce, gdzie można tylko wypożyczyć lekturę (bo z takim się 

kojarzy), ale centrum kultury szkolnej. W Bibliotece dowiesz się jak aktywnie 

spędzić weekend, poznasz najbliższe spektakle, seanse, galerie, koncerty, a nawet 

zwiedzisz Opolszczyznę. Poza tym zasięgniesz informacji na temat naszego 

patrona i przekonasz się jaką książkę warto przeczytać w danym miesiącu. 

Nowość stanowi Mediateka szkolna, w której możecie wypożyczać                           

i zamawiać różne gatunki filmowe.  

Sprawdźcie sami. 

  

W związku z nawiązaniem współpracy Biblioteki szkolnej                                                                           

z Mediateką Publicznej Biblioteki im. Jana Pawła II w Opolu, 

istnieje możliwość wypożyczania filmów, audiobooków, muzyki, 

komiksów oraz literatury dotyczącej, teatru, kultury, sztuki itp. 

Dwa razy w miesiącu będę wypożyczała dla Was powyższe pozycje, 

dlatego też czekam na sugestie od uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników naszej szkoły. 

Regulamin korzystania z Mediateki jest dostępny na stronie 

internetowej w zakładce Biblioteka oraz w Bibliotece szkolnej. 

Swoje propozycje można składać w Bibliotece.  
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ZZaapprraasszzaammyy  uucczznniióóww,,  

nnaauucczzyycciieellii  oorraazz    

rrooddzziiccóóww  ddoo  mmaałłeejj  ggaalleerriiii    

„„OOppoollsszzcczzyyzznnaa  wwzzddłłuużż                

ii  wwsszzeerrzz””..  
Nie wiesz, gdzie wyjechać 

na weekend, ferie, wakacje? 

Nie musisz szukać daleko. 

Zapoznaj się bliżej z kulturą, 

historią i turystyką naszego 

regionu. Pomogą ci w tym 

przewodniki po miastach 

Opolszczyzny, 

najciekawszych zakątkach, 

sztolniach, katedrach, 

zamkach, muzeach...                 

Uzyskasz również 

informacje                              

o najciekawszych ścieżkach 

rowerowych i rezerwatach 

przyrody w swoim 

województwie. Dodatkowo 

pocieszysz oko 

malowniczymi zdjęciami,  

obejrzysz film o swoim 

regionie i dostaniesz 

pamiątkę. Galeria znajduje 

się w Bibliotece szkolnej. 
Zaprasza Magdalena Swobodzian 

wraz z grupą Miłośników Książek      
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