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Kanonizacja – (łac. canonizatio - ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę 

Apostolską świętości lub zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej 

zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub 

uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu 

publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten 

poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym. 

Papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem 

Janem XXIII zostali ogłoszeni świętymi              

w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 

kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 na placu 

św. Piotra w Watykanie. Święto 

Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w 

pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II 

Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie 

Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Taką datę 

już wcześniej, wymienił sam papież 

wskazując, że zrezygnowano z planów 

zorganizowania tej uroczystości zimą tego 

roku w trosce o tysiące polskich 

pielgrzymów, którzy jechać będą z Polski 

autokarami. Kanonizacja obu papieży była 

historycznym wydarzeniem w życiu 

Kościoła. Polski papież został ogłoszony 

świętym w rekordowo krótkim czasie, 

dziewięć lat po śmierci. W przypadku Jana 

XXIII Franciszek uczynił zaś wyjątek; 

zgodził się na kanonizację bez 

wymaganego do niej zgodnie z przepisami 

kościelnymi cudu uzdrowienia, 

przypisywanego jego wstawiennictwu. 

Wystarczył jeden przypadek cudu, 

wybrany do beatyfikacji w 2000 roku.  

Kanonizacja 

Ponad 2400 przemówień 

Ponad 1020 audiencji generalnych 

Ponad 1350 osobistości politycznych przyjętych w Watykanie 

102 pielgrzymki 

135 odwiedzonych krajów 

142 beatyfikacje 

50 kanonizacji 

1318 błogosławionych w tym 138 Polaków 

233 kapłanów beatyfikowanych jednorazowo 

                                                                                            Sandra Bonk 
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Odkąd patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II, co roku 

przygotowujemy apel poświęcony jego osobie. Tegoroczne święto nie 

było takie jak zwykle, gdyż dotyczyło również kanonizacji papieża.  

Poniżej zamieszczam małą galerię zdjęć z majowej uroczystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Redakcja Gimzetki 
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 COOLTURALNI w 

piętnastoosobowym 

składzie wybrali się 

na spektakl pt. 

Opowieści z Narnii: 

LEW 

CZAROWNICA          

I STARA SZAFA. 

Głównymi 

bohaterami przedstawienia były dzieci: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. 

Pewnego dnia pojechali do domu 

swego wuja, w którym panowała 

dyscyplina pilnowana przez  

wymagającą i tajemniczą panią. 

Płochliwa Łucja przestraszyła się 

dziwnych dźwięków i postanowiła 

ukryć się w szafie, lecz nie 

wiedziała, że prowadzi ona do 

krainy Narni. Jej podróż była pełna 

przygód. Spotkała tam m. in. fauna 

Tumnusa, z którym się 

zaprzyjaźniła. Postanowiła 

opowiedzieć wszystko swemu 

rodzeństwu, ale nikt jej nie uwierzył. 

Kiedy Łucja po raz kolejny weszła 

do szafy, w ślad za nią podążył 

Edmund. Ku jego zdziwieniu 

doszedł do białej czarownicy, która 

kazała mu przyprowadzić swoje 

rodzeństwo. Dzieci na swej drodze 

spotkały państwa bobrów 

pomagających im dojść do lwa 

Aslana posiadającego moc 

pokonania złej czarownicy. Aslan             

i Piotr obmyślili plan pokonania  

czarownicy. Po ciężkich zmaganiach 

udało im się zgładzić jędzę i objąć 

rządy w Narnii. 

 Spektakl był emocjonujący, 

ponieważ pokazał odwagę dzieci. 

Był też pełen miłych wrażeń               

i ciekawych emocji ze względu na 

efekty specjalne. Głośna muzyka, 

charakteryzacja aktorów                     

i możliwości sceny, która się 

obracała, zapadała, unosiła zrobiły 

na nas piorunujące wrażenie. 

Czekamy 

na koleje 

wyjście. 

Patrycja 

Nikisz              

i Bernadeta 

Jonczyk

źródło:http://teatropole.pl/spektakle/opowiesci-z-narnii-lew-czarownica-i-stara-szafa/ 
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9-letnia Liesel tuż przed wybuchem II wojny 

światowej trafia do rodziców zastępczych. 

Musi poradzić sobie z nową sytuacją i 

nieprzyjemnościami w szkole. Nie brak jej 

dziecięcych fantazji i niewinności. Dziewczyna 

nie potrafi pisać ani czytać, lecz szybko się uczy.         

W podróży znajduje książkę, która pcha ją do 

spełnienia swojego marzenia. Wkrótce staje 

się miłośnikiem literatury. Czytanie książek staje się 

dla dziewczynki ucieczką od codzienności. 

Film przedstawia wojenną rzeczywistość 

oczami dziewczynki. Razem z przyjacielem Rudym nie rozumieją wojny, a jej niewinność jest 

pokrzepiająca. Ojciec dziewczynki to dla niej nie tylko opiekun, ale również przyjaciel, mentor, 

którego tak bardzo potrzebuje. Chroni Liesel i uczy ją wszystkiego, czego może, chociaż i to 

czasami nie wystarcza. Jej nowa rodzina nie jest zbyt zamożna, dlatego nie stać jej na kupno 

książek. Dziewczyna postanawia pożyczać książki z biblioteki burmistrza, bez jego wiedzy. 

Książki to całe jej życie. 

Film nakręcony jest z nieco innej perspektywy. Narratorem jest sama śmierć i widz może się 

domyślać, do czego ta cała historia zmierza. Mimo to w filmie jest sporo scen komediowych. 

Oczywiście przewija się motyw ukrywania Żydów w piwnicy, co jest dosyć istotnym wątkiem, ale 

bardziej pełni funkcję większego nawiązania do czasu wydarzeń, czyli momentu II wojny 

światowej. 

Odtwórczyni tytułowej roli – Sophie Nélisse, to prawdziwa perełka. Zagrała bardzo wiarygodną 

postać, pomimo to, że jest to jej dopiero druga rola. Dziewczynka jest naturalna, urocza, a jej duże 

oczy zdradzają jej ciągłą ciekawość. Dobór aktorki był idealny. "Złodziejka książek" ma nie 

najlepsze zakończenie. Fabuła filmu pod koniec bardzo przyspiesza, przeskakując w czasie, nie 

dając nam poznać całej historii. Mimo to warto go obejrzeć. Jako film o dziecięcych marzeniach 

wyobraźni sprawdza się znakomicie i potrafi wzruszyć widza w każdym wieku.                                          

(źródła: http://www.filmweb.pl/reviews/Marzenia+w+kilku+s%C5%82owach-15345) 

Oliwia Wojciechowska i Julia Dorosz 
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Blog -  rodzaj strony internetowej 

zawierającej odrębne, uporządkowane    

chronologicznie wpisy. 

Zadajecie sobie pytania, do czego służy i po co potrzebny jest blog. Otóż okazuje się, 

że blog to już nie jest pamiętnik nastolatki, która pisze o swoich zmartwieniach                         

i rozczarowaniach miłosnych. W dzisiejszych czasach internetowy świat jest taki sam jak 

świat rzeczywisty, z tą różnicą, że przepływ informacji w Internecie jest szybszy. 

Bloga może prowadzić każdy. Jego najważniejszą zaletę jest świetne pozycjonowanie, 

wystarczy tylko znaleźć odpowiednie słowa klucze, a będziesz na pierwszych miejscach           

w wyszukiwarce Google. Mało tego, to blog pozwoli nam się 

przedstawić jako ekspertów w danej dziedzinie. Ludzie, którzy nie 

maja bloga, ale istnieją w mediach, to zwyczajni ludzie. 

Przynajmniej ja ich tak postrzegam. Ci, którzy blogi posiadają są 

różnie postrzegani przez kolegów i koleżanki, ale o tym w 

następnym numerze. Pod moim artykułem zamieściłam blogi, które 

często odwiedzam. Według mnie są najlepsze dla nastolatków. Dotyczą mody i urody. Mam 

nadzieję, że przypadną wam do gustu.  

 

 

Sandra Czebreszuk 

''D E Y N N'',  

http://deynn.blogspot.com/ 

''Carly Bybel'' 

http://www.thebeautybybel.com 

''Quintessence of Beauty'' 

http://quintessenceofbeauty.blogspot.com 
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istoria kabaretu rozpoczyna się ok. 1881 roku we Francji. 

Początkowo nazwa kabaret nie była bezpośrednio związana ze 

sztuką teatralną czy występem aktorów. Był to lokal gromadzący 

nocą artystyczny światek. Jednym z najbardziej znanych tego typu lokali we Francji był Chat 

Noir (Czarny Kot), zamknięty w 1896 roku z powody słabej sytuacji finansowej. Był to 

najważniejszy ośrodek artystyczny Paryża. Najbardziej znani francuscy artyści związani          

z kabaretem: Charles Aznavour, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Edith Piaf. 

 Polsce pierwszy kabaret został założony w 1905 roku i nosił nazwę „Zielony Balonik”. 

Pisał do niego Boy-Żeleński, tworzono szopki satyryczne, w których udział brały znane 

postaci życia politycznego i kulturalnego początku XX wieku. W tym samym czasie działał 

także kabaret Figliki.  

Kabarety lat 30 (Polska): Czarny Kot, Sfinks, Picador, Morskie Oko, Cyrulik Warszawski. 

Kabarety za czasów PRL: Kabaret Siedem Kotów, Kabaret Elita. 

 dzisiejszych czasach w Polsce i na świecie kabaretów nie brakuje i jest to bardzo lubiana 

rozrywka przez wielu ludzi. Jedne z najpopularniejszych kabaretów naszych 

czasów: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyba nie trzeba ich 

przedstawiać. Na 

fotografiach: Kabaret 

Moralnego Niepokoju, 

Ani Mru Mru                

i Paranienormalni. 

Wiktoria Lempik 
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Holidays, so beautiful. 
Take me to a place called paradise. 
Holidays, so beautiful. 
Listen to this sound and I'm closing my eyes. 
 
Holidays...! 
 
Holidays, so beautiful. 
Take me to a place called paradise. 
Holidays, so beautiful. 
Listen to this sound and I'm closing my eyes. 
 
I'm back in on my stuff. 
'Cos I can't get enough. 
I'm gonna celebrate the best time of the year. 
Let's get it all tonight. 
So make me lose my mind. 
And this is what I'm waiting for! 
 
Holidays, so beautiful. 
Take me to a place called paradise. 
Holidays, so beautiful. 
Listen to this sound and I'm closing my eyes. 
 
Holidays....! 
 
Holidays, so beautiful. 
Take me to a place called paradise. 
Holidays, so beautiful. 
Listen to this sound and I'm closing my eyes. 
Holidays….! 
 
 
 

 
Wakacje, tak piękne. 
Zabierz mnie do miejsca zwanego rajem. 
Wakacje, tak piękne. 
Słuchając tej piosenki i zamykając swe oczy. 
 
Wakacje…! 
 
Wakacje, tak piękne. 
Zabierz mnie do miejsca zwanego rajem. 
Wakacje, tak piękne. 
Słuchając tej piosenki i zamykając swe oczy. 
 
Wróciłem na swoje. 
Bo już nie mogłem wytrzymać. 
Mam zamiar uczcić najlepszy czas w roku. 
Miejmy tej nocy wszystko. 
Tak abym stracił zmysły. 
I to jest to, na co czekam! 
 
Wakacje, tak piękne. 
Zabierz mnie do miejsca zwanego rajem. 
Wakacje, tak piękne. 
Słuchając tej piosenki i zamykając swe oczy. 
 
Wakacje…! 
 
Wakacje, tak piękne. 
Zabierz mnie do miejsca zwanego rajem. 
Wakacje, tak piękne. 
Słuchając tej piosenki i zamykając swe oczy. 
 
Wakacje…! 
 

    Sandra Szweda 
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Co wybrać?
Liceum, a może technikum, bo przecież po jego ukończeniu 

będziemy mieli zawód. 

Wybór szkoły bywa dla niektórych najtrudniejszą 

decyzją w życiu. To właśnie ona zadecyduje o naszej 

przyszłości. Samodzielnie musimy wybrać, co jest i będzie 

dla nas najlepsze i najkorzystniejsze.  

Liceum, a może technikum, bo przecież po jego 

ukończeniu będziemy mieli zawód. Co wybrać?  

Przede wszystkim wybierając szkołę, powinnyśmy kierować się własnymi 

zainteresowaniami, hobby czy rozumem. Nie możemy patrzeć na to, co powiedzą rodzice 

(może trochę), znajomi bądź sąsiedzi. Nie każdy zawód czy kierunek musi być na 

najwyższym poziomie. Każdy człowiek jest stworzony do czegoś innego. Jeden jest lepszy          

w przedmiotach ścisłych, co dla drugiego jest rzeczą nie do zrozumienia. Musimy podążać za 

własnym głosem serca. 

Wybierając liceum, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na pewno będziemy 

musieli wybrać się na studia. Osoby, które chcą wybrać się do tej szkoły, muszą dobrze 

napisać egzamin gimnazjalny. Ważne też są dobre oceny i świadectwo z paskiem. Technikum 

jest szkołą bardzo podobną do liceum, lecz po jej ukończeniu mamy zawód. Nie musimy 

wybierać się na studia, ale w dzisiejszych czasach ktoś, kto ich nie ukończy, jest praktycznie 

bez perspektyw. Szkoła zawodowa zwana potocznie ''zawodówką'' jest najłatwiejsza. Osoba, 

która się do niej wybiera może być pewna, że zostanie przyjęta. 

Gimnazjaliści najchętniej wybierają licea ogólnokształcące, zaś na drugim miejscu znajdują 

się technika. Szkoły zawodowe zajmują ostatnie miejsce. 

Jeżeli nadal borykacie się z tą trudną decyzją zobaczcie, co tak naprawdę potraficie      

i do czego macie największe predyspozycje. Porozmawiajcie z osobami, które wam doradzą, 

pokażą, w czym jesteście dobrzy. Nie zapominajcie o lekcjach z doradztwa zawodowego.  

Na zakończenie warto też pamiętać, że musicie odpowiedzieć sobie na takie pytania, jak: 

1) Czy w przyszłości będę robił to, co kocham? 

2) Czy będzie to zawód z przyszłością, czy znajdę później pracę? 

3) Czy będę w przyszłości zadowolony ze swoich zarobków? 

Powodzenia życzą Dominika Bartek i Jennifer Waleska 
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Podróż przecież nie zaczyna się             

w momencie, kiedy ruszamy w drogę,      

i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. 

W rzeczywistości zaczyna się dużo 

wcześniej i praktycznie nie kończy się 

nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas 

dalej, mimo że fizycznie dawno już nie 

ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie 

rzeczy nieuleczalnej.                                                                                                   Ryszard Kapuściński 

 

W tym artykule chciałam wam opowiedzieć, co nieco o mojej wyprawie do Izraela. 

Nawiązując do słów R. Kapuścińskiego moim zamiarem jest „zarażenie was nieuleczalną 

chorobą podróżowania”. Życzę miłego czytania.  

          Do Izraela poleciałam z tatą. 

Była to zwykła wyprawa turystyczna. 

W Izraelu było bardzo ciepło. Na 

miejscu wypożyczyliśmy auto (bardzo 

ładne Mitsubishi), którym mieliśmy 

podróżować po Izraelu. 

Wylądowaliśmy w Tel - Avivie 

leżącym nad Morzem Śródziemnym      

i jeszcze tej samej nocy mieliśmy do 

pokonania ok.180 km drogi przez pustynię w kierunku Ejlatu - miejscowości położonej nad 

Morzem Czerwonym, znajdującej się na południu Izraela ok.300km od stolicy. Kilka godzin 

jechaliśmy w tym właśnie kierunku. W połowie drogi zatrzymaliśmy się na pustyni                  

i spędziliśmy noc w aucie. Miejsce, w którym spaliśmy, było precyzyjnie zaplanowane. Rano 

wybraliśmy się do pobliskiego kanionu. Po południu ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Przejeżdżaliśmy przez naturalny największy na Ziemi krater, ponoć widoczny z kosmosu (nie 

wiem, jak to jest w rzeczywistości; nie sprawdzałam). Około godziny 17:00 (w piątek) 

https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
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byliśmy już w Ejlacie. Bajeczna 

miejscowość, w której najbardziej mi się 

podobało. Piękne krajobrazy, morze, 

plaże i prześliczne budynki 

przypominające bajkę o Alladynie. Jest 

to połączenie architektury Wschodu            

i Zachodu – fascynujące różnorodne 

wieżyczki, pałacyki, a nocą, gdy 

wszystko to było pięknie oświetlone, 

widok zapierał dech w piersiach. Zakochałam się również w tamtejszej promenadzie, 

szczególnie w pysznych lodach. Co ciekawe            

w Izraelu nadal jest obchodzony sabat wg Prawa 

Mojżeszowego - od zachodu słońca w piątek do 

zachodu słońca w 

sobotę. W pewien 

sposób komplikuje to 

życie (szczególnie 

turystom), ponieważ 

wszystkie sklepy 

prowadzone przez Żydów są wtedy zamknięte,        

w związku z czym zakupy trzeba robić na zapas. 

Gdzieniegdzie można się natknąć na 

ortodoksyjnych Żydów ubranych                              

w charakterystyczne długie, czarne, przytłaczające 

ubrania. Bokobrody, frędzle przypięte przy pasie, a we 

włosach pozaplatane warkocze – to kolejne 

charakterystyczne cechy, które dodają uroku 

ortodoksyjnym Żydom. W Ejlacie byliśmy jakieś 3 dni. 

Miałam okazję ponurkować w Morzu Czerwonym. Na 

początku wolałam się opalać z obawy przed rekinami, 

które żyją sobie spokojnie w wodach Morza 

Czerwonego. Jak się później okazało, miałam 

szczęście. Gdy wchodziłam do wody, to w okolicy 

Ź
ródło: http://w

w
w

.w
ykop.pl/w

pis/8822330/ortodoksyjny-

zyd-trzym
a-flage-palestyny-na-protesc/ 
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żadne z nich się nie pojawiały. 

Pływałam tylko z maską i rurką (na 

tym polegało nasze „nurkowanie”) 

całkiem blisko brzegu, a i tak 

zaobserwowałam piękne ryby np. 

papugorybę dwubarwną, której 

„dziób” wygląda jak żywcem zabrany 

papudze i przyczepiony rybie. 

Widziałam też meduzy.                         

Malowniczy Ejlat opuściliśmy w poniedziałek 17 lutego. Kierowaliśmy się wzdłuż 

Jordanii do En Gedi. Jest to położona na wzniesieniu malownicza osada żydowska, w której 

w małych skromnych domkach żyją ludzie. Z czasem zaczęli tam zasadzać drzewa i mnóstwo 

roślin. Dziś można ten obszar nazwać wielkim ogrodem botanicznym. Bardzo ciekawie 

wygląda na żywo. Wieczorem, po szybkim zwiedzeniu ogrodu, zatrzymaliśmy się na 

pobliskim parkingu nad Morzem Martwym zwanym również Słonym. Kąpiel w Morzu 

Martwym jest niezwykła. Woda jest tak zasolona, że unosi, wypycha. Praktycznie nie ma tam 

możliwości utonąć, można robić 

„stójki”, leżeć czytając gazetę, ale 

trzeba też bardzo uważać, by woda nie 

dostała się do oczu czy uszu (sól może 

narobić szkód). Woda jest pełna 

minerałów, które fantastycznie 

wpływają na skórę.  

Po wyjściu z wody miałam 

niezapomniane przeżycie. Zobaczyłam, 

że jakiś mężczyzna „robi coś mojemu 

tacie”. Był to czarnoskóry pan               

w średnim wieku, miły i serdeczny, ale tajemniczy. Zaproponował mi małą kurację. Miałam 

pewne obawy, ale widziałam, że chwilę wcześniej na „zabieg” zgodziły się też inne osoby, 

więc w ostateczności ja też się zgodziłam. Wysmarował mnie całą jakąś czarną papką 

(wyglądałam strasznie) i powiedział, że mam ją zmyć po 15 minutach.  Wspominam to 

bardzo miło, mogę nawet powiedzieć, że takie niepowtarzalne naturalne spa na jakiś czas 

zmniejszyło moje problemy ze skórą.  
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We wtorek czekała na nas bardziej 

ekstremalna wędrówka m.in. w Vadi David - 

kanionie Dawida. Można tam znaleźć piękny 

wodospad. Przy wejściu do kanionu hasały sobie 

kozice i biegały sympatyczne góralki (nie mam 

tu na myśli biegających batoników) - zwierzaki 

podobne do..., a zresztą - obejrzyjcie zdjęcia. Po 

kanionie chodziliśmy jakieś 8-9 godzin. Było 

dużo stromych podejść i zejść, do tego wysoka 

temperatura. Po takiej wycieczce przydała mi się 

kąpiel. Jeszcze tego samego dnia znaleźliśmy się 

w Tel-Avivie. Jadąc do niego, z trudem przejeżdżaliśmy przez Jerozolimę. Tak naprawdę 

najmniej mi się tam podobało. Dużo śmieci, monotonia, na peryferiach miasta walące się 

budynki i prawie tylko i wyłącznie ortodoksyjni Żydzi i straszne korki. Jerozolimy nie 

zwiedzaliśmy. W Netani 

(miejscowości oddalonej od Tel 

Avivu o jakieś 20 – 30 km) 

byliśmy wieczorem. Bez 

większych problemów 

odnaleźliśmy naszą kwaterę u 

miłej, ale troszkę dziwnej 

Białorusinki – pani Lidii.                  

W miasteczku i okolicach 

spędziliśmy ostatnie dni.  

Wybraliśmy się na plażę Morza Śródziemnego, 

gdzie były klify w kolorach ziemi (czerwienie, 

brązy), piasek był biały, a muszelek pod 

dostatkiem. Pomimo chłodnej wody trochę 

popływałam. W czwartek 20 lutego cały dzień 

zwiedzaliśmy Tel-Aviv. Pojechaliśmydo 

pięknego parku. Kojarzył mi się on                       

z nowojorskim Central Parkiem, który często 

jest pokazywany w filmach. Park był naprawdę 
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wrażenie. Wypoczywało w nim wiele osób lub wręcz przeciwnie - uprawiało jogging, mimo 

wysokiej temperatury. Wieczorem poszliśmy na Salę Królestwa Świadków Jehowy, gdzie 

wysłuchaliśmy programu niedzielnego zebrania w języku rosyjskim. Było to niesamowite 

przeżycie. Świadków było sporo i wszyscy byli tacy przyjaźni, mili i uśmiechnięci. Od razu 

dopytywali, skąd jesteśmy, co robimy w Izraelu... Ja mimo mojej znikomej znajomości języka 

rosyjskiego, dużo rozumiałam. Co właśnie mnie zadziwiło, gdy byłam w Izraelu, to ilość 

spotkanych Rosjan. Od pewnej osoby 

dowiedziałam się, że na kilka milionów 

osób, Rosjan jest około 1 mln. W Izraelu 

ujęło mnie również to, jak mili i serdeczni 

ludzie tam żyją. Oprócz tego piękne 

krajobrazy pustyni olśniewają i to, co pod 

wodą także. Wbrew temu, co czasem się 

słyszy w telewizji, nie ma wcale tyle wojska, 

policji. Powiem nawet, że mi Izrael wydał 

się bezpiecznym państwem. Do domu 

wróciliśmy 22 lutego. Wylatywaliśmy               

z wielkiego izraelskiego lotniska. Było tam 

kilka terminali. Trudno mi było się tam 

odnaleźć.  

          Na tym zakończę moje 

wspomnienia. Mam nadzieję, że 

to, czego nie ujęłam w tekście, 

wyrażą zdjęcia. Miłego oglądania. 
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Konia nie obchodzi, co o nim wiesz, 

                                                dopóki nie wie, jak bardzo na nim ci zależy. 
                                                                                        Pat Parelli 

 

Od zawsze interesowałam się końmi i oczywiście jazdą konną, ale rodzice 

bali się mnie zapisać na lekcje. Pewnego dnia koleżanka miała pierwszą jazdę,        

wtedy i ja wsiadłam po raz pierwszy. Było to 23.06.2013r. i tego dnia nigdy nie 

zapomnę. Przyjechałam do domu i przez długi czas prosiłam rodziców, żebym 

mogła zacząć jeździć konno. Wreszcie się zgodzili. Zaczęłam jeździć regularnie. 

Jeździłam przez długi czas u znajomej taty, tam nauczyłam się wszystkich 

podstaw, jak asekurować się podczas upadków i oczywiście pierwsze tereny, 

których nie zapomnę. Zaczęłam również opiekować się koniem sąsiadki, starszą 

klaczą - jest kochana, ale z charakterkiem. Później poznałam następną 

instruktorkę i trenuję do dziś. Dzięki niej nauczyłam się podejścia do konia. 

Zawsze będzie moim wzorem do naśladowania. Koń na zdjęciu należy do mojej 

instruktorki. 

Natalia Boja 

 

Zdjęcie wykonała Katarzyna 

Stępień. 
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Rysunek wykonała Dominika Kalert 
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Jesień to wymarzony czas na aktywny wypoczynek. Wciąż długie i ciepłe dni można 
spędzić, jeżdżąc na rowerze. 

 
Wielu uczniów naszej szkoły dojeżdża rowerem do szkoły. Jest to wygodny i dobry dla 

zdrowia sposób rekreacji. Wykorzystajmy jesienne dni, by zaprzyjaźnić się z naszym 

jednośladem. 

 Zalet jeżdżenia na rowerze jest wiele. Po pierwsze, spędzamy czas na świeżym 

powietrzu i spalamy zbędne kalorie. Wysiłek, który wkładamy w jazdę, działa dobroczynnie 

na nasze serce; co więcej, długa przejażdżka rowerowa pozwala pozbyć się stresów                  

i negatywnych emocji, a nade wszystko wyciszyć się. Nawet kilkadziesiąt minut spędzonych 

na rowerze pozwala zapomnieć o codziennych kłopotach. Wzmacniamy nasze mięśnie, 

poprawiamy kondycję, nie obciążając przy tym nadmiernie stawów. Jazda na rowerze to także 

świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną lub znajomymi. 

 Zanim jednak wyruszymy na wyprawę warto przygotować się do niej przygotować. 

Przed każdym wyruszeniem w trasę sprawdzamy hamulce, światła, a przede wszystkim ilość 

powietrza w kołach. Ważne jest również bezpieczeństwo - dobry kask ochroni naszą głowę, 

zaś elementy odblaskowe sprawią, że będziemy widoczni na drodze nawet po zmierzchu. 

Często widzimy na drogach osoby jadące bez trzymania kierownicy, które narażają siebie          

i innych użytkowników drogi na niebezpieczeństwo. Wystarczy niewielka dziura w drodze, 

znienacka wybiegające na drogę zwierzę albo podmuch mijającej nas ciężarówki, by 

raptownie zmienić kierunek jazdy i skończyć podróż pod kołami auta lub na przydrożnym 

drzewie. 

 Nawet, jeśli na zewnątrz nie panuje skwar, pamiętajmy, aby naszemu organizmowi 

zapewnić coś do picia. Woda nie jest najlepszym rozwiązaniem; tylko napoje izotoniczne 

pozwolą nam uzupełnić ubytek elektrolitów, które nasz organizm wydala wraz z potem. Nie 

narażamy się wtedy na nagły spadek potasu i sodu, a także unikamy bolesnych skurczów. 

 Przygotowałem dla was kilka propozycji tras na nudne dni. Trasy tylko dla osób, które 

mają kartę rowerową.  
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Przeznaczona dla początkujących 

rowerzystów. Trasę rozpoczynamy spod 

szkoły, kierujemy się w stronę Luboszyc, 

dalej Kępa i tuż przed wjazdem do Opola 

skręcamy w prawo do Krzanowic. 

Jedziemy cały czas prosto, aż do 

Czarnowąs i szukamy znaku drogowego na 

Brynicę (skręt w prawo w ul. Wolności). 

Po paruset metrach znów skręcamy w 

prawo w ul. Krzyżową. Dojeżdżamy do 

Biadacza.  

 

Długość: 12.5 km 

Prędkość: (zakładana) 20 km/h  

Czas: 35-40 minut 

Ilość spalonych kalorii: 500-550 

 

Przeznaczona dla początkujących rowerzystów. Trasę rozpoczynamy spod szkoły, kierujemy 

się w stronę Luboszyc, lecz tym razem 

skręcamy w lewo w kierunku na 

Kolanowice. Po paru kilometrach 

wypatrujemy znaku na Łubniany (skręt w 

lewo). Jedziemy cały czas prosto, wyjeżdżamy z 

Kolanowic i wjeżdżamy do Łubnian (mniej więcej 

na wysokości Urzędu Gminy). Skręcamy w lewo 

na Masów. Jadąc cały czas prosto, wracamy do 

Biadacza. 

 

Długość: 12.5 km 

Prędkość: (zakładana) 20 km/h  

Czas: 35-40 minut 

Ilość spalonych kalorii: 500-550 
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Przeznaczona dla 

średniozaawansowanych rowerzystów. 

Trasę rozpoczynamy spod szkoły, 

kierujemy się w stronę Luboszyc i 

skręcamy w lewo w kierunku na 

Kolanowice. Jedziemy cały czas prosto 

(ul. Powstańców Śląskich), aż 

przejedziemy drogę krajową 45 i 

wjedziemy do Węgier. Po kilkuset 

metrach skręcamy w lewo i kierujemy się 

ul. Opolską prosto na Osowiec. Tam 

skręcamy w lewo w ulicę Cmentarną i 

natychmiast w pierwszą ulicę w prawo 

(ul. Brzozowa). Jedziemy cały czas 

prosto, aż dojedziemy do kościoła w 

Łubnianach. Wracamy do Biadacza przez 

Masów.  

 

Długość: 16.5 km 

Prędkość: 20 km/h 

Czas: 50 minut 

Ilość spalonych kalorii: 650-680  

Przeznaczona dla dobrych rowerzystów. Trasę rozpoczynamy spod szkoły i po 

kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo (koło kapliczki) w ul. Krzyżową. Jedziemy cały 

czas prosto, aż dojedziemy do Czarnowąs, gdzie skręcamy od razu w prawo w ul. Wolności, 

kierując się na Świerkle. Jedziemy cały czas prosto przez Świerkle, Surowinę, aż do Brynicy. 

Skręcamy w prawo na drogę do Łubnian. Tam, 

zawracamy do Biadacza, jadąc przez Masów. 

 

Długość: 24 km 

Prędkość: 20 km/h 

Czas: 1h10 minut 

Ilość spalonych kalorii: 950-1000 

 

 

 



 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu Strona 20 

 

Przeznaczona dla zapalonych 

rowerzystów, prawdziwych 

pasjonatów dwóch kółek i osób, 

które dobrze znają przepisy ruchu 

drogowego. Trasę rozpoczynamy 

spod szkoły, kierujemy się w 

stronę Luboszyc, dalej Kępa i tuż 

przed wjazdem do Opola 

skręcamy w prawo do 

Krzanowic. Jedziemy cały czas 

prosto, aż do Czarnowąs. 

Następnie kierujemy się na 

Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki i 

drogą na Namysłów jedziemy aż 

do Kup. Tam odbijamy w prawo 

(znaki na Jełową). Przez Brynicę 

dojeżdżamy do Łubnian i 

skręcamy w lewo na Dąbrówkę 

Łubniańską. Po ok. 5 km dojeżdżamy do Jełowej. Tu skręcamy w prawo i jedziemy drogą 45 

na Opole. Po paru kilometrach skręcamy w lewo na Osowiec, dalej prosto aż dojedziemy do 

Węgier. Szukamy ul. Kolanowskiej i skręcamy w prawo. Potem przez Kolanowice prosto do 

Luboszyc. Wracamy do Biadacza.   

Długość: 47 km 

Prędkość: 20 km/h 

Czas: 2h20minut 

Ilość spalonych kalorii: 

1900-2100 

 

 

 

 

 

 Jeżeli chcemy zapisywać nasze trasy, planować wspólne podróże, możemy skorzystać 

z pomocy programów na telefony komórkowe (smartfony). Dzięki nim dowiemy się o ilości 

przebytych kilometrów, spalonych kaloriach, średniej prędkości. Oto nazwy niektórych             

z nich: Endomondo, Navime, Sports Tracker, iMapMyRide+, Allsport GPS, MyTracks, 

Strava Cycling, Move! Bike Computer, Cyctastic GPS.  

Do zobaczenia na trasie! 

 
WujekSamoDobro 
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Mamy Najlepszą Gazetkę Szkolną                    
w Wojewo dztwie Opolskim 

28. 05. 2014r. w Kinie Helios odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

Konkurs na Najlepszą Gazetkę Szkolną Województwa Opolskiego. Całej 

imprezie przewodniczyła pani dr Dagmara Kawoń-Noga – dyrektor 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, która przede wszystkim 

nagrodziła nas pięknymi słowami i utwierdziła w przekonaniu, że nasza praca 

zasługuje na pochwałę.  

 

Wyro z nienie w Konkursie „MAM Forum Pismako w” 

Jak co roku nasza szkolna „Gimzetka” została wysłana na Ogólnopolski Konkurs 

Dziennikarski MAM Forum Pismaków. Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki. Ze względu 

na problemy związane ze sponsorami wyniki podano dopiero w lipcu. Myśleliśmy, że nasza 

praca poszła na marne, ale jednak nie. Wyczekany protokół ukazał się na stronie organizatora 

w wakacje. Żeby móc wziąć udział, musieliśmy zredagować specjalny nr gazetki na temat: 

„Moje miasto wczoraj i dziś”, a także przesłać trzy inne numery wydawane regularnie. 

Rokrocznie w konkursie biorą udział tysiące gazetek z całej Polski i tylko nieliczne zostają 

zakwalifikowane do tych „naj”. Nie zajęliśmy wprawdzie miejsca na podium, ale cieszymy 

się, że nas dostrzeżono i oceniono. Tego typu konkursy uczą i mobilizują do dalszej pracy. 

Jesteśmy dumni, że sprostaliśmy zadaniu. Dziękujemy za współpracę.                                          

Zdjęcie z uroczystej gali, a na nim uśmiechnięci „młodzi dziennikarze” 

Redakcja Gimzetki 
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