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Czas szybko mija, a gdy w szkole sporo się dzieje, 

to nie wiadomo, kiedy pierwszy semestr znika jak 

bańka mydlana. Sporo wydarzeń już za nami, ale 

jeszcze wiele nas czeka w tym roku szkolnym. 

Mamy nadzieję, że to wydanie gazetki będzie dla 

Was przyjemną lekturą na ferie. A zważywszy 

fakt, że nie ma śniegu, to zawsze 27 stron 

szkolnego kwartalnika może go zastąpić. 

Pamiętajcie o bezpiecznym i rozważnym 

odpoczynku. Do zobaczenia po feriach. 
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Kiedy byłam małą dziewczynką, wierzyłam w Mikołaja. 

Byłam przekonana , że co roku do nas przychodzi, ma długą białą 

brodę i wręcza prezenty. Gdy dorosłam, przestałam w niego 

wierzyć, ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. 

 Mam na imię Olga, a moja siostra, która niedawno 

skończyła osiem lat i nadal cieszy się beztroskim życiem, nazywa 

się Eliza. Mama z tatą, jak co roku, byli bardzo roztargnieni, bo 

wtedy miała przyjechać do nas cała rodzina, a my jeszcze nie 

mieliśmy  gotowej kolacji. Rano, dwa dni przed świętami obudził 

mnie jakiś dziwny odgłos. Kiedy wstałam, otworzyłam okno i nagle poczułam powiew 

zimowego powietrza. Wyjrzałam i zauważyłam, że cała okolica jest pokryta białym puchem. 

Dzieci  sąsiadów bawiły się, lepiąc bałwanki. Nagle znowu usłyszałam ten przerażający 

odgłos. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, a ja nie wiedziałam, co to może być. Szybko 

więc zeszłam do kuchni, ale tam nikogo nie było, a hałas nadal trwał. Zaczęłam biegać po 

całym domu i szukać źródła dźwięku. Pobiegłam do pokoju siostry, by sprawdzić, czy to 

czasem nie ona tak hałasuje. Ale kiedy weszłam do jej pokoju, okazało się , że smacznie śpi,     

a ja nie umiałam wytrzymać tego przeraźliwego dźwięku i dziwiło mnie to, że Eliza nie 

słyszy tego, co ja. Byłam tak roztargniona, że nie zauważyłam, kiedy dźwięk ustał. W końcu 

zaczęłam się zastanawiać, co może powodować tak straszny jazgot. Przecież w domu oprócz 

Elizy i mnie nikogo nie widziałam. Zaczęłam rozmyślać, gdzie zniknęli rodzice. O tym 

dziwnym dźwięku bardzo chciałam komuś opowiedzieć, ale też jednocześnie o nim 

zapomnieć. Byłam pewna, że to już koniec tych dziwnych zdarzeń, lecz to był dopiero 

początek. Sięgnęłam po moją ulubioną książkę. Zaczęłam czytać. Nagle przeczytałam dziwne 

zdanie, brzmiące tak: ,,CZEMU W NAS NIE WIERZYSZ!? ”. Odrzuciłam z przerażeniem  

książkę. Choć czytałam ją już wiele razy, nigdy nie zauważyłam w niej takiego zdania. 

Pobiegłam szybko do siostry, by przekonać się, że jej nic nie jest. Lecz zastałam tam tylko 

pusty pokój. Przerażona nie wiedziałam, co robić, więc zaczęłam jej szukać. Nagle rozległ się 

donośny dźwięk dzwonka do drzwi, aż podskoczyłam, kiedy go usłyszałam. W głowie 

miałam tak dużo myśli, że sama nie wiedziałam, co ja tak naprawdę robię. Podeszłam do 

drzwi i zapytałam, kto się do nas dobija. Nikt nie odpowiadał, serce biło mi tak głośno, że 
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byłam przekonana, iż wszyscy je słyszą. Wyjrzałam przez okno, by przekonać się, czy tam 

naprawdę ktoś jest. Nagle mi ulżyło, bo zauważyłam tam  swoich rodziców. Otworzyłam 

drzwi, a oni weszli do środka oznajmiając, że zapomnieli kluczy i dlatego dzwonili. Chciałam 

się dowiedzieć, czemu się nie odzywali, ale przypomniało mi się, że mam gorszy problem, 

nadal nie miałam pojęcia, gdzie jest Eliza. Przecież nie mogła tak po prostu zniknąć bez 

śladu, drzwi przez cały czas były zamknięte, a ja miałam przy sobie jedyny klucz. Cały dzień 

mnie to dręczyło. Potem już nic się nie wydarzyło aż do kolacji, dziwiło mnie tylko to, 

dlaczego rodzice ani słowem nie wspominali o Elizie. W końcu odważyłam się wyjść               

i poszukać siostry. Chodziłam z domu do domu, pytając, czy czasem ktoś nie widział małej 

dziewczynki. Zajrzałam chyba wszędzie, ale jej wciąż nie było. Wreszcie zaczęłam płakać 

myśląc, że nigdy się nie odnajdzie. Nagle po przeciwnej stronie ulicy zauważyłam małą 

czapkę. Wtedy podeszłam i podniosłam znajome nakrycie głowy. Zza drzewa usłyszałam 

rozmowę dwóch osób. Podeszłam bliżej i zdziwiona 

zobaczyłam Elizę oraz siedzącą obok niej małą 

osóbkę, która mnie zobaczywszy, bardzo się 

zdenerwowała. Zaczęła uciekać. W  ostatniej chwili 

złapałam ją za rękę i zapytałam Elizę:                                          

- Nic ci nie jest? Wiesz jak bardzo się martwiłam. Jak 

mogłaś tak bez słowa zniknąć?                

 - Nie, nic mi nie jest.  – odpowiedziała.                                                                                                                                  

W końcu już trochę uspokojona spytałam nieznajomą:                                                                                                                                                                                                                          

-  Kim jesteś ?  Czemu  mnie tak straszysz i zabrałaś Elizę?!                                                                                                                       

  - Uspokój się i puść mnie natychmiast! Nazywam się  Nina i jestem elfem.                                                                

–  Jesteś elfem?! To chyba jakieś żarty. – powiedziałam, nie wierząc własnym oczom.                                                    

- Tak, jestem elfem. Przyszłam tutaj, by przekonać cię, byś znów w nas uwierzyła.                                                                                                        

– Mogłaś przecież przyjść do  mnie i porozmawiać, a nie mnie straszyć - krzyknęłam. Już 

odchodziłam od zmysłów. Nie miałam pojęcia, co się wkoło mnie dzieje.                                                                                               

– Masz rację, miałam cię nastraszyć, by było lepiej cię przekonać.                                                                               

– A tak właściwie, co wydawało ten przeraźliwy dźwięk? - spytałam.                                                                                

Nagle  Nina wyciągnęła z kieszeni jakiś dziwny instrument, który według mnie wyglądał jak 

zwykły flet  i zaczęła na nim grać. Wtedy znowu usłyszałam ten przerażający dźwięk.                                                                                                                                           

Zdekoncentrowana zerkałam na Ninę, zastanawiając się, czy to dzieje się naprawdę.                                                                        
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Ciszę przerwał synchroniczny stukot małych dzwoneczków. Słysząc brzęczenie, spytałam 

przerażona: - Co się tutaj tak naprawdę dzieje?!                                                                                                                                    

- Chodźmy do waszego domu, a tam wam wszystko wytłumaczę. – odpowiedział spokojnie 

elf.                          

 Wszystkie wyruszyłyśmy w drogę powrotną. Kiedy weszłyśmy do środka, dom 

wyglądał zupełnie inaczej, niż zostawiłam go wychodząc. W salonie pojawiła się ogromna 

choinka, a pod nią krzątało się wiele małych osóbek podobnych do Niny, które przynosiły 

różne prezenty, zapakowane w kolorowy i lśniący papier świąteczny. W kuchni, na stole 

znajdowało się wiele przepysznie wyglądających potraw. Weszłam więc tam i spróbowałam 

kilku. Dostrzegłam rodziców. Schodzili do salonu. Wtedy podeszłam do nich i zapytałam:                                                        

- Widzieliście kiedykolwiek coś tak cudownego? – powiedziałam  wskazując na elfy,                                                    

Lecz oni nie wiedzieli, o czym mówię. Wtedy podeszła do mnie Nina i odpowiedziała:                                                                                           

- Wasi rodzice nie wiedzą, o czym mówisz, ponieważ 

oni inaczej myślą i dla nich nie jest to wiarygodne.                                                                                                                              

Zmartwiłam się i próbowałam przekonać ich w to, co 

widziałam, lecz oni nic nie odpowiadali.                                                                      

Nagle znalazłam się razem z Elizą i Niną na dachu. 

Siedząc już  w saniach, pomyślałam tylko, że brakuje 

Mikołaja. Niespodziewanie ruszyłyśmy ku górze i po 

długiej podróży wylądowałyśmy przed domkiem, 

wokół którego nie było nic prócz śniegu. Weszłyśmy 

do środka. Nagle chatka zrobiła się jakby większa. Było tam pełno elfów oraz małych misiów 

ubranych w czerwone czapeczki  i kubraczki. Śpiewająco zajmowali się ozdabianiem 

zabawek dla dzieci. Z wrażenia nie mogłam nic powiedzieć. Po chwili za plecami usłyszałam 

głos:                                                                               

-Wiem, że na początku trudno w to uwierzyć, ale to, co widzicie... to wszystko jest 

prawdziwe. Odwróciłam się i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam Mikołaja. Widząc, że 

jesteśmy w zakłopotaniu, znów powiedział:                                                                                                                         

- Ja powiedziałem Ninie, by was tutaj przyprowadziła.                                                                                                                                  

Z wrażenia nie umiałam nic odpowiedzieć, więc ledwo wydobyłam z siebie pytanie:                                                                                   

- Ale dlaczego?                                                                                                                                                               

Zaczęłam już o czymś innym rozmyślać i nie usłyszałam odpowiedzi. Rozpoczęliśmy więc 
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zwiedzanie całej chatki. Lecz nagle,  jakby za pomocą magii, znaleźliśmy się znów u siebie    

w domu. Usiadłyśmy w salonie, zaczęłyśmy rozmawiać o dzisiejszych wydarzeniach. Wtedy 

już uwierzyłam, że wszystko, co mnie spotkało, wydarzyło się naprawdę. Eliza tak nagle i bez 

słowa zniknęła, zostałyśmy tylko ja i Nina.  Nie rozumiałam, co się dzieje. Wydarzenia jedno 

po drugim zaczęły zanikać. Wszystko, co było dookoła, powoli przed oczami zaczęło mi się 

zamazywać. Ostatnie, co widziałam, to uśmiechniętą Ninę, która do mnie machała. 

 I tak sobie myślę że niezależnie od tego, czy wierzymy w Mikołaja, czy też nie, to 

Święta Bożego Narodzenia są magiczne.   

                                                     Patrycja Nikisz z kl. IIIb 

Gdy nadejdzie wigilia, pościmy, ubieramy choinkę. W ten dzień nie jemy słodyczy, nie 

jemy mięsa, w ogóle nie jemy za dużo, dopiero wieczorem rozpoczyna się uczta. Do stołu 

można usiąść dopiero, gdy na niebie najmłodsi wypatrzą pierwszą gwiazdkę. Najpierw 

rodzina dzieli się opłatkiem i składa sobie wzajemnie życzenia. Zanim usiądzie się do kolacji, 

należy pamiętać o podstawowych zwyczajach: pod obrusem powinno znaleźć się trochę 

sianka, a na stole przygotowane nakrycie dla wędrowca. W moim domu pielęgnuje się 

tracycję dwunastu dań. Pierwszym wigilijnym daniem jest zupa - tradycyjna grzybowa bądź 

rybna, barszcz z uszkami. Wśród kolejnych przysmaków jest karp (pieczony na różne 

sposoby) i inne ryby, pierogi z kapustą i grzybami , a na deser makówka. W niektórych 

domach są takie potrawy jak: ziemniaki, groch z marchewką, krokiety i śledzie w śmietanie a 

także inne. Tradycją jest także kolędowanie po uroczystej kolacji, które ma za zadanie uczcić 

narodzenie Pana Jezusa. Z 24 na 25 grudnia mieszkańcy mojej gminy udają się o północy na 

pasterkę, aby razem kolędować i cieszyć się, że nasz Pan się urodził. 

Dominika 

Gralla z kl. Ic 

 

 

 

 

źródło: http://www.jedynka.webity.pl/post/C59Bwiety-mikolaj-2086/ 
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Wielu z nołs przigotowania do wiliji zaczynął jus 

ponad miejśiunc prandzej. Ale joł uważom, że to nie 

mołs synsu, bo przeca nie trza tak wca. 

Co powinno się snojś na stole, to jednak trza przemyśleć. Wedug nasej tradycji na wiliji 

powinno się snojś dwanołście potraw. Ja, ale co tam moł być, podpowia wom. Co 

nołważniejse makówka i kutia. A potym jescy karp, jakoś dobroł ryba, kapusta kisonoł ze 

grziboma, zupa grzibowoł, kartofle, uszka z grziboma, chleb, pierogi no i ulubiony przez 

wszystkich kompot ze suszonych owocow .A i jescy nie możemy zapomnieć ło sianku pod 

łobrusym, podzieleniu się opłatkiem ze wszystkimi ludzmi w hałpie. A co ze nakryciem? 

Przede wszyskim ładne, odświętne talyrze, sklonki, łezki no i noze i widelce, ale nie możemy 

zapomnieć ło jednym pustym miejscy przi stole, chore moł być dla jakiegoś wędrowca lub dla 

osoby chtoroł łodesła, a może nawet dla samego Jezusa. Po wilijni nie moze zabrachnąć 

śpiewanioł kolęd, takich jak ,,Cicha Noc’’ czy ,,Lulaj że Jezuniu’’(moje ulubione kolędy).     

Ja, a po tym bajtle idom na gora, zeby sukać tego dzieciątka, po chwili wołoł ołma z dołu ze 

dzieciątko jus było i bajtle uradowane lecom na doł. A tam pod choinką połno geszynków. 

Dla dziejci nołlepsy cas, bo dostanom jakieś dobre rzecy, a po tym yno łostołwoł num cekać 

na pasterka ło północy. 

Jak sobie te rady do serca wejźniecie to Wasoł wilijoł be takoł jak powinna być. 

 

Bernadeta Jonczyk z kl. IIIb 

 

 

 

 

  

Przedszkolak pyta kolegę:                                                                              

- Co dostałeś na prezent pod 
choinkę?         
- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz 
lepsze prezenty! 

- No wiesz! Przecież to 
super prezent! Dzięki tej 
trąbce zarabiam 

codziennie złotówkę! 
- Jak to? W jaki sposób? 

- Tata mi daje. Żebym 
przestał trąbić!  
 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 
- Merry. 
- Jaka Merry? 

- Merry 
Christmas! 
 

Paulina Zus z kl. Ia 

źródło: http://www.jeja.pl/ 

http://www.jeja.pl/
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W swoim artykule skupiłam się na okoniu. Pewnie zapytacie, dlaczego? Otóż 
spodziewałam się, że moje redakcyjne koleżanki przy okazji opisywania świąt będą 
wspominały o karpiu. Okonia wprawdzie nie serwuje się na wigilii, ale jest bardzo 

smaczny. 
 

 Okoń jest pod wieloma względami podobny do sandacza, lecz nie jest tak 

wymagający. Ciało okoni jest pokryte drobnymi, ostrymi łuskami. Grzbiet 
okonia ma kolor ciemnoturkusowy, a boki mają barwę zielonożółtą.    

Umie dostosować się do różnych rodzajów wód, lecz nie lubi zbyt dużego 
zamulenia wody. 

Nie jest zbyt wymagający jeżeli chodzi o podłoże, na którym składa ikrę. 
Ikra w formie warkoczy naklejana jest na różne przedmioty przez cały okres 
wiosenny, samica składa ok. 30000 jaj. Okonie nie są wybredne, lubią mięso          

i nie pogardzą martwą zdobyczą. Okonie są aktywne cały rok także zimą. Gdy 
mają małą przestrzeń do życia (czyli małe akweny), pozostają małych 

rozmiarów, ale w wodach przestronnych mogą rosnąć szybko i osiągać sporą 
wagę nawet do 2,5 kg. Dorosły okaz staje się drapieżcą i zjada mniejsze okazy. 

Dzięki kanibalizmowi równowaga gatunku zostaje zachowana. Jeżeli 
chcielibyśmy skosztować okonia, to w nadmorskiej restauracji musielibyśmy 

słono zapłacić jest droższy od tradycyjnego karpia, a nawet dorsza. Dlatego 
może poprzestańmy na informacjach. 

Informacje zaczerpnęłam z książki wędkarskiej mojego dziadka pt. „ABC wędkarza” Jana Sedlara  i ze strony 

internetowej: http://www.wedkuje.pl/ryby/okon/277 

Paulina Baron z kl. Ia 
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Choć może się to wydawać śmieszne, warto nosić zawsze przy sobie notes, w którym możemy 
zapisać jakąś ciekawą sytuację lub rozmowę. Kto wie, kiedy się przyda i będzie ją można 

wykorzystać w scenariuszu. 

 
 17 grudnia w naszym gimnazjum odbyły się warsztaty filmowe. Rozpoczęły się            

o godzinie 13:00 i trwały około dwóch godziny. Każdy zainteresowany z klas I-III mógł 
wziąć w nich udział. Całość nadzorowała p. Magdalena Swobodzian. 
Odwiedził nas bardzo miły pan z Biblioteki im. Jana Pawła II w Opolu – Arkadiusz Ceglarski 

Shulz. Tematem zajęć było m.in. pisanie scenariusza filmowego. Na początek 
rozwiązywaliśmy zagadki. Dzięki takiemu rozpoczęciu zajęć prowadzący zachęcił nas do 

myślenia i to takiego niestereotypowego myślenia. Nasz gość pytał o pomysły na dobry 
scenariusz. Omawialiśmy czynniki wpływające na to, żeby nasz scenariusz wypadł dobrze. 
Wymyślaliśmy w grupach kreatywne historie, mając podane jedynie wytyczne np. „kobieta 

wstaje rano z łóżka”. Wspólnie zastanowiliśmy się także, co może sprawiać problem w 
stworzeniu filmu poszczególnego gatunku. Na koniec wypisywaliśmy cechy dobrego aktora. 

 Od naszego gościa otrzymaliśmy wspaniałe rady. Najbardziej zapamiętałam jedną         
z nich: Choć może się to wydawać śmieszne, warto nosić zawsze przy sobie notes, w którym 
możemy zapisać jakąś ciekawą sytuację lub rozmowę. Kto wie, kiedy się przyda i będzie ją 

można wykorzystać w scenariuszu. 
 Czwartkowe spotkanie uważam za bardzo udane i ciekawe oraz niezmiernie 

praktyczne. Szczególną  korzyść z warsztatów zapewne odniosą uczniowie zaangażowani     
w koło filmowe. Chociaż niebawem uczestników warsztatów zainteresowanych filmem czeka 
niespodzianka w postaci profesjonalnych trzydniowych warsztatów. Szczegóły już wkrótce. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Weronika Karutz z kl. IIIa 

uczestniczka koła filmowego 
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Nie ma co się wstydzić, zastanawiać czy warto. 

Zawsze warto, bo każde podjęcie działań             

w kierunku jakiegokolwiek rozwoju zwiększa 

nasze szanse na znalezienie właściwej dla nas 

drogi. 

Janovsky 

Janovsky prowadzi kanał na YouTube. Oto 

wywiad, który z nią przeprowadziłam. Dzięki 

niemu możecie dowiedzieć się, jak wygląda praca 

nad takim filmem, ile czasu na to trzeba 

poświęcić.  

Koniecznie przeczytajcie całość, ponieważ na koniec 

 bohaterka wywiadu udziela kilka rad dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w 

nagrywaniu. A oto nasza rozmowa. 

 

Patrycja: Cześć. Nazywam się Patrycja i jestem uczennicą trzeciej klasy gimnazjum. 

Uczęszczam na koło filmowe w swojej szkole i chciałabym Ci zadać kilka pytań odnośnie 

Twojego kanału. Czy zgodzisz się na wirtualną rozmowę? 

Janovsky: Pewnie, słucham.  

P: Co zainspirowało Cię do stworzenia kanału?  

J: Tak naprawdę decyzję podjęłam bardzo spontanicznie, niemalże z dnia na dzień. 
Zdecydowałam się nagrywać filmiki, bo z wykształcenia jestem projektantem, a na YouTube 

mogę w 100% dać upust swojej kreatywności.  

P: Skąd pomysł na nazwę ''Janovsky''?  

J: Od mojego nazwiska. Parę lat temu wybierałam się na wakacje do Stanów, wtedy znajomi 
podkręcili moje nazwisko na „lekko amerykańskie” i zaczęli do mnie mówić właśnie Janovsky 

- tak zostało do dzisiaj. 

P: Od jak dawna interesujesz się nagrywaniem filmów?  

J: Dosłownie od momentu kiedy podjęłam decyzję o nagrywaniu na YouTube, czyli jakieś pół 
roku. Wiem, że nie jest doskonale, ale ciągle się staram, by jakość filmów była co raz lepsza. 

Na zd jęciu  bohaterka mojego 

w ywiadu. Zdjęcie pochodzi z jej bloga.  
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P: Bałaś się udostępnić pierwszy filmik do sieci?  

J: No jasne! Był mega stres. Filmik nagrywałam chyba z 5 razy. Stanęło na tym, że cały tekst 
pierwszego odcinka do dzisiaj znam na pamięć i nie mogę pozbyć się go z mojej głowy. 

P: Skąd czerpiesz pomysły na filmy?  

J: Staram się szukać tematów, które akurat są na czasie w sieci, ale nie ukrywam, że bardzo 
często pomysły podrzucają mi moi widzowie, za co jestem im bardzo wdzięczna. 

P: Dużo czasu zajmuje Ci nagranie oraz montaż filmu?  

J: Wydanie jednego filmiku zajmuje mi mniej więcej tydzień czasu. Szukanie materiałów, 
posortowanie ich, poukładanie w jedną całość to jeden, czasem dwa dni pracy. Nagranie 
filmiku odkładam na kolejny dzień, tj. między innymi rozstawienie świateł, kamery, całego 

sprzętu – co wiąże się zawsze z małym przemeblowaniem, bo nagrywam w domu. Montaż to 
2-3 dni. Na koniec zostaje zaprojektowanie okładki do filmu i przygotowanie wszystkiego pod 

kątem uploadu na YouTube. Wbrew pozorom to sporo pracy. 

P: Brzmi znajomo, bo nagrywając w szkole filmik z okazji 

Dnia Nauczyciela musieliśmy poświęcić sporo godzin po 

lekcjach.  

J: Zatem wiesz, o czym mówię. To ogrom pracy, ale efekty 
cieszą.  

P: A czy ktoś pomaga Ci podczas nagrywania/montowania?  

J: Nie ukrywam, że potrzebuję pomocy, przede wszystkim podczas nagrań. Zawsze łatwiej 
kiedy ktoś siedzi za kamerą i widzi czy wszystko jest git. Zdarza mi się także korzystać z 

pomocy przy montażu, kiedy już naprawdę nie potrafię czegoś zrobić albo zwyczajnie brak mi 
czasu. 

P: Jak reagujesz na krytykę Twojej osoby w sieci?  

J: No właśnie tu zaskoczyłam samą siebie, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że totalnie po 

mnie spływa, zupełnie jakby to nie było o mnie. Być może dlatego, że zakładając kanał, 
spodziewałam się dużo większego „hejtu” a tymczasem jestem bardzo mile zaskoczona, bo 

dostaje masę pozytywnych komentarzy. To najbardziej napędza do dalszej pracy. 

P: Czytasz wszystkie komentarze pod filmem?  

J: Czytam wszystkie i staram się na większość odpowiadać, choć nie ukrywam, że w miarę 
rozwoju kanału jest to co raz trudniejsze.  

P: W filmiku "Kto tu ma talent?" podajesz sporo przykładów z Internetu. Gdzie ich 

szukasz i skąd pomysł na film o takiej tematyce?  
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J: Tak jak już wspominałam wcześniej, staram się być na czasie z tym , co jest akurat 

popularne w sieci. Nie pamiętam jak było dokładnie w przypadku akurat tego odcinka, ale 
pewnie zaczęło się od tego, że znalazłam jeden filmik, który zaczął stanowić motyw przewodni 

do całej reszty odcinka. 

P: W naszej szkole działa koło filmowe, do którego należę i ja. Co byś mi poradziła 

nagrywając parodię? 

J: Z doświadczenia wiem, że kiedy bardzo się staramy wymyślić coś śmiesznego, to nic  z tego 

nie wychodzi. Nie można być błyskotliwym i zabawnym na zawołanie.  

Myślę, że przy produkcji parodii, poradziłabym Ci, spotkanie się ze znajomymi z kółka 
filmowego, zamówienie pizzy, obejrzenie wspólnie jakiejś komedii. Coś co pozwoli się Wam 
totalnie wyluzować. Kiedy ludzie są zrelaksowani i czują się ze sobą swobodnie, wtedy 

wpadają im do głowy najlepsze pomysły zarówno w kwestii scenariusza jak i realizacji. 

A oto kilka rad dla zainteresowanych od Janovsky: 

Powiedziałabym, że trzeba mieć przede wszystkim pomysł na content kanału. Powinno to 
wynikać z jakiegoś hobby, pasji, żeby zarażać tym swoich widzów. Osoba, która faktycznie 

interesuje się tym, o czym mówi, jest wiarygodna i autentyczna a wydaje mi się, że jest to 
bardzo ważne. 

Na pewno też zachęcałabym taką osobę to rozpoczęcia nagrywania, bo to naprawdę fajna 

sprawa. Nie ma co się wstydzić, zastanawiać czy warto. Zawsze warto, bo każde podjęcie 
działań w kierunku jakiegokolwiek rozwoju zwiększa nasze szanse na znalezienie właściwej 
dla nas drogi.                                                                                  Patrycja Radzioch z kl. IIIa 

MUZODAJNIA 

 

 

Adele - brytyjska światowa gwiazda muzyki oraz 

autorka tekstów a właściwie Adele Laurie Blue 

Adkins (ur. 5 maja 1988 roku w Londynie), powraca do 

nas z wielkim albumem i  epickim utworem ,,Hello’’. 

Od wydania przełomowego ,,21’’,  który ukazał się        

w 2011 roku, w życiu utalentowanej piosenkarki wiele 

się zmieniło. Tak naprawdę po ,,zniknięciu‘’ Adele 

stery przejęła Taylor Swift. To do niej należał każdy 

możliwy rekord i wszyscy zdążyliśmy zapomnieć            

źródło: http://www.mywaytic ket.ru/artist/776/adele  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/5_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1988
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
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o Adele. Aż do teraz gdy 20 listopada 2015 roku wyszedł najnowszy album Adele ,,25’’. Gdy 

piosenkarka na Facebooku opublikowała utwór ,,Hello’’ w ciągu kilku godzin, teledysk został 

obejrzany przez 28 milionów internautów. 

Adele - ,,Hello’’                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hello, it’s me 

I was wondering if after all these years you’d like to meet  

To go over everything 

They say that time’s supposed to heal you  

But I ain’t done much healing 

 

Hello, can you hear me? 

I'm in California, dreaming about who we used to be 

When we were younger and free 

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet 

There's such a difference between us  

And a million miles 

 

Hello from the other side 

I must have called a thousand times to tell you:  

"I'm sorry, for everything that I've done" 

But when I call you never seem to be home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried to tell you: 

"I'm sorry for breaking your heart" 

But it don't matter 

It clearly doesn't tear you apart anymore 

 

Hello, how are you? 

It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry 

I hope that you're well 

Did you ever make it out of that town 

Where nothing ever happened? 

It's no secret that the both of us are running out of time 

 

So, Hello from the other side 

I must have called a thousand times to tell you: 

"I'm sorry for everything that I've done" 

But when I call you never seem to be home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried to tell you: 

"I'm sorry for breaking your heart" 

But it don't matter 

It clearly doesn't tear you apart anymore… 

Cześć, to ja 

Zastanawiałam się, czy po tych wszystkich latach  

Chciałbyś się spotkać, by o wszystkim porozmawiać? 

Mówią, że czas powinien leczyć rany 

Ale ja nie czuję się uleczona 

 

Halo, czy mnie słyszysz? 

Jestem w Kalifornii, marząc o tych, którymi kiedyś byliśmy 

Gdy byliśmy młodsi i wolni 

Zapomniałam jak to było, zanim świat upadł nam do stóp  

Między nami jest duza różnica  

I milion mil 

 

Witam z drugiej strony 

Dzwoniłam chyba z tysiąc razy, by powiedzieć: 

"Przepraszam za wszystko, co zrobiłam" 

Ale, gdy dzwoniłam, zdawało się nigdy nie być Cię w domu  

 

Witam z zewnątrz 

Przynajmniej mogę stwierdzić, że próbowałam powiedzieć: 

"Przepraszam za złamanie Ci serca"  

Ale to nie ma znaczenia 

Najwyraźniej już więcej nie rwie Cię to na strzępy  

 

Cześć, jak się masz? 

To dla mnie takie typowe, by mówić o sobie, przepraszam 

Mam nadzieję, że masz się dobrze 

Czy kiedykolwiek opuściłeś to miasto 

W którym nic się nigdy nie dzieje 

Nie jest tajemnicą, że nam obojgu kończy się czas  

 

Więc witam z drugiej strony 

Dzwoniłam chyba z tysiąc razy, by powiedzieć: 

"Przepraszam za wszystko, co zrobiłam"  

Ale, gdy dzwoniłam, zdawało się nigdy nie być Cię w domu  

 

Witam z zewnątrz 

Przynajmniej mogę stwierdzić, że próbowałam powiedzieć: 

"Przepraszam za złamanie Ci serca"  

Ale to nie ma znaczenia 

Najwyraźniej już więcej nie rwie Cię to na strzępy… 
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Co artystka chciała przekazać swoim fanom tą piosenką? 

„Moja ostatnia płyta dotyczyła rozstania. Jeśli miałabym w ten sam sposób opisać '25', 

powiedziałabym, że jest to album o pogodzeniu się. O pogodzeniu się ze sobą. O pogodzeniu 

się z utraconym czasem. O pogodzeniu się z tym, co zrobiłam, a czego nie. Nie mam już 

czasu na to, żeby trzymać się przeszłości. Co się stało, już się nie odstanie. '25' jest 

odzwierciedleniem tego, kim się stałam, nie zdając sobie z tego sprawy. Przepraszam, że tak 

długo musieliście czekać, ale życie nie daje nam czasami wyboru” - właśnie taki list napisała 

wokalistka do swoich fanów, po czym opublikowała go na Facebooku. Pierwsze słowa, które 

wyśpiewała w utworze ,,Hello’’, kierując je do swoich fanów z niepewnością, czy w ogóle 

ktoś ją będzie słuchać, to „Halo? To ja. Zastanawiałam się, czy po i wspomnieć to, co 

przeżyliśmy”. Jednak niepewność Adele była niepotrzebna, ponieważ okazało się, że na jej 

wielki oszałamiający powrót czekało aż 28 milionów ludzi. Warto było czekać tyle lat, aby 

usłyszeć jej najnowszy album i utwory, miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Po takiej 

niespodziance ze strony artystki możemy spodziewać się wielu miłych zaskoczeń.  

   

 

 Natalia Warzecha z kl. Ic 

NIEZAPOMNIANA WIZYTA W WARSZAWIE 

 

I edycja Festiwalu Filmowego pt. „Zabytkomania” była dla nas nie tylko zachętą do 

wzięcia udziału w konkursie o zabytkach naszej gminy, ale także świetną okazją do 

zwiedzania stolicy oraz zetknięcia się z kulturą wysoką. Na imprezę zorganizowaną przez 

źródła: http://www.djworld.pl/massmedia/127-wielki-powrot-adele-nastpi-21-lutego 
http://www.tekstowo.pl/pio http://www.eskarock.pl/eska_rock_news/nowa_plyta_adele_-
_25_nowy_album_adele_wydany_bez_zapowiedzi_w_beyonce_style_sprawdz_szczegol

y_video/100937senka,adele,hello.html 

 
 

http://www.djworld.pl/massmedia/127-wielki-powrot-adele-nastpi-21-lutego
http://www.tekstowo.pl/piosenka,adele,hello.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,adele,hello.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,adele,hello.html
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Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej przyjechało kilkadziesiąt 

grup filmowych z całego kraju.  

Na konkurs wysłałyśmy film pt. „Skarby gminy Łubniany”, przy którego realizacji 

pomogła nam pani Dorota Leja z Dąbrówki Łubniańskiej, pan Herbert Matyszok z Masowa        

i pani Gabriela Dworakowska. Praca nie mogła przekroczyć pięciu minut, więc starałyśmy 

się, żeby pokazać jak najwięcej.  

Filmy zaprezentowane przez profesjonalistów zapierały dech w piersiach,                      

w szczególności animacje. Amatorzy też mieli ciekawe pomysły, a ich prace konkursowe 

były przemyślane, sentymentalne i zawierające pewne przesłanie. Nasza przygoda z filmem 

dopiero się zaczyna, a dzięki spotkaniu z ludźmi o tych samych zainteresowaniach mogliśmy 

wymienić się swoimi pomysłami, porozmawiać o napotykanych trudnościach i przede 

wszystkim nawiązać filmowe kontakty z młodzieżą.  

  

 

 

 

 

 

 

Paulina Buchta, Natalia Boja, 

Zofia Kamińska 

Opiekun: Magdalena Swobodzian 

 

Biadacz 
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Pewnego dnia, a dokładnie 24 listopada 2015 r., na szóstej godzinie lekcyjnej dla 

dziennikarzy z naszej szkolnej redakcji „Gimzetki” odbyło się spotkanie z dziennikarzem        

z Radia DOXA. Odwiedził nas pan Tomasz Siniew, redaktor naszego opolskiego radia.  

Wcześniej przygotowaliśmy do niego kilka pytań dotyczących dziennikarstwa, na 

które z chęcią odpowiedział i na ich podstawie rozpoczęliśmy ciekawą rozmowę. Udzielił 

nam także kilka bardzo pomocnych i interesujących rad, jak np. czytanie ciekawych książek 

(niekoniecznie lektur) lub częste zadawanie pytań (tzw. dociekliwość dziennikarska), bo         

w większości na tym polega przecież dziennikarstwo, i oczywiście pisać, jak najwięcej. 

Przytoczył też kilka historii ze swojego własnego życia, niektóre okazały się nawet całkiem 

zabawne i jednocześnie pouczające. Z całą pewnością to, co pragnął nam przekazać, nie 

poszło na marne, a dla większości okazało bardzo przydatne.  

 Miło się słuchało pana Siniewa. Z pewnością pogłębiliśmy swoją wiedzę. 

Cieszyłabym się (i zapewne nie tylko ja), gdyby pan dziennikarz zgodził się na kolejną 

wizytę, żebyśmy mogli jeszcze bardziej wzbogacać swój warsztat.  

Jennifer Krause kl. IIb 
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Po raz kolejny wchodzę do biblioteki, znów widzę dziesiątki doskonałych 

książek. Którą wybrać? Z pomocą przyszła mi Patrycja. 
- Weź tę. – powiedziała. Wskazała na książkę w ciemnej okładce pod tytułem 

„Mara Deyr. Tajemnica”. 

Już od pierwszej strony książka była bardzo intrygująca, aczkolwiek 

trochę przewidywalna. Główna bohaterka traci        

w katastrofie przyjaciół oraz chłopaka; była z nimi       

w zniszczonym budynku, ale niczego nie pamięta. 

Dziewczyna nie może sobie poradzić z rozłąką, 

dlatego namawia rodziców na przeprowadzkę do 

innego miasta. Ma nadzieję, że tam o wszystkim 

zapomni. Już w pierwszym dniu nowej szkoły jest 

świadkiem dziwnych zdarzeń. Widzi w lustrze 

swoją zmarłą przyjaciółkę, wydaje jej się, że klasa 

się wali. Zagaduje ją przystojny chłopak, poznaje 

też nowego przyjaciela, który ostrzega ją przed 

konkurentem. Jak wiadoma Mara nie posłuchała. 

Przystojny Noah dużo zmienia w jej życiu. Historia robi się coraz bardziej 

tajemnicza i intrygująca. Koniec zaskakuje i pozostawia niedosyt. Na szczęście 

autorka książki Michaelle Hodkin stworzyła dwie kolejne części. Co będzie 

dalej? Dowiem się wkrótce… 

  

(źródło: http://ruczek.blogspot.com/2014/09/ 

mara-dyer-tajemnica-michelle-hodkin.html) 
Wiktoria Kistela kl. IIb 

http://ruczek.blogspot.com/2014/09/
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Każdy z nas zna podstawowe dyscypliny sportowe. Jest ich sporo. Uczymy się o nich                 

i ćwiczymy je na lekcjach wychowania fizycznego, ale na tym nie koniec. Ten tekst opowiada 

o nietypowych sportach, które nie są znane w naszym kraju, lecz w innych są bardzo 

popularne. Poniżej przedstawię trzy z nich.  

- to gra drużynowa, która toczy się na dnie basenu. 

Polega na wepchnięciu ciężkiego krążka (1,5 kg) do bramki 

przeciwnika. Dyscyplina ta została wymyślona w latach 50. 

-  konkurencja wywodzi się z Wielkiej Brytanii, 

gdzie w 1973 r. zapoczątkowało ją dwóch amatorów sportów 

motorowych. Z czasem przeistoczyły 

się w zawody międzynarodowej rangi     

i dziś rozgrywane są mistrzostwa świata w tej dyscyplinie. 

Najlepsze maszyny uzyskują moc 18-20 KM i potrafią się 

rozpędzić do 80 km/h.  

- to wymyślona w Finlandii dyscyplina, 

która polega na tym, że mężczyźni ścigają się po 

wyznaczonych trasach, dźwigając na plecach swoje 

małżonki. Sport ten jest najbardziej popularny w kraju jego 

pochodzenia, jak również w USA i Indiach. Ciekawe, jak przygotowują się do tej 

konkurencji? 

Moim zdaniem, wyżej wymienione 

dyscypliny sportów są ciekawe, interesujące jak                  

i zabawne. Gdyby takie konkurencje odbywały 

się w naszym, kraju chętnie wzięłabym w nich 

udział. 

(źródło: http://dziwowisko.pl/dziwne-dyscypliny-sportowe/) 

 

 

 

 

 

  

Patrycja Grala z kl. Ib 

http://www.nessi-

sport.pl/blog/101/najdziwniejsze-biegi-110-

bieg-z-zona-na-plecach/ 

 

http://dziwowisko.pl/dziwne-dyscypliny-sportowe/
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Rodzice Beaty już od ponad 15 lat są rodziną zastępczą. W ich domu schronienie 

znalazło 38 dzieci, które wróciły do swoich krewnych lub trafiły do rodzin adopcyjnych. 

 Wiele artykułów opisuje życie rodzin zastępczych, postrzegane od strony rodziców lub 

dzieci przebywających pod ich opieką. Mnie jednak zainteresowało, co czują biologiczne 

dzieci rodziców, którzy postanowili rozdzielić swoją rodzicielską miłość jeszcze na inne 

potrzebujące maluchy. - W naszym domu, od kiedy pamiętam, bywały dzieci krewnych                            

i znajomych. Niektóre tylko na chwilę, inne nawet kilka godzin dziennie, gdy ich rodzice 

pracowali. Jednak rodziną zastępczą zostaliśmy dopiero w 2000 roku – relacjonuje 23 - letnia 

Beata. 

Tak to się zaczęło 

Podczas rekolekcji ks. Dzierżanowski opowiadał o trudnych sytuacjach wielu ludzi 

oraz o inicjatywie tworzenia rodzin, które przyjęłyby pod swój dach dzieci odrzucone. 

Wówczas rodzice Beaty postanowili stworzyć taki dom, w którym tymczasowe schronienie 

znajdą potrzebujące maluchy. Tego samego dnia, gdy powstała ta myśl, rodzice ośmioletniej 

Beaty zapytali ją i jej brata, czy chcieliby, aby w ich domu pojawiło się małe dziecko. Beata 

zareagowała z wielkim entuzjazmem, gdyż zawsze marzyła o młodszym braciszku Karolku. 

Bardzo lubiła również, gdy w ich domu pojawiały się maluchy znajomych. Czuła się wtedy 

niezwykle ważna i odpowiedzialna. 

Pierwszy nowy domownik pojawił się w okolicach maja i był u nich ok. 10 miesięcy. 

Następnie pojawiały się kolejne niemowlaki: Jasio, Madzia, Julka, Piotruś, Paweł. Były też 

nieco starsze dzieci: siostrzyczki Ala i Ola, rodzeństwo Marek i Monika, tak można by 

wymieniać niemal bez końca. Najbardziej ekstremalna sytuacja, jaką wspomina Beata, miała 

miejsce podczas jednych wakacji, gdy w ich domu schronienie znalazła równocześnie 

czwórka dzieci: roczna Kasia, roczny Damianek i dwie miesięczne dziewczynki, Basia i Julia. 

- To była totalna jazda bez trzymanki – mówi Beata nieco ironicznie. Każdy z domowników 

miał do pilnowania jedno z maleństw. - Ja miałam Kasię, mój brat miał Damianka, mama 

miała Basię, a tata Julię. Wiecznie tylko pampersy, pieluchy, pranie, pranie i to pranie, które 

się nigdy nie kończyło. Automat, który chodził 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – 

dodaje załamując ręce Beata. Jednak to ich nie zniechęciło do działania, wręcz przeciwnie. 
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Do dnia dzisiejszego otworzyli swój dom i serce dla 38 pociech. 

Plusy i minusy 

Ogromną zaletą zaistniałej sytuacji było dla Beaty spełnienie marzeń o młodszym 

rodzeństwie. Mogła się nimi zajmować, patrzeć jak się rozwijają. Być dla nich wsparciem 

(oczywiście na miarę swoich możliwości wiekowych), a przede wszystkim być dla nich 

starszą siostrą. W rodzinie dostała nawet żartobliwy przydomek „siostra przełożona”. Wynikał 

on z jej ogromnego zaangażowania w opiekę nad przychodzącymi dziećmi. Mimo młodego 

wieku poradziła sobie perfekcyjnie.  

Były też trudne sytuacje. Płacz dzieci, nadmiar obowiązków, choroby, często stresujące 

sytuacje wiążące się z opieką nad dziećmi, których sytuacja zdrowotna czy emocjonalna nie 

była do końca znana. Najtrudniejszy jednak zawsze był czas rozstania, gdy dzieci odchodziły 

do rodzin adopcyjnych, krewnych czy biologicznych rodziców. Wówczas cała rodzina 

odczuwała swego rodzaju poczucie straty. Często wiązało się to            

z wewnętrznym rozdarciem, gdyż z jednej strony wiedzieli, iż adopcja 

jest najlepszą rzeczą, jaka może się temu dziecku przydarzyć,               

z drugiej zaś ból po stracie przypominał emocje towarzyszące ludziom 

podczas żałoby. Najtrudniejsze było pierwsze takie rozstanie, ze 

względu na brak doświadczenia i wiedzy, jak sobie radzić. Szybko 

starali się tę pustkę zapełnić i właśnie w takich sytuacjach najgorliwiej 

czekali na kolejnego tymczasowego członka rodziny. 

Odciski na sercu 

Każde z dzieci przebywających w ich domu pozostawiło w sercach każdego                  

z  członków rodziny swoisty odcisk. Jedni mniejsze, inni zaś głęboko zapadli im w pamięci. 

Przykładem może być mama zastępcza, której serce jest pełne takich odcisków niczym 

albumy rodzinne pełne zdjęć. Takim mocnym akcentem w rodzinie Beaty był mały Jaś i jego 

historia. Jednak to materiał na inny artykuł. Dla mojej rozmówczyni zaś najbliższa sercu była 

mała Karolinka. Pewnie dlatego, iż Beata już jako pełnoletnia dziewczyna zostawała z małą 

kilka razy sama, gdy jej mama przebywała wraz z innym podopiecznym w szpitalu. 

Dziewczynka tak przywiązała się do młodej opiekunki, że gdy ta tylko przekroczyła próg 

domu nic innego się nie liczyło. - Karolinka robiła wszystko tak jak  ja. Wzięłam telefon do 

ręki, ona wzięła telefon do ręki. Brałam szmatkę żeby sprzątać, ona brała szmatkę żeby 

sprzątać i zaraz za mną ścierała kurze” – przypomina sobie Beata.  
Ciąg dalszy nastąpi… 

Zuzanna Karwat z kl. IIIb 
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Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się 

życiem - teraz jest na to czas - nie jutro, nie 

za rok…Dzisiaj powinno byś naszym 

najwspanialszym dniem. 

        

            Czasami nie jest łatwo się cieszyć        

z życia. Mamy złe stopnie w szkole, nie 

dogadujemy się z rodzicami, nauczycielami, 

rodzeństwem… Ale nie dostrzegamy 

małych rzeczy. Dobra ocena z trudnego przedmiotu, rozmowa z koleżankami czy nawet 

zwykłe słowo ,,dziękuję”. Uważamy takie sytuacje za ulotne, chwilowe, rutynowe. 

          ,,Dziś nie jest mój dzień”, ,,wstałam lewą nogą”- tłumaczymy się. Owszem, od czasu 

do czasu, może nam się przydarzyć gorszy dzień. Jesteśmy tylko ludźmi. Starajmy się jednak, 

by nasze życie było „pełne barw”. 

         ,,To dzisiaj będzie tym najlepszym dniem” - mówmy sobie codziennie rano, tylko jak 

dopomóc szczęściu? Zróbmy coś, co uczyni nasze życie piękniejszym! Pomóżmy drugiej 

osobie, porozmawiajmy z innymi, przynieśmy bajki na wolontariat i nie bójmy się używać 

zwykłych słów: ,,dziękuję”, „proszę”, „pozdrawiam”, „cieszę się, że cię widzę”. Stosując je 

na co dzień, nawet nie zastanawiamy się nad tym, że właśnie podzieliliśmy się naszą radością 

z kimś innym.  

      Róbmy to, co kochamy! W wolnej chwili wyjdźmy na spacer, na rolki, spotkajmy się                              

z przyjaciółmi… Nie traktujmy nauki jak obowiązek, ale jako możliwość rozwijania się. 

Dodajmy sobie motywacji np. dobrą oceną. 

     Przed snem przypomnijmy sobie swój dzień. Zadajmy sobie pytanie: ile dzisiaj zrobiłam 

ciekawych, pozytywnych rzeczy? Czyż ten dzień nie był wspaniały? Nawet, jeżeli coś poszło 

nie tak, postarajmy się, by następny dzień był jeszcze lepszy. 

     Miejmy odwagę! Często brak odwagi jest wielką przeszkodą w drodze do szczęścia. 

Zróbmy coś szalonego! Wyjdźmy poza schematy! Niech każdy dzień będzie tym 

wyjątkowym, najwspanialszym.  

                                                                                                           Paulina Buchta z kl. IIIa  
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 Zawody to nie tylko dobra zabawa, 

rywalizacja, ale też przygotowanie sprzętu, 

konia i jeźdźca. Nasz rumak oraz my sami 

musimy być przygotowani fizycznie            

i psychicznie przez odpowiedni trening       

i jedzenie. Na to trzeba poświęcić trochę 

więcej czasu, a na sprzęt wystarczy jeden 

wieczór. 

 Sędziowie oceniają wygląd jeźdźca 

jak i konia. Zwierzę musi być czyste            

i „ubrane” elegancko, tak samo jak my. 

Siodło oraz ogłowie (osprzęt założony na 

łeb konia) muszą być wyczyszczone               

i zadbane, wystarczy wieczorem je 

wypastować i pozostawić do wchłonięcia, a wędzidło (element wkładany do pyska konia) 

bierzemy pod wodę i czyścimy. Koń musi mieć oczywiście czaprak (koc, materiał zakładany 

pod siodło), jak i ochraniacze, zazwyczaj na zawody ma je koloru białego, świeżo wyprane.  

 W dzień zawodów trzeba wstać trochę wcześniej, żeby przygotować konia, jak              

i siebie. Koniu myjemy ogon i grzywę, schludnie czeszemy najczęściej w koreczki oraz 

dokładnie czyścimy jego sierść z kurzu. Rumaka ubieramy w derkę (koc okrywający konia) 

oraz ochraniacze transportowe, żeby ochronić jego nogi. Tak przygotowanego konia możemy 

poprowadzić do buchmanki – przyczepy konia. Jeździec jest ubrany w białe lub czarne 

bryczesy, białą koszulę, marynarkę oraz kask, sztyblety (buty), sztylby (elementy chroniące 

łydki) lub oficerki. Tak przygotowany duet może startować w zawodach. 

 

Natalia Boja z kl. IIIa 

Foto: Małgorzata Żółtańska 

 

 



GIMZETKA NR 27                  BIADACZ, 25.01.2016r.                                                    

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

Strona 22 

 

01.09. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

18.09. – Wycieczka rowerowa klasy IIIA nad Jezioro Średnie w Turawie. 

30.09. – Dzień spódniczki. 

05.10. - 09.10. – Wyjazd edukacyjny klas pierwszych do Parku Narodowego Gór Stołowych – 

zielona szkoła.  

11.10. – Dzień Papieski w kościele w Luboszycach współorganizowany przez uczniów              

i nauczycieli z naszego gimnazjum.     

13.10. – Apel z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz pasowanie uczniów klas pierwszych. 

29.10. – Wycieczka edukacyjna klasy III B do MBP im. Jana Pawła II w Opolu, Galerii 

Fotograficznej oraz kina. 

06.11. – Warsztaty biblioteczne w Opolu dla uczniów uczęszczających na mniejszość 

niemiecką. 

9.11. – Wydanie 26. numeru „Gimzetki”. 

13.11. – Apel z okazji Dnia Niepodległości połączony z Festiwalem Pieśni Patriotycznej. 

24.11. – Warsztaty dziennikarskie z redaktorem Tomaszem Siniewem z Radia Doxa. 

27.11. – Dyskoteka andrzejkowa. 

1.12. – wyjazd klas trzecich do obozu zagłady w Auschwitz.  

1-4.12. – Tydzień Biblioteczny z Michaelem Jacksonem we współpracy z MBP. 

08.12-10.12. – Próbne egzaminy klas trzecich. 
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09.12-11.12 – Wyjazd trzech uczennic z koła filmowego wraz z p. M. Swobodzian do 

Warszawy na uroczystą galę Konkursu Filmowego pt. ,,Zabytkomania”.  

17.12. – Warsztaty filmowe z panem Arkadiuszem Ceglarskim-Shulzem, pracownikiem MBP      

w Opolu. 

22.12. – Jasełka zatytułowane „Wigilia na ulicy” w wykonaniu klas pierwszych oraz wspólne 

wigilie klasowe. 

31. 12. – Rusza projekt filmowy pt. „(ZA) kręceni Biadaczanie”, na który otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK. 

7.01. – Szkolna gazetka „Gimzetka” zajmuje 5. 

miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek 

Szkolnych MAM Forum Pismaków.  

10.01. – Koncert Noworoczny w kościele 

parafialnym pw. Świętego Szczepana w Brynicy – 

kolędowanie z udziałem gimnazjalistów i p. Gabrieli 

Dworakowskiej. 

21.01. – druga część warsztatów filmowych w 

gimnazjum. 

28.01. – Projekt „Kulturalni 2.0”, czyli spektakl pt. 

„Mayday 1” w Teatrze im. Jana Kochanowskiego      

w Opolu.  

29.01. – bal karnawałowy w dla klas pierwszych. 

Cały semestr – pomoc dla zwierząt ze schroniska       

w Opolu oraz zbiórka książek dla dzieci na akcję 

„Zaczytani”. 

Cały semestr – realizowanie ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam! Dyskusyjny Klub 

Edukacyjny” z Wydawnictwem Operon. 

 

 

 

 

 

Paulina Buchta z kl. IIIa 

20. Ogólnopolski Konkurs Gazetek 

Szkolnych „MAM Forum Pismaków” 
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu w roku 

szkolnym 2015/2016 przystąpiło do Programu Grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” 

realizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Do konkursu przystąpiło aż 349 

instytucji z całej Polski, a tylko 55 pomysłów zostało docenionych i zauważonych, w tym 

nasz.  

W ramach konkursu przyznano naszej szkole 7000 zł na realizację projektu filmowego  

pt. „(ZA) kręceni Biadaczanie”. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie 15 uczniów 

gimnazjum. Jest to przede wszystkim młodzież, uczęszczająca na zajęcia koła filmowego. 

Głównym celem projektu jest rozwijanie pasji filmowych wśród młodzieży.  

Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona: na trzydniowe warsztaty filmowe 

poprowadzone przez profesjonalistów, zakup sprzętu do filmowania (kamery, statywu)                 

i programu do montowania filmów. Na zakończenie chcemy udać się także na wycieczkę, 

żeby móc nakręcić dłuższy film w plenerze.  

Koordynatorką i autorką projektu jest pani Magdalena Swobodzian.   

Redakcja „Gimzetki” 

100% kreatywności w Publicznym Gimnazjum w Biadaczu  

Rusza projekt „(ZA) kręceni Biadaczanie” 
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Przygotowania do projektu filmowego 

Druga, praktyczna część warsztatów filmowych 
 

Tym razem trzydziestoosobowa grupa uczniów z różnych klas wzięła udział w drugiej 

części warsztatów filmowych. Teoria już za nami, czas przejść do działania. Do dyspozycji 

mieliśmy iPady Apple i mnóstwo pomysłów w głowie. Dwie godziny na scenariusz, 

nakręcanie i montaż. Owocem naszej intensywnej pracy było pięć filmików: „Kopciuszek 

niezwykła historia” (klasa IIIb), „Biada wam” (kl. IIIa – dziewczęta), „Jaś Fasola w szkole” 

(kl. IIIa – chłopcy), „Pielgrzymka do Częstochowy” (uczniowie klas drugich), „Wolne od 

szkoły” (uczniowie z kl. Ib i Ic). Wszystkie filmy można obejrzeć w bibliotece szkolnej. 

Realizacja udała się dzięki życzliwości i zaangażowaniu panów z opolskiej mediateki.  
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Ach, cóż to był za bal 
Karnawał klas pierwszych 

 

29 stycznia o godzinie 9:00 w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. 

Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych. Tego dnia sala matematyczna 

na drugim piętrze zmieniła się w salę balową. Uczeń klasy Ic - Fabian Wolny 

specjalnie na tę okazję wcielił się w role didżeja. Na parkiecie roiło się od 

strażaków, kotków czy też rockmenek. Każdy uczeń postarał się, aby tego dnia 

wyglądać zjawiskowo. Najlepszymi przebierańcami okazali się: Karol 

Kasperczyk z klasy Ia - klaun, Sandra Kasprzyk z klasy Ib - batmanka,  Ania 

Moj - boszenka. Zwycięzcy tego konkursu dostali worki pełne  cukierków. 

Odbyły się również inne konkursy takie jak: taniec z balonem, czy znajomość 

piosenek. Zabawa skończyła się o godzinie 14:00. Po dyskotece wszyscy 

jednogłośnie stwierdziliśmy, że była to jedna z najlepszych dyskotek w naszej 

szkole i z niecierpliwością czekamy na kolejną. 

 

Natalia Prudel z kl. Ib 
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Redaktor naczelna – Wiktoria Kistela 

Zastępca redaktor naczelnej – Daniel Kochanek 

Opiekun: p. Magdalena Swobodzian 

 

Wiktoria Kistela – RECENZJA KSIĄŻKI 

Natalia Prudel – BAL KARNAWAŁOWY 

Paulina Buchta – WYDARZENIA SZKOLNE, SENTENCJE 

Bernadeta Jonczyk – ŚLĄSKA GAWĘDA 

Paulina Baron – CIEKAWOSTKI Z PODWODNEGO ŚWIATA 

Natalia Boja – PRZYGOTOWANIA DO ZAWODÓW KONNYCH 

Paulina Zus - HUMOR 

Patrycja Nikisz – MAGICZNE ŚWIĘTA, OPOWIADANIE 

Patrycja Radzioch – WYWIAD 

Zuzanna Karwat – REPORTAŻ 

Weronika Karutz – WARSZTATY FILMOWE 

Patrycja Grala – SPORT 

Jennifer Krause – WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 

Natalia Warzecha – MUZODAJNIA 

Patrycja Gralla – TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W MOJEJ GMINIE  


