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Moja zajawka – deskorolka - s.5, Jak malować? – s. 7, Łyżwy dobre cały rok – s. 8, Podróż Weroniki na 

Cypr – s. 9, Wywiad z Fabianem – s. 11, Zawody konne Natalii – s. 12, Dlaczego warto się dobrze odżywiać? – s. 13, Plakat 

pt. „Jedz zdrowo i żyj kolorowo” – s. 14, Czy żyjemy w tolerancyjnym społeczeństwie? – s. 15, Opowiadanie na trzy ręce – s. 16, 

Narkotyki, czyli zakazany owoc – s. 19, Zabytki gminy po śląsku – s. 20, Jeden dzień wśród bogów olimpijskich – s. 21, 

Recenzja książek – s. 23-24, Reportaż Zuzy – s. 25, Alan Walker „Faded” – s. 26, Domowa pizza – s. 28, Nietypowe święta – 

s. 30, Skład redakcji – s. 31. 

W tym numerze głównie przeczytacie o naszych zainteresowaniach, ale nie tylko. Na łamach 

numeru poruszamy także ważne tematy społeczne, piszemy po śląsku czy rozmawiamy                    

z ciekawymi ludźmi. Sprawdźcie sami. Życzymy przyjemnej lektury. 
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 W marcowy, pochmurny weekend uczestnicy projektu „(ZA) kręceni Biadaczanie” 
mieli przyjemność wziąć udział w 
profesjonalnych warsztatach filmowych 

zorganizowanych przez firmę i serwis 
KINOAMATORSKIE.PL, obejmujących: 

• dobór sprzętu, tworzenie scenariusza 
filmowego, 

• podstawy warsztatu operatora i reżysera, 

• oświetlenie planu filmowego, 
• rejestracja dźwięku, 

• specyfika pracy na planie, 
• montaż i cyfrowa obróbka materiału. 

Zajęcia przeprowadził pan Michał Kołdras – 

filmowiec z wieloletnim doświadczeniem. 
Spotkanie zaczęło się bardzo niepozornie, bo 

piątkowym starciem z teorią dotyczącą filmowania i ustaleniem sobotniego scenariusza. 
Kolejne dwa dni i praca na planie pozwoliły nam na zdobycie wiedzy praktycznej i poznanie 
tajników pracy: operatora kamery, dźwiękowca, oświetleniowca, scenarzysty, reżysera, aktora 

i montażysty. 
  

 
Czego nauczyliśmy się na warsztatach? 

 

 Mogłam poznać działanie profesjonalnego sprzętu: kamery, słuchawek, mikrofonu 
kierunkowego. 

Zuzanna Karwat 

 

Teraz wiem, ile pracy trzeba włożyć, aby nakręcić film. 
Julia Leibig 

  

Poznałem ciekawe, nowe perspektywy nagrywania. 
Kamil Kurc 

 

Zapamiętam cenne rady prowadzącego dotyczące kadrowania, innego dostrzegania planów 

filmowych, szukania cięć i mastershotów. 
Denis Wierzgala 

 
Poznałem profesjonalne pojęcia związane z filmowaniem oraz dużo nowych funkcji 
dotyczących kamery i montażu. 

Dawid Gregorczyk 

 

Zrozumiałam, jak ważne jest porozumienie całej ekipy filmowej, a przede wszystkim operatora 

i dźwiękowca. Zresztą cała grupa musi się zgrać. Sądzę, że właśnie warsztaty były dobrą 
okazją do integracji. 

Weronika Karutz 
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Dla mnie najcenniejsza była nauka montażu w programie Corel VideoStudio ProX9. 
Matylda Capiga 

Daniel Kochanek 

 

Na pewno teraz, po warsztatach nabrałam większej pewności siebie, nie boję się występować 
przed kamerą. Zapamiętałam, że najważniejsze jest ciekawe ujęcie i pokazanie innym 

zwyczajnych spraw w nadzwyczajny sposób. 
Daria Zoworka 

 

 
Dzięki merytorycznej ocenie naszych poprzednich filmików przez pana Michała mogliśmy się 

dowiedzieć, jakie błędy dotychczas popełnialiśmy (np. zbyt długie ujęcie albo „magiczne 7 
sekund”) i czego należy się wystrzegać w przyszłości. Zresztą po kursie już sami umieliśmy 
dostrzec cięcia, złe ruchy kamer, czy złe kadry. 

Paulina Buchta 

 

Miałem przyjemność wcielić się w rolę sędziego, więc praca na planie nauczyła mnie przede 
wszystkim cierpliwości, staranności oraz współpracy. 

Tomasz Polednia 

 
Oprócz obsługi sprzętu nauczyłam się zwracania uwagi na detale podczas operowania 
kamerą.  Poza tym teraz wiem, że należy cały plan dobrze przemyśleć i ustawić tak mikrofon, 

żeby nie wchodził w kadr. 
Natalia Prudel 

 
Dla mnie najcenniejsza była lekcja montażu, bo teraz wiem, jak dodać zdjęcie, napisy, dźwięk, 
zapisać film w odpowiednim formacie i go opublikować. 

       Natalia Szala 
 

A ja mogłam poznać swoje zdolności aktorskie, o których wcześniej nie miałam pojęcia. 
Julia Olejnik 

 

Teraz, oglądając film, nie skupiam się na fabule, ale na pracy operatora, jego ruchach 
kamerą, zdjęciach i cięciach. 

Sara Leckner 
   
 

Kurs młodego filmowca został zorganizowany przy wsparciu 

Fundacji Banku Zachodniego WBK. 

Koordynatorką projektu jest pani Magdalena Swobodzian,  

a w działaniach wspiera ją pani Małgorzata Subocz. 
 

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Do granic możliwości”, który można 
zobaczyć na stronie internetowej naszego gimnazjum.  
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KAMERA I …AKCJA! 
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Moją "zajawką" jest deskorolka, jeżdżę 

na niej od 6. roku życia i przez ten czas 

nauczyłem się sporo tricków i technik 

jazdy, a jest ich naprawdę sporo. 

Skateboarding narodził się w latach 

czterdziestych XX wieku w Kalifornii i 

miał swoje korzenie w surfingu – 

początkowo nazywano ten sport 

"chodnikowym surfingiem". Skateboarding 

był często uprawiany przez surferów, gdy 

nie było odpowiedniej pogody do surfingu. 

Za najbardziej zasłużonych dla 

początkowego rozwoju skateboardingu 

uważa się grupę Z-Boys z Venice Beach w 

Kalifornii, która w latach 70. XX               

w. zrewolucjonizowała skateboarding, 

wprowadzając technikę jazdy o nazwie 

"surf style". Dominujący uprzednio styl 

jazdy miał więcej wspólnego                        

z gimnastyką niż surfingiem czy 

współczesnym skateboardingiem. 

 

W wolnym czasie, kiedy tylko pogoda 

dopisze, od razu zbieram ekipę i jeździmy 

w różne ciekawe dla nas miejsca, gdzie da 

się wykonywać tricki. Kiedy się 

spotykamy, to każdy z nas chwali się np. 

nowym trickiem i stylem jazdy, jakich mu 

udało się nauczyć. Bardzo fajne jest w tym 

to, że każdy jest wyjątkowy. Dlaczego? 

Ponieważ innymi stylami jeździmy               

i wykonujemy te same tricki w całkiem 

inny sposób, taki, który jest dla nas 

najwygodniejszy. 

 

Posiadam obecnie 3 deskorolki klasyczne. 

Z tej widocznej na zdjęciu korzystam 

najczęściej. Potrafię i jeżdżę  na wielu 

typach desek  np. longboardy, Penny, 

Fishki, ale najbardziej lubię klasyczne. 

 

Chcieć to móc, tylko najpierw trzeba się 

określić, jakim podstawowym stylem chce 

się jeździć czy to regular (lewa noga            

z przodu a prawą się odpychasz) czy goofy 

(prawa noga z przodu a lewą odpychanie). 

Jak już będziesz pewny, to próbuj się 

odpychać i kiedy stoisz na desce ćwiczyć 

równowagę .  
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Jeżeli potrafisz już całkiem dobrze jeździć 

i jesteś gotowy poznać trick, to pierwszym 

podstawowym trickiem będzie ollie. Bez 

niego praktycznie dalej nie będziesz 

potrafił wykonać trudniejszych tricków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staramy się wybić, w moim przypadku 

lewą nogą  ("uderzyć") o tail (zakończenie 

deski). Kiedy się wybijamy, to ocieramy 

prawą nogę o deskę, mniej więcej do 

śrubek tak jak na zdjęciu i potem 

lądujemy. Dla niektórych lepiej ten trick 

na początku wykonywać na trawie.          

W razie upadku nie będzie aż tak bolało. 

Jak już mniej więcej potrafisz w miejscu 

to próbuj podczas jazdy.  

Mam nadzieję, że mój krótki instruktaż 

cię zaciekawi i spróbujesz swoich sił na 

desce.  

Kamil Kurc z kl. IIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Cykaj super foty             

i zgarniaj nagrody”, który został zorganizowany przez Wydawnictwo Press Polska z o.o. w ramach 
projektu edukacyjnego Junior Media. W konkursie wzięło udział siedmiu uczniów z klas trzecich,                
a wśród nich Sara Leckner – uczennica zajęła III miejsce w kategorii „Przyjaciele”. Na konkurs wpłynęło 
prawie 300 prac z całego kraju, dlatego jesteśmy dumni z wygranej, tym bardziej, że to nie pierwszy 
fotograficzny sukces Sary.
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Zaczęłam malować, gdy byłam mała. 

Bardzo to lubiłam i lubię nadal. Maluję 

często w wolnym czasie, to moje hobby. 

Uważam, że do rysunku, szkicu i malowania nie trzeba mieć talentu, tylko wiele zapału             

i entuzjazmu. Aby malować, trzeba również mieć odpowiednie przedmioty. Istnieje wiele 

rodzajów pędzli i farb np. olejne, akrylowe, akwarelowe. Wielu ludzi używa farb 

akwarelowych, najczęściej młodzież! Początkującym, wiem sama po sobie, sprawia trudność 

mieszanie kolorów. Czytałam wiele o tym, że jeśli chcemy zostać malarzami, ten etap jest 

bardzo ważny!  

1.Co mamy zamiar malować? (temat) 
2. W jakim formacie i rozmiarze?  

3. Na czym będziesz malować (np. płótno, kartka)?  
4. Której techniki użyjesz? (jakimi farbami) 

5. Jakich kolorów będziesz używać (czy masz odpowiednie farby i potrafisz 
uzyskać interesujące odcienie)? 
 
Jeśli będziecie się stosować do tych wskazówek, na pewno wam się spodoba malowanie           

i tworzenie pięknych, twórczych obrazów. Proponuję zacząć od łatwych malowideł, takich, co 

do których macie gwarancję, że wam wyjdą. Powodzenia. PS: poniżej przedstawiam swoje 

dzieła. 

 

 

Patrycja Grala z kl. IA 
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 Najstarsze znalezione łyżwy mają ok. 5 tys. lat, 

były zbudowane ze zwierzęcych kości.  

 Łyżwy drewniane z metalowym 

usztywnieniem pojawiły się w XIV wieku. 
Łyżwy zrobione całkowicie z żelaza 

wprowadzono w XVII wieku.  

 Stalowe łyżwy z klamrami i zaciskami, 

przypinającymi je do butów zostały sprzedane 
w 1850 r. później przerodziły się w łyżwy na 

stałe przytwierdzone do butów.  

 Łyżwiarstwo było długo wykorzystywane do 

przemieszczania się w krajach z długim klimatem 
zimowym takich jak (Norwegia, Finlandia                       

i Szwecja ). Gdy teraz chcemy pojeździć, chodzimy na 
sztuczne lodowisko lub w okresie zimowym są 

rozkładane lodowiska na rynkach. Nasze sztuczne 
opolskie lodowisko funkcjonuje od 1961 roku . Powódź 

w 1997 roku zniszczyła lodowisko, ale jest już 
odbudowane i można na nim trenować. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
(źródło:http://mosir.opole.pl/obiekt/sztuczne-lodowisko-

toropol/) 
 

 

 

 

 

 

Paulina Baron z kl. IA 

Opolski rynek zimą. 

http://mosir.opole.pl/obiekt/sztuczne-lodowisko-toropol/
http://mosir.opole.pl/obiekt/sztuczne-lodowisko-toropol/
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W tym artykule opowiem wam, jak 
spędziłam drugi tydzień zimowych ferii. 7 lutego              

z rodzicami i bratem polecieliśmy na...Cypr. 
Cypr to wyspa położona na Morzu 

Śródziemnym, podzielona na dwie części: grecką 

oraz turecką. My byliśmy na greckiej. Wylecieliśmy 
z Katowic około godziny 17:00, lot trwał jakieś trzy 

godziny, ale ponieważ na Cyprze czas „płynie 
szybciej” - jest tam inna strefa czasowa – na miejscu byliśmy około godziny 20:00. Odebranie 
bagaży zajęło nam też trochę czasu. Mój tata zaplanował, że do hotelu pojedziemy autobusem 

i... niespodzianka! - autobusy, a właściwie kierowcy strajkują. Nie mieliśmy innego wyjścia 
jak pojechać taksówką. W Mariandy Hotel byliśmy po 23:00. Zameldowanie się też chwilę 

zajęło ale nie było żadnych problemów. Zmęczeni poszliśmy spać. Drugi dzień był właściwie 
na luzie, bez planów. Zaczęliśmy od śniadania, które miało formę szwedzkiego bufetu i było 
wliczone w cenę pobytu. Do wyboru były dwa rodzaje serów i wędlin, ogórek, pomidor, 

owoce, tosty, dżem, ryż na 
mleku, płatki czekoladowe         

i kukurydziane z mlekiem, 
owoce, sok, woda, kawa, 
herbata. Po śniadaniu  

poszliśmy na pobliską plażę        
i zapoznaliśmy się z okolicą. 

Tego dnia świeciło słońce           
i mimo chłodnego, morskiego 
wiatru podciągnęłam do kolan 

dżinsy i moczyłam nogi            
w morzu. Standardowo 

zbieraliśmy też muszelki             
i kamyczki, których było sporo 
Wieczorem wybraliśmy się do 

greckiej restauracji. Panowała tam bardzo rodzinna atmosfera, zresztą snujemy 
przypuszczenia, że była ona prowadzona przez grecką rodzinę. Po złożeniu zamówienia w 

zwyczaju Greków jest podanie aperitifu. Nasz, składał się z przypieczonego chleba lub 
placków oraz do wyboru mieliśmy masełko czosnkowe, pastę rybną, lub jogurtowy dip.           
Z restauracji wyszliśmy zadowoleni i najedzeni.  

We wtorek udaliśmy się do miejscowości Ayia Napa autobusem (strajk na szczęście 
długo nie trwał). Jechaliśmy dość długo, bo około godziny. Najpierw mieliśmy w planach 

pójść do oceanarium w miejscowości kilka kilometrów za Ayia Napą, niestety było nieczynne, 
ponieważ sezon jeszcze się nie zaczął. Wróciliśmy więc z powrotem i odwiedziliśmy 
muzeum. Jego główną atrakcją był m.in. odrestaurowany, robiący wrażenie okręt. W muzeum 

były też szczątki z różnych wykopalisk. Najbardziej wspominam jednak wypchane zwierzęta 
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jak rekiny i inne ryby oraz ptaki, 

ośmiornica i wiele innych. Było tego 
sporo, a ja miałam mieszane 

odczucia – wiedziałam, że nikt nie 
zabił ich specjalnie na wystawę, 
jednak miałam mieszane uczucia. 

Oczywiście zaliczyliśmy tamtejszą 
plaży i wieczorem wróciliśmy do 

„domu”. Tak spodobała się nam 
restauracja z dnia poprzedniego, że 
po raz drugi zjedliśmy tam kolację.  

Środę praktycznie spędziliśmy na 
leniuchowaniu, spacerowaliśmy po 

plaży, kupiliśmy w markecie kilka produktów, by tym razem upichcić z ichniejszych 
produktów, a wieczorem całą rodziną graliśmy w karty. Czwartek był ponury, deszczowy          
i chłodny (jak na Cypr), więc znów siedzieliśmy w hotelu.  

Najciekawszym ze wszystkich dni był niewątpliwie piątek! Po śniadaniu 
wyruszyliśmy w kierunku miasta Larnaka. Dojechaliśmy na lotnisko, skąd odjeżdżały 

autobusy do Camel Parku – Parku Wielbłądów. Na lotnisku okazało się, że mamy jeszcze 
jakieś dwie godziny do odjazdu autobusu, więc na piechotę poszliśmy nad słone jezioro 

położone między miastem a 

lotniskiem. Ciekawe jest to, 
że przylatują tam flamingi w 

okresie godów i chyba 
jestem szczęściarą, bo 
akurat wtedy miały ten 

okres. Po spacerze                  
i zwiedzeniu Sali Sułtana – 

zabytku, gdzie znajduje się 
jego grobowiec - musiałam 
zdjąć buty, by wejść do 

środka – wróciliśmy na 
autobus do Camel Parku. 

Tam tata kupił 4 bilety w 
tym 3 na przejażdżkę           
na wielbłądach (mama 

odmówiła takich atrakcji). W parku były oczywiście wielbłądy, ale także strusie, osły, 
kangury, kucyki, lamy i sarny. Jak już przyszło co do czego, to bardzo się stresowałam. 

Przejażdżka na wielbłądzie była jednak ciekawym doświadczeniem. Ale i bardzo mało 
wygodnym, bo muszę powiedzieć, że ciężko wysiedzieć, po 10 minutach bolał mnie 
kręgosłup. Wielbłądy to słodkie stworzenia, w nagrodę karmiliśmy je nasionami kakaowca.      

Z Camel Parku wróciliśmy do Larnaki. Spacerowaliśmy piękną promenadą i malowniczymi, 
bardzo ciasnymi uliczkami. Im późniejsza godzina, tym więcej ludzi wychodziło na  dwór,        

a wszystkie restauracje i bary się zapełniały. Ta atmosfera zrobiła na mnie ogromne wrażenie!  
Jak większość z was wie, jestem Świadkiem Jehowy, więc bardzo się ucieszyłam, gdy 

wracając, spotkaliśmy dwie siostry głoszące przechodniom. Mój brat od razu podbiegł do 

nich i po polsku powiedział, że my też jesteśmy Świadkami. Ku naszemu zdziwieniu Evi 
zrozumiała, o co chodzi. Podeszłam i zaczęłam z nimi rozmawiać po angielsku. Okazało się, 
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że narzeczony Evi jest Polakiem! O 20:00 spotkaliśmy się w umówionym miejscu, siostry 

zabrały nas do siebie do domu, poznaliśmy ich rodzinę i spędziliśmy razem jakieś trzy 
godziny, a później zostaliśmy odwiezieni pod sam hotel. W sobotę znów pojechaliśmy do 

Larnaki, by skorzystać z zebrania w tamtejszym zborze. Było ono prowadzone w języku 
greckim. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez tamtejszych Świadków. 

 Ostatniego dnia w niedzielę właściwie pakowaliśmy się i szykowaliśmy do wyjazdu. 

Odwiedziliśmy raz jeszcze „naszą” restaurację (tym razem zamówiłam szarlotkę, była 
przepyszna)    i na spokojnie około 17:00 pojechaliśmy na lotnisko. Lot mieliśmy dopiero 

około 21:00. Dojechaliśmy do domu. Szczęśliwa, pełna wrażeń i zmęczona poszłam spać          
o 2:00.  

 

            Weronika Karutz z kl. IIIA 

Nazywam się Natalia i mam           
w klasie kolegę, który prowadzi  
kanał na YouTube i zajmuje się 

montażem filmików o różnej 
tematyce. Postanowiłam zapytać 

go o kilka spraw. 

Natalia: Opowiedz o sobie w kilku 
zdaniach.  

Fabian: Mam na imię Fabian            
i mam 13 lat. Interesuję się skate. 

N: Co podoba ci się w nagrywaniu? 
Od czego się zaczęło?  
F: W nagrywaniu podoba mi się 

wszystko, od montażu po 
nagrywanie. A zaczęło się od tego, 

że w czwartej klasie oglądałem 
podstawowych youtuberów takich jak np.: Rezi, Blow, czy też Multi i później pomyślałem 
sobie, dlaczego nie spróbować. Zacząłem nagrywać. 

 N: Ile przeważnie zajmuje ci zmontowanie filmu? 
 F: To zależy. Jeżeli film trwa dwie minuty, montuję go cztery godziny, a jeżeli trwa trzy 

minuty, zajmuje mi to nawet sześć godzin, ale to nie jest reguła, zależy od filmu. 
 N: Czy na twoim kanale pojawią się filmiki z gier, czy będą tylko same vlogi? 
 F: Na razie mam słaby sprzęt, ale myślę, że już za trzy miesiące będę podejmował kroki        

w tym kierunku . 
 N: Skąd wziął się pomysł na nazwę kanału? 

 F: Siedziałem sobie i myślałem. Wziąłem kartkę, zacząłem układać literki i tak powstało - 
Derian i zostało do dziś. 
 N: Jak reagujesz na hejty? 

 F: W ogóle nie reaguję. Według mnie hejterzy to ludzie, którzy nie maja pojęcia, ile zajmuje 
nagranie z montowaniem i przesłaniem porządnego filmu na YouTube .   

N: Kto jest twoim ulubionym youtuberem? Dlaczego on?  
F: Moimi ulubionymi youtuberami są: Naruciak, vNarf, Rezi i Cyprian, ponieważ podoba mi 

Czy jest ktoś, kto jeszcze nie zna Fabiana?  
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się ich styl nagrywania i można powiedzieć, że trochę się na nich wzoruję, szczególnie na 

vNarf. 
N: Jakie masz plany na dalsze filmiki? 

F: Dalsze? Na pewno zrobię serię z luźnego Deriana, a później zacznę nagrywać filmy Q&A 
N: Dziękuję za rozmowę i czekam z niecierpliwością na twoje kolejne nagrania. 
F: Również dziękuję.  

 

A filmiki Fabiana znajdziecie na YouTube pod linkiem: 

https://www.youtube.com/channel/UC29EHg35Cs5wEj5Xw0hazOQ  

                                                                                                         

                                                                                                               Natala Prudel z kl.IB 

 

 

Zawody konne wymagają sporego 

poświęcenia. Trzeba odpowiednio 

przygotować konia i siebie. W dniu 

zawodów zawszę wstaję bardzo 

wcześnie, żeby przygotować 

odpowiednio konia. Muszę go porządnie 

wyczesać, wyczyścić sierść i kopyta. 

Gdy oboje jesteśmy już gotowe, trzeba 

konia zaprowadzić do przyczepy             

w odpowiedniej ochronie, przywiązać             

i zamknąć dokładnie przyczepę. Kiedy 

dotrzemy na miejsce, należy uregulować 

sprawy startowe. Konia siodłamy             

i kierujemy się w wyznaczone miejsce, 

na rozgrzewkę. Według listy startowej 

każdy ma swój przejazd w odpowiedniej kolejności. Kiedy wszyscy już 

wystartują, odbywa się ceremonia wręczenia flo i pucharów. Na koniec 

standardowo zwycięzcę czeka runda honorowa.  

Co nowego u Natalii? 

Natalia Boja z kl. IIIA 

https://www.youtube.com/channel/UC29EHg35Cs5wEj5Xw0hazOQ
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Dlaczego warto się dobrze odżywiać?
 

Co jemy? 

To pytanie nurtuje wielu ludzi. W tym 

także nastolatków, którzy niezbyt zdrowo 

się odżywiają. Codziennie pochłaniają 

tysiące kalorii, nie mając o tym pojęcia.       

A gdy już zauważą, że ich waga 

przekracza normę, postanawiają 

gwałtownie schudnąć. Stosują radykalne 

diety, faszerując się nieznanymi im 

tabletkami, które najczęściej doprowadzają 

do śmierci lub wyniszczenia organizmu. 

Dlatego, aby temu zapobiec, należy 

uważać na to, co jemy. Mamy jeść 

wszystko, ale w mniejszych porcjach oraz 

pić dużo wody. Posiłki powinny być 

regularne (4-5 w ciągu dnia). Należy 

również pamiętać, że sama dieta nie 

pomoże nam w uzyskaniu wymarzonej 

sylwetki. Stosując ćwiczenia typu 

CARDIO, pobudzicie wasz organizm oraz 

zmotywujecie go do prawidłowego 

funkcjonowania.  

 

Co powinniśmy jeść?  

Owoce i warzywa wspomagają nasz 

metabolizm. Mogą nam zastąpić różne 

przekąski oraz słodycze. Zamiast chipsów 

możemy sięgnąć po przepyszną 

marchewkę, która      nam poprawi wzrok, 

a także nada pięknego kolorytu skórze. 

Natomiast słodycze można zastąpić 

pomarańczą, bananem, truskawkami. Jest 

mnóstwo możliwości zamiany słodyczy na 

zdrowe witaminowe owoce.  

 

Najważniejsza jest motywacja.  

Odnosząc się 

do całego tematu, chciałabym podkreślić, 

że bez chęci nic nie osiągniemy. Więc jeśli 

zdecydowaliście się stosować dietę, to 

zapisujcie sobie wszystko w jakimś 

notesie, który wam pomoże w 

organizowaniu całej diety. Na początku, 

zacznijcie od „tak zwanych lekkich 

ćwiczeń”, aby się nie zniechęcić od razu, 

minimum 3 razy w tygodniu. Możecie 

również do tego dorzucić bieganie, które 

zredukuje waszą tkankę tłuszczową oraz 

wzmocni odporność. Mam nadzieję, że 

chociaż część osób skorzysta z mojej rady, 

zacznie żyć zdrowo i kolorowo! 

Powodzenia. 

 

Julia Leibig z kl. IIA
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Szerząc nienawiść 
rozprzestrzeniasz 
terroryzm… 
 

,,Z wojny światowej 

nauczyliśmy się, że nie da się zniszczyć części czegoś, nie osłabiając całości; że kiedy 

jeden naród albo grupa ludzi sprowadzona zostaje do poziomu biedy i niedostatku, 

pozostała cześć świata również cierpi. A odwrotnie rzecz biorąc, nauczyliśmy się z tej 

wojny, że współpraca i tolerancja są główną podstawa trwałego sukcesu”. 

~ Napoleon Hill ~  

Każdy ma inne idee i inny styl życia, ale naszym zadaniem jest akceptacja innego 

człowieka niezależnie od koloru skóry, wiary i zainteresowań. Nie każdy z nas jest idealny, 

lecz każdy jest człowiekiem i mimo naszych wad powinnyśmy się nawzajem wspierać.  

Według nas ludzie powinni się szanować, ponieważ przez brak akceptacji rośnie 

nienawiść, a w konsekwencji rozprzestrzeniają się wojny, rasizm* i ksenofobia*. 

   Kiedy wymawiamy słowo terrorysta, powinniśmy się zastanowić, o kim tak naprawdę 

chcemy powiedzieć, bo przez niektóre nieprzemyślane wypowiedzi, także możemy kogoś 

„zabić”… Gdy obrażamy choćby swoich rówieśników, nie zwracamy uwagi na to, jak jest to 

odbierane. Nasze społeczeństwo jest ubogie w tolerancję, większość ludzi mówi, że ktoś 

wyglądający inaczej od nas jest gorszy. Niektórzy ludzie rodzą się z chorobami 

oszpecającymi ich na zawsze, ale mimo to nie powinniśmy wytykać ich palcami, ponieważ ci 

ludzie także mają uczucia.  

Jak czułbyś się, gdyby ludzie odizolowywali cię od reszty społeczeństwa? Co 

zrobiłbyś, gdyby ludzie mówili o tobie, że jesteś brzydki lub nienormalny? Co to tak 

naprawdę znaczy być nienormalnym? Nienormalność znaczy inność, a inność znaczy 

oryginalność. Gdyby wszyscy byli tacy sami, byłoby nudno i nieciekawie. Świat jest 

stworzony, aby brać z niego jak najwięcej. Na Ziemi mamy różnych ludzi po to, aby 

poznawać ich kultury, tradycje i zwyczaje. Gdyby każdy człowiek był idealny, nie byłoby 

uczuć i poczucia humoru. Szerząc nienawiść, rozprzestrzeniamy terroryzm… 

*rasizm – nietolerancja osób o innym kolorze skóry i innej wierze. 
*ksenofobia – lęk przed obcymi1. 

                                                                 
1
 Definicje rasizmu i ksenofobii zostały zaczerpnięte od nauczycielki historii.  

Niezapominajka-xy 

Jenny_xy 
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Szanowni czytelnicy Gimzetki. Przed Wami efekt nietypowego eksperymentu literackiego. 
Poniższe opowiadanie było pisane przez trzy osoby – dwoje uczniów i nauczyciela. Gdy 

pierwszy z uczestników ukończył akapit 1, wysłał go do następnej osoby; ta napisała akapit 2     
i wysłała go do trzeciego pisarza. Opowiadanie krążyło mailowo między trzema osobami i tak 

powstało nasze dzieło. Szanowni czytelnicy, spróbujcie odgadnąć, kto z nas napisał który 
akapit. 
 

Piątek trzynastego 
 

 (1) Tomek od początku dnia czuł, że nie będzie to zwykły dzień. Szybki rzut oka rano 
na kalendarz upewnił go w tym przekonaniu - był piątek trzynastego. Z wielką niechęcią 

zwlekł się z łóżka i na dzień dobry wdepnął w mały klocek leżący na dywanie. Ból w stopie 
zmieszał się z potokiem "ciepłych" słów w jego głowie. To klocek Marcela, młodszego brata, 
którego teraz miał ochotę powiesić na wieszaku na ręczniki, zaś widok majtających nóg 

malucha szybko osłodził mu ból stopy. 
– To na pewno nie będzie dobry dzień – 

mruknął i ziewając poszedł na dół do kuchni. 
To, co zobaczył w niej, wprawiło go w 
zdumienie. 

 
 (2) Zobaczył kartkę, na której było 

napisane znajomym pismem: ,,Aby umilić Ci 
ten dzień, przygotowałem śniadanie do szkoły‘’. 
Bez trudu rozpoznał charakter pisma ojca. 

Tomek zjadł płatki z mlekiem, spakował 
przygotowany przez tatę posiłek i poszedł ubrać 

się i przygotować do szkoły. Zajęło mu to parę minut i w pełnej gotowości z plecakiem na 
ramieniu ruszył raźno do szkoły. Jednak to, co zastał w szkole, było dla niego zupełną 
niespodzianką. 

 
 (3) Jakimś dziwnym trafem po korytarzu biegał czarny kot. Nim Tomek zdążył 

cokolwiek zrobić, zwierzę przebiegło mu przed nosem. Chłopak uznał to za zły omen. Zanim 
panika zdążyła zawładnąć nim w stu procentach, przypomniał mu się pewien sposób na 
pozbycie nabytego przed chwilą pecha. Pamiętał, jak to jego prababka opowiadała mu, gdy 

był mały, że może się pecha pozbyć tylko wtedy, kiedy obróci się raz w lewo, następnie 
splunie przez prawe ramię i na koniec jeszcze raz obróci w lewo. Tomek bez 

chwili wahania zaczął odprawiać babciny rytuał. Po ostatnim obrocie 
spostrzegł Martynę. Stała po drugiej stronie korytarza i mógł przysiąc, że 
uśmiechała się właśnie do niego. Nie było dla nikogo wielkim zdziwieniem, 

że policzki Tomka przybrały kolor dorodnego pomidora. Czuł miętę do 
Martyny od pierwszej klasy podstawówki, a teraz ona uśmiecha się. I to w 

jego stronę. Chłopak pomachał do dziewczyny, ona wraz z przyjaciółkami 
wybuchnęły śmiechem. „O co kaman?” pomyślał. Po chwili dostrzegł 
swojego najlepszego przyjaciela, który również zwijał się ze śmiechu.  
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Jeszcze bardziej zdziwiony Tomek zmarszczył brwi i czoło. 

Kumpel pokazał na jego prawe ramię. Gdy tylko spojrzał w 
tamtą stronę, ujrzał jak po jego nowiuteńkiej kurtce spływa 

powoli gęsta ciecz. Jego własna ślina. O kurza stopa. W tej 
samej chwili zadzwonił dzwonek oznajmiający rozpoczęcie 
pierwszej lekcji, a to dopiero początek dnia. 

 
 (4) Pierwszą lekcją w piątek był polski. "Czy może 

być jeszcze gorzej?" - ledwie ta myśl przemknęła Tomkowi 
przez głowę, usłyszał znajomy głos nauczyciela. 
– Jaki mamy miesiąc? – zapytał z nieskrywaną radością 

nauczyciel. "Miesiąc, miesiąc – marzec. Trzeci miesiąc          
w roku. O, nie!" – Tomek poczuł, że po porannej wpadce jego twarz straciła radosną czerwień 

pomidora i ustąpiła pola bladości.  
– A kto ma trójeczkę w dzienniku? – tu wyraźnie do radości nauczycielskiej dołączyły 
pierwsze oznaki zbliżającej się katastrofy – Tomasz! – ogłosił triumfalnie polonista – Marzec 

jest twoim miesiącem! 
– Tak, słucham – zdołał wydukać blednący coraz bardziej chłopiec. 

– Pójdź ku mnie, proszę, elewie mój znakomity – Tomek już wiedział, że ten archaizm był 
nieprzypadkowy, że zaraz czeka go droga przez mękę. Zaraz, zaraz... Co my ostatnio 
robiliśmy na polskim. Jakieś dziwne zajęcia z budowy słów, jakieś formanty, wymiany. Byle 

zdać, później można zapomnieć.  
Tomek kątem oka dostrzegł na tablicy słowo "psi", wstał i niechcący zaczepił nogą o własny 

plecak, z którego ochoczo wyleciał pojemnik na śniadanie przygotowane przez tatę. Podłogę 
od jego ławki do miejsca tortur (tak pieszczotliwie nazywali biurko nauczycielskie) zasypała 
karma dla psa wysypująca się z pojemnika. Na domiar złego cichutko i powoli z jego plecaka 

wytoczyła się puszka z karmą dla psów. Nawet widok uradowanego białego teriera z etykiety 
produktu nie mogła uratować jego sytuacji. "Kurza stopa, czy tato mógł być aż tak 

roztargniony?" Jedyną rzeczą, o której marzył teraz Tomek, było obudzić się we własnym 
łóżku. Niestety, gromkie salwy śmiechu upewniły go, że koszmar wciąż trwał. 
 

 (5) Zawstydzony, czerwony jak burak szybko pozbierał wszystko, co wypadło,              
i włożył z powrotem do plecaka. Gdy to zrobił, podszedł do biurka nauczyciela. Polonista 

czekał już na niego, więc od razu zapytał:  
– Tomku, czy pamiętasz, o czym mówiliśmy na ostatniej lekcji?  
– Tak proszę pana. Mieliśmy zajęcia z budowy słów oraz omawialiśmy formanty – wydukał 

uczeń.  
– Otóż to. Więc przypomnij Michałowi, który wybrał wczoraj nieco dłuższą drzemkę               

i spóźnił się do szkoły, co to takiego formanty? – zachęcił nauczyciel. 
Kiedy zastanawiał się nad odpowiedzią, spostrzegł kątem oka, że klasa dalej żyje 
wydarzeniami z początku lekcji i wiedział, że szybko o tym nie zapomną. Do jego uszu 

dobiegały nigdy niesłyszane słowa: i tu jest właśnie pies pogrzebany, nie pozwolę na Tomku 
wieszać psów, ci moi sąsiedzi żyją jak pies z kotem, zdobyłam jego numer psim swędem, na 

jej urodziny nawet pies z kulawą nogą nie przyjdzie. „Od kiedy moja klasa stała się taka 
wygadana?” - chciał się nad tym dłużej zastanowić jednak niecierpliwy polonista wciąż 
czekał na odpowiedź. Chcąc zyskać trochę czasu, zaczął : 

– Otóż formanty... to cząstki yyy… (w tym momencie się mu przypomniało), przy pomocy 
których tworzymy nowe wyrazy – pewnie powiedział Tomek.  
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– Bardzo dobrze – odparł nauczyciel i litując się nad uczniem, odesłał go na miejsce.              

W drodze do ławki zobaczył całą klasę chichoczącą. Bał się wydarzeń, które jeszcze mogą się 
mu dziś przydarzyć.  

 
            (6) Gdy tylko rozbrzmiał dzwonek oznaczający przerwę, Tomek wybiegł jako 
pierwszy z klasy. Za sobą słyszał jeszcze śmiechy klasy, a co niektórzy, klasowe śmieszki, 

zaczęli szczekać. Chłopak z zwieszoną głową szybkim krokiem zmierzał w stronę szatni. Znał 
tam taki zaciszny kąt, nikt prócz niego tam nie zaglądał. Miał zamiar przeczekać wszystkie 

lekcje i wrócić do domu. Kiedy już znalazł się w tym miejscu, zobaczył, że jednak nie jest 
jedyna osobą, która wie o tej miejscówce. Siedziała tam jakaś dziewczyna, nie widział jej 
twarzy zasłoniętej przez włosy. Jednak nim zdążył się wycofać, ta osoba już patrzyła na 

niego, spod wachlarza długich rzęs spoglądały nań oczy koloru mlecznej czekolady. Tomek 
na sekundę zgłodniał. 

– Ma-ma-Martyna? C-co T-ty Tu-tutaj robi-bisz? – z nieukrywaną trudnością zapytał chłopak. 
– Tomek? Siedzę i czekam na dzwonek. A Ty?  
Po tym pytaniu nastała niezręczna cisza. Co miał jej niby powiedzieć? Że zrobił z siebie 

pośmiewisko na polskim? Już i tak miał u niej znikome szanse, a to tylko pogorszyłoby jego 
sytuację. Siedzieli w tej ciszy przez dłuższą chwilę, oboje źle się z tym czuli, ale żadne z nich 

nie chciało być pierwsze.  
– Tomek?- zaczęła Martyna 
– Tak? 

– Mogę wiedzieć czemu to zrobiłeś?– zapytała, a Tomek patrzył na nią z niezrozumieniem 
wymalowanym na twarzy. Dziewczyna westchnęła – Czemu przed lekcjami wykonywałeś 

piruety i plułeś przez ramię jakby od tego zależało twoje życie? 
Chłopak na początku nie zrozumiał pytania, gdy tylko zdał sobie sprawę, czego dotyczy, 
zrozumiał, że to, co zrobił, było głupie, a nawet ciut chore. 

– Chciałem po……– resztę wyszeptał tak cicho, że sam siebie nie słyszał. 
– Co chciałeś? – dopytywała ciekawsko Martyna. 

– Chciałem pozbyć się pecha – mruknął cicho. 
Jednak reakcja dziewczyny bardzo go zdziwiła, a nawet ciut zabolała, bowiem zaczęła się ona 
z niego śmiać. Był to niekontrolowany śmiech i nawet jeśli naśmiewała się z niego, to musiał 

przyznać, że był to jeden z najcudowniejszych dźwięków, jaki kiedykolwiek słyszał. Gdy 
dziewczyna się już uspokoiła, popatrzyła na niego i… 

– Serio wierzysz w te brednie? – Tomkowi zrobiło się głupio, może faktycznie to było głupie 
– Słuchaj takie coś jak pech i jakieś rytuały uwalniające od niego nie istnieją. Pamiętaj, ten 
pech prędzej sobie wmówisz niż przytrafi się tobie tylko dlatego, że jest piątek trzynastego. 

Po tych słowach dziewczyna zabrała swój plecak i wyszła, przy okazji poklepując Tomka po 
ramieniu. "Może ma rację?" pomyślał chłopak. "Przecież wczoraj bawiłem się z Marcelem 

tymi klockami, gdybym je sprzątnął, nie stanąłbym na jednym z nich, a mój tata zawsze 
zostawia jedzenie dla psa koło naszych śniadań. Trochę więcej uwagi i zabrałbym swoje 
śniadanie. I ten plecak zostawiony na środku klasy aż się prosił o nieszczęście. Moja 

przesądność doprowadziła do tego, że ośmieszyłem się na oczach całej szkoły. Po chwili 
namysłu chłopak doszedł do wniosku, że ten dzień nie był aż taki zły. W końcu udało mu się 

pogadać przez chwilę z Martyną, co nie? 
 

Autorzy: Zuzanna Karwat z kl. IIIB,  

Martin Stotko z kl. IIIA  

i NarysujMiBaranka 
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Zażywanie narkotyków przez młodzież 

staje się coraz bardziej popularne. 

Niestety, większość ludzi nie zdaje sobie 

sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niesie 

ze sobą przyjmowanie substancji 

psychoaktywnych.  

Narkotykami można nazwać wszystkie 
substancje, które wpływają na naszą 
świadomość, nastrój bądź postrzeganie 

świata. Oddziałują bowiem one na 
ośrodkowy układ nerwowy - najważniejszą 

część układu nerwowego kręgowców.  
Potocznie narkotyki dzielimy na miękkie i 
twarde – czyli na te mniej i bardziej 

szkodliwe. Podział, który wyznaczyła 
nauka, wygląda następująco:  

1. Depresanty – zaliczamy do nich 
głownie substancje uspokajające, 
znieczulające lub otępiające, np.: 

heroina, morfina, fentanyl.  
2. Stymulanty - działają 

pobudzająco, wywołują euforię. 
Zaliczamy do nich: kofeinę, 
amfetaminę lub kokainę. 

3. Halucynogeny – jak sama nazwa 
mówi, wywołują halucynacje, 

różne złudzenia wzrokowe jak i 
słuchowe. Są to m.in.: marihuana, 
grzyby halucynogenne, LSD. 

Trzeba podkreślić również, iż ten podział 
jest tylko umowny ze względu na to, że 
niektóre podane substancje mają działanie 

łączone.  
Warto pamiętać, że nie ma znaczenia, do 

jakiej grupy dana substancja należy - 
wszystkie mają szkodliwy wpływ na nasz 
organizm i mogą prowadzić do 

uzależnienia, nerwicy, depresji, psychozy, 
a czasami nawet do uszkodzenia wątroby, 

nerek, zawału serca lub udaru mózgu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopalacze – 

co to jest? 
Dopalacze to substancje, które swoim 
działaniem przypominają narkotyki. 

Są to mieszanki głownie preparatów 
ziołowych zawierających związki 

halucynogenne, np.: wyciągi z muchomora 
czerwonego lub plamistego. Jeden 
dopalacz najczęściej zawiera związki 

pochodzące z kilku lub kilkunastu roślin. 
Twórcy dobierają poszczególne składniki 

specyfików tak, aby wywołać konkretne 
działanie po jego spożyciu. Mają one 
bardzo silne działanie psychoaktywne. 

Jak wpływają na organizm człowieka? 
Dopalacze wpływają na zmiany w mózgu 

oraz zmiany w jego funkcjonowaniu. 
Powodują zniekształcenie otaczającej 
rzeczywistości, czyli tzw. halucynacje.      

W skrajnych przypadkach pojawiają się 
myśli samobójcze, utrata kontaktu                

z rzeczywistością, a nawet nagła śmierć. 
Ludzie, sięgają po narkotyki w celu 
przeżycia nowych doznań, oderwania się 

od rzeczywistości. Należy jednak 
zastanowić się, czy warto narażać swoje 

zdrowie i życie, kiedy moglibyśmy 
zastąpić używki np. rozwijaniem swoich 
pasji, sportem, zajęciami, które przynoszą 

nam przyjemność.   
 

 

Patrycja Radzioch z kl. IIIA 
(źródło:http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-

uzalenienie/1408-rodzaje-narkotykow-i-ich-dzialanie-agata-
pitucha.htm)

Narkotyki, czyli zakazany owoc 
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Stare zapomniane kaplicki - nase dziedzictwo  
 

W nasej gminie je wiela ciekawych 
histori związanych z kaplickoma, 

ale mało chto wie ło nich cojś.       
W swoim artykule chciałach 

przedstawić wom takoł małoł 
nietypowoł kaplicka chtoroł je 

bardzo blisko mojej chałpy. 
Kaplicka ta znajduje się           

w lejsie pomiędzy Łubnianami           
a Masowym nie daleko mojej chałpy 

zwanoł przez nołs leśną kaplicką. 
Skłołdoł się ona z łobrołska        
Matki Boskiej Częstochowskiej 

powieszony na sośnie. Jak głojsie 
bardzo staroł legynda powieszono go 

tam na cześć dwum zmarłym 
szwedom.W miejscu dzie wisi 

łobrołzek podobno podczas wojny 
trzydziestoletniej, czyli dziejś             

w połowie szesnastego wieku zabito 
szwedów i po tym ich tam 

pochowano. Ale po tym wszystkim 
zaczeło tam strasyć zacoły się 

pojawiać tam dziwne zjawy cienie,       

a w lejsie nie można było czuć się 

bezpiecznie. Aby to powstrzimać 
ludzie powiejsili tam obrazek              

i zaczeli się modlić za tych 
zmarłych. Duchy na jakiś cas dały 

spokój, ale jak podaje legenda nie na 
długo. Ponoć chtoregoś wieczora, 

kiery obok kaplicki przejeżdżoł chop 
na wozie ujrzoł łon łogniste języki, 

chtore wskoczyłu mu do woza ze 
strachu chop uciek. Przy kaplicce do 

dziś łostała tak zwanoł Mamuna ło 
nie radza żeby kogoś z wołs 
spodkała. Bo jak kogoś dopadnie 

traci łon orientacja i nie umie 
znaleść drogi do chałpy, nawet 

ludzie chtorzy mieszkają san wiela 
lołt i znajom las jak własnoł kieszeń. 

Do dzisiej ten łobrołs wisi w tym 
samym miejscu, a kaplicką opiekują 

się okolicznie mieszkańcy. Matka 
Boskoł w podzience za to łochranioł 

rodziny i uchranioł ich przed złym        
i śmiercią. 

Uważom, ze warto spisywać 
stare legendy i ło nich cośka 
wiedzieć, bo łone mogom nom 

wiela pomoc.Warto także dbać          
o nie i się ło nie troscyć. Kaplicka 

ta wisi tam łod kiedy moja ołma 
pamiętoł i nawet jako mały bajtel 

łajziła i niom się łopiekowała.

 

Bernadeta Jonczyk z k. IIIB 
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Jeden dzień wśród bogów olimpijskich 
Popatrzyłem  na  zegarek  i  uświadomiłem  sobie,  że  już  

przez  pięć  godzin  staram  się  przyswoić  sobie  głównych  

greckich  bogów -  imiona,  atrybuty  oraz  dziedziny,  którymi  

się  opiekowali. Po  co  aż  tylu  ich było? Dlaczego 

starożytni? Obejrzałem już tyle filmów i  przeczytałem  tyle 

książek,  ale  nadal  myślę,  że  nie  wiem  o  nich  

wszystkiego,  tak  jakby  starali  się  parę  spraw  zataić  dla  

siebie. Z  tego  powodu  parę  dni  temu   postanowiłem  

wybrać  się  na  Olimp,  żeby   dowiedzieć  się  czegoś  więcej 

na  ich  temat   i  w  końcu  mieć  odpowiedzi  na  wszystkie  nurtujące  mnie  pytania. Lecz 

najpierw musiałem znaleźć drogę. Więc  wybrałem  się  na  krótki  spacer w poszukiwaniu  

ich  siedziby. Kiedy  już  po  paru  godzinach  poszukiwań  miałem  rezygnować,  nagle  pod  

stopami  zarwała  mi  się  ziemia   i  wpadłem  do głębokiego  rowu.  Lecz  kiedy  się  

podnosiłem, nie  zauważyłem  wystającej  z  boku  gałęzi  i  na  chwile  straciłem  

przytomność. Gdy  się  ocknąłem  okazało  się, że  nie  jestem  w  tym  samym  miejscu,          

w  którym  się  uderzyłem.  Tak  jakby  ktoś  specjalnie przygotował  dla  mnie  pułapkę.   

Wszędzie  było ciemno, a  wokół  mnie  była  tylko  ziemia  i   jeden  prowadzący  nie  

wiadomo dokąd, niekończący  się  korytarz.  Więc  wstałem  i  poszedłem  przed  siebie  choć  

nie  byłem  pewien,  gdzie jestem.  Po  paru  minutach  zauważyłem  światło  i  byłem  

pewien,  że  to  już  koniec.  Ale  to  był  dopiero początek  tego,  co  miało  się  wydarzyć.  

Kiedy  dotarłem  do  końca,  spostrzegłem  jedną  z  bogiń,  ale  przez to,  że  stała  tyłem,  nie  

mogłem  jej  rozpoznać. Jak  tylko  się  odwróciła  przypomniało  mi  się,  że  ją  znam. 

Przecież  to  była Demeter - bogini  urodzaju. Niespodziewanie powiedziała:                                                                                                                         

- Witaj chłopcze, co  cię  tutaj  sprowadza?                                                                                                

- Witam  jestem  Robert, dokładnie  nie  wiem,  jak  się tu znalazłem, a co ważniejsze,  czy 

mogłabyś mi powiedzieć,  gdzie  jestem? – zapytałem zupełnie zdezorientowany.                                                                                

- Jesteś  w królestwie  Hadesa – boga podziemi. Ja  przyszłam tu po córkę, która zawsze na 

wiosnę  wychodzi z podziemi. Właśnie jestem w drodze po nią - jak masz ochotę, możesz  

wybrać się ze mną. - Bardzo chętnie, może w końcu się stąd wydostanę. Ale też bardzo 

chciałbym porozmawiać z Hadesem.  – Nie jestem pewna, czy będzie miał dobry humor… 

(źródło: 

http://www.istockphoto.com/pl/wektor/zeus-gm) 
133758242-18280582 

 

http://www.istockphoto.com/pl/wektor/zeus-gm
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Gdy tylko Hades mnie ujrzał, wiedziałem, że będzie  

źle,  ponieważ jego wzrok  skupił się tylko na mnie. Było  to 

demoniczne i przeszywające do środka spojrzenie. Nigdy 

jeszcze się tak nie czułem. Aż mnie ciarki przeszły i przez 

jakiś czas nie umiałem ruszyć się z miejsca. Dobrze, że 

Demeter była tam i przerwała to wszystko, bo nie wiem, 

jakby się to skończyło. Kiedy w końcu wybudziłem się          

z transu, rozległ się głośny i przerażający krzyk Hadesa. 

Zdenerwowany rzucił się na boginię, lecz ja w ostatniej 

chwili odepchnąłem ją na bok i na szczęście się nic nie 

stało. Szybko wstała i pobiegliśmy w stronę wyjścia. Ja 

jednak nie zdążyłem. Hades złapał mnie w ostatniej chwili 

za nogę i zaciągnął do lochu. Było tam przerażająco. 

Znajdowało się tam wiele krzątających się dusz, które 

krzyczały, prosząc o pomoc. Demeter próbowała pomóc mi, lecz to na nic się zdało. Razem       

z Korą - jej córką - poszły do Zeusa, prosząc o pomoc. Na szczęście miałem przy sobie 

telefon, więc zadzwoniłem do kolegów i powiedziałem im, gdzie  jestem. Na początku nie 

chcieli uwierzyć, ale po chwili znaleźli mnie i przynieśli klucz. Kiedy otworzyli, Hades od 

razu to usłyszał. Nie minęła chwila, a już był obok. Z przerażenia zaczęliśmy biec przed 

siebie, kiedy już zorientowaliśmy się, że zgubiliśmy go, zatrzymaliśmy się. Niestety to nie 

była prawda, on doskonale wiedział, gdzie się ukrywamy i dlatego przygotował dla nas małą 

niespodziankę. A było nią miejsce, z którego nikt się jeszcze nie wydostał. Nawet jeśli byśmy 

szli cały czas przed siebie, to i tak wrócimy w to samo miejsce, z którego wyruszyliśmy.  My 

jednak nie wiedzieliśmy o tym i dopiero po chwili okazało się, że przez dłuższy czas 

chodzimy w kółko. Próbowaliśmy różnych metod wydostania się, a to się na nic zdało, bo 

przecież stąd nie ma wyjścia. Przesiedzieliśmy w zamknięciu parę godzin, wiedząc, że 

jesteśmy obserwowani. Ale z godziny na godzinę miejsce to robiło się coraz bardziej ponure, 

budzące koszmar. Co chwile rozbrzmiewały  odgłosy, w których można było wyczuć  ból, 

rozpacz, niepokój   i  strach. Należały one do  zagubionych dusz, krzątających się bez sensu            

w miejscu pełnym horroru i grozy. Pewnie długo nie wytrzymalibyśmy w takim miejscu. Na 

szczęście w porę przybył Zeus, który zażądał uwolnienia nas. Hades z niechęcią wypuścił 

mnie i moich kolegów. Gdy wychodziliśmy krzyknął tylko:                                                                                        

źródła:http://poster.4teachers.org/view/poster.php?p
oster_id=499228 

 
 

http://poster.4teachers.org/view/poster.php?poster_id=499228
http://poster.4teachers.org/view/poster.php?poster_id=499228
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- Jeszcze kiedyś cię znajdę i nikt już ci nie pomoże, zostaniesz tu ze mną na zawsze!                      

Kiedy wyszliśmy, Zeus zabrał mnie na Olimp, bym mu opowiedział, co tam się stało. Z tego 

całego zamieszania zapomniałem o moich pytaniach, które na całe szczęście przypomniały mi 

się w ostatnim momencie. Ostatecznie spytałem, czy którykolwiek z bogów olimpijskich wie, 

czemu ich jest tak wielu i czemu każdy ma swój  określony dar? To pytanie nadal będzie mnie 

męczyć, ponieważ Zeus nie umiał odpowiedzieć na żadne z nich.. Nie otrzymałem ani jednej 

odpowiedzi, ale jestem szczęśliwy, że uszedłem z życiem.  

Teraz wiem, że następnym razem muszę być ostrożniejszy i uświadomiłem sobie też, 

że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Od tego czasu nie mogłem zapomnieć ostatniego 

zdania wypowiedzianego przez boga podziemi, ale najbardziej zapamiętałem jego 

przeszywające  spojrzenie, które do dziś prześladuje mnie w snach. 

Patrycja Nikisz z kl. IIIB 

 

PERCY JACKSON I BOGOWIE 

OLIMPIJSCY  

 Zwykły chłopak  z problemami, 

którego życie zmienia się o sto 

osiemdziesiąt stopni, kiedy dowiaduje się, 

kim jest jego ojciec. Na pewno nie 

zwykłym śmiertelnikiem. 

 To właśnie historia dwunastoletniego Percy’ego Jacksona. Wszystko się zmienia kiedy 

odkrywa, że jest półbogiem, a wszystkie greckie mity, o których uczył się na lekcjach pana 

Brunnera, są prawdziwe.  

Od tej chwili musi brać udział w niebezpiecznych misjach, 

od których mogą zależeć losy świata, a znając szczęście Percy’ego, 

na pewno tak będzie. Będzie musiał zmierzyć się z niezliczoną 

ilością potworów i niejednokrotnie zajrzeć śmierci w oczy. 

Zapewne wda się także w mnóstwo bójek i popadnie w niełaskę 

kilku bogów. Na pewno nie zabraknie ciekawych wątków                   

i zabawnej akcji. 

Autorem książki jest niejaki Rick Riordan, pisarz, który 

wydał również kilka innych bestsellerowych serii takich jak: 

Olimpijscy Herosi, Kroniki Rodu Kane oraz Magnus Chase               

i Bogowie Asgardu. Również godnych polecenia. Jego książki 

łączą humor z powagą i pokazują naprawdę ważne wartości takie 

jak: przyjaźń, miłość, odwaga, zdeterminowanie. Bohaterowie 
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mają w sobie mnóstwo hartu ducha i nigdy się nie poddają. Jest w nich wszystko to, co 

powinna posiadać dobra książka.  

Nie jest to książka, którą się czyta przed snem, bo można nie zasnąć. Nie jest nudna,      

a przy okazji można poduczyć się mitologii, więc same plusy. Serdecznie polecam                    

i zapraszam do czytania!  

Jennifer Krause z kl. IIB 

 

 

„Poradnik pozytywnego myślenia” to książka Matthewa Quicka, na której podstawie 

powstał film. 

oznajemy w niej historię Pata, 

który po ośmiu miesiącach 

spędzonych w szpitalu 

psychiatrycznym w końcu wraca do 

domu. Główny bohater ma jeden 

jedyny cel - za wszelką cenę chce 

sprawić, aby jego żona Nikki 

wróciła, aby znów mogli być 

szczęśliwym małżeństwem. Bardzo 

się stara, żeby zmienić swój los, 

dlatego codziennie ćwiczy i czyta 

mnóstwo książek. 

ewnego dnia na jego drodze staje 

piękna Tiffany, która namawia go, 

aby razem z nią wziął udział w 

konkursie tanecznym. Pat zgadza 

się, lecz dalej usiłuje odzyskać swoją 

żonę, co bardzo irytuje nowo 

poznaną znajomą. Tiffany do 

pewnego czasu bezskutecznie stara 

się zrobić wszystko, co możliwe, aby 

Pat zapomniał o Nikki, w jej imieniu 

pisze nawet listy do Pata. 

Starania nie przyniosły rezultatu, ale 

zmieniły przeznaczenie głównego 

bohatera. Pat wyznał przed Tiffany, 

ale i przed samym sobą, że jej 

potrzebuje... 

edług mnie książka była o wiele 

ciekawsza niż film, ponieważ 

pobudzała do życia naszą 

wyobraźnię. W filmie niektóre fakty 

były przedstawione zbyt wcześnie, 

co według mnie zniekształcało całą 

historię. 

Wiktoria Kistela z kl. IIB 

Myśl pozytywnie, a reszta sama się ułoży 
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„Czasami warto się po prostu zatrzymać, swoje rzeczy 

odłożyć na bok i żyć…”

Pewnie pamiętacie dość przejmujący reportaż Zuzy o rodzinie zastępczej. Jeżeli nie, to 

zachęcamy do jego przeczytania w poprzednim numerze. A przed wami obiecany ciąg dalszy 

artykułu. Przyjemnego czytania.

Droga do dorosłości 

Moja bohaterka do dziś wspomina, pewnie jak większość małych dziewczynek, swój 

pierwszy wózek dla lalek. Z wielką dumą dotrzymywała kroku swojej mamie podczas 

spacerów z dziećmi. Szybko jednak wózek z lalką zastąpił prawdziwy wózek z maleństwem. 

Wielką frajdę sprawiało jej matkowanie młodszym. - „Pamiętam jak byłam nastolatką,             

z koleżanką, która miała młodszą 

siostrę wybrałyśmy się na spacer      

z wózkami. Mamy prosiły byśmy 

nie oddalały się zbyt daleko, my 

jednak tak przejęte rolami 

opiekunek zawędrowałyśmy do 

rówieśniczki. Jednak jej dom 

oddalony od mojego był o jakieś 2 

kilometry. Wracając po dwóch godzinach, już z daleka widziałyśmy nasze mamy, które ze 

zdenerwowaniem oczekiwały naszego powrotu. Dzieci jednak smacznie spały, dlatego też nie 

widziałyśmy większego powodu, by tak szybo wracać do domu” - wspomina moja 

rozmówczyni.  

Beata w czasach gimnazjum przechodziła okres buntu, może trochę złości, że ma 

więcej obowiązków niż koleżanki. Jednak znajomość niejednej trudnej, zagmatwanej historii 

życia kolejnych pojawiających się w ich domu podopiecznych sprawiła, że szybko dojrzała. 

Coraz częściej bliższe okazywało się jej towarzystwo osób nieco starszych. Lepiej czuła się 

wśród rówieśników o dwa lata starszego brata niż swoich, którzy wydawali się jej jeszcze 

nieco dziecinni. 

 Niedawno Beata, planując swój ślub, wraz z narzeczonym postanowili zaprosić 

wszystkie dzieci, czego potwierdzeniem są jej słowa: „Jak przyszedł czas wybierania, kogo 
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zapraszamy, a kogo nie, to wiedziałam, że nie będziemy w stanie zaprosić na wesele 

wszystkich dzieci. Jednak chciałam, żeby były z nami w kościele, bo to była moja rodzina. To 

była jakaś ważna część mojego życia. Kawałek siebie gdzieś tam, w każdym z tych dzieci 

zostawiłam”. Rzeczywiście na uroczystości ślubnej oprócz krewnych i znajomych w kościele 

zgromadziły się licznie dzieci, w których życiu mogła odegrać rolę starszej siostry. Dla 

których często pozostała po prostu „Atką”, która dzisiaj, z łezką w oku, mówi: „Czasami 

warto się po prostu zatrzymać, swoje rzeczy odłożyć na bok i żyć”.  

*** 

Po rozmowie, którą przeprowadziłam z Beatą, jeszcze przez długi czas towarzyszyła 

mi myśl, że my młodzi często nie doceniamy tego, co mamy. Nie potrafimy być wdzięczni za 

to, że mamy rodziców, którzy dają nam bezpieczeństwo. Nie doceniamy tego, że mama i tata 

chcą dla nas jak najlepiej. Często nam się wydaje, że rodzice są wredni, bo coś nam każą lub 

czegoś zabraniają. Najgorsze dla nas jest to, gdy wydaje nam się że zmuszają nas do pójścia 

do szkoły. Traktujemy to wszystko jak przykry przymus. My, młodzi nie widzimy tego, jakie 

szczęście nas spotkało. Jednak mam nadzieję, że w życiu każdego z nas nadejdzie taki dzień, 

gdy uświadomimy sobie, jak wiele dobrego nas spotkało i będziemy w stanie stanąć przed 

naszymi rodzicami i powiedzieć im kiedyś zwykłe „Dziękuję”.  

Zuzanna Karwat z kl. IIIB 

 

Na wesoło i nie tylko 
Tym razem prezentujemy opisy na GG w postaci cytatów i powiedzeń.  

JAK BĘDĘ DUŻY, TO ZOSTANĘ OWOCEM JOGOBELLI. 

ŻYCIE JEST JAKO KOŁO OD ROWERU – SIĘ KRĘCI. 

CHCIAŁBYM PÓJŚĆ DO NIEBA, ALE MAM LĘK WYSOKOŚCI. 

JESTEM NIEŹLE ZAKONSERWOWANA! 

TWÓJ UŚMIECH STOPI NAWET KALORYFER. 

MIŁOŚĆ JEST JAK POGODA, NIGDY JEJ NIE PRZEWIDZISZ. 

CELUJ W NIEMOŻLIWE, A OSIĄGNIESZ NIEPRAWDOPODOBNE. 

źródło: http://www.humorki.com/gg.php?k=9&od=5 

http://www.humorki.com/gg.php?k=9&od=5
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Tym razem Alan Walker 
to 18-letni  norweski producent muzyczny (ur. 28 

sierpnia  1997 w Northampton). Alan Walker mieszka w Bergen. Interesuje 

się elektroniczną muzyką taneczną. Utwór pt. „Faded”, który został 

opublikowany w sieci 03.12.2015 roku, cieszy się co raz większą 

popularnością. Oficjalnie klip został obejrzany już ponad cztery miliony 

razy. A oto jego fragment i tłumaczenie.  

 

 
You were the  shadow to my light                                           Byłeś cieniem mojej światłości                                                   
Did you feel  us?                                                                          Czy czułeś nas?                                                                           
Another start                                                                                Następny początek                                                                       
You fade away                                                                              Znikasz                                                                                         
Afraid our aim is out of sight                                                     W obawie, że nasz cel jest poza zasięgiem                             
Wanna see us                                                                               Chcesz zobaczyć nas                                                                   
Alight                                                                                              Płonących                                                                                      
 
Where are you now ?                                                               Gdzie jesteś teraz?                                                                         
Where are  you now?                                                               Gdzie jesteś teraz?                                                                        
Where are you now?                                                                Gdzie jesteś teraz?                                                                        
Was it all In my fantasy?                                                          Czy to wszystko było moją fantazją?                                        
Where are you now ?                                                               ( Gdzie jesteś teraz ? )                                                                     
Were do only imaginary?                                                        Czy byłeś tylko wyobrażeniem?                                                    
Where are you now?                                                                Gdzie jesteś teraz?           
Atlantis                                                                                        Atlantyda                                                                                           
Under the sea                                                                            Na dnie morza                                                                                  
Under the sea                                                                            Na dnie morza                                                                                 
Where are you now?                                                               Gdzie jesteś teraz?                                                                         
Another dream                                                                          Inny sen                                                                                             
The monster running wild instide of me                               Potwory dziczeją wewnątrz mnie                                                  
I’m faded                                                                                    Odrzucona znikam…                                                                         
I’m faded                                                                                    Znikam…                                                                                            
So lost, I’m faded                                                                      Tak zagubiona, znikam…                                                                
I’m faded                                                                                    Znikam…                                                                                            
So lost, I’m faded                                                                      Tak zagubiona, znikam…         
These shallow waters, never meet                                        Te płytkie wody                                                                                 
What I need                                                                                Nigdy nie spotkałam tego,                                                             
I’m letting go                                                                              Czego potrzebowałam                                                                   
A deeper  dive                                                                            Wypuszczam                                                                                     
Eternal silence of the sea                                                         Głębszy skok do wody                                                                     
I’m breathing                                                                              Odwieczne milczenie morza                                                          
Alive                                                                                             Oddycham                                                                                     
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Sądzę, że autorka tej piosenki opowiada o swojej 

miłości. Śpiewa, jak bardzo cierpi  i słowami 

wyraża swój żal. Odbiorcą słów piosenki jest 

ukochany, który najwyraźniej ją skrzywdził.      

W piosence nadawca chce wylać całą swoją 

złość, którą w sobie ma, mało tego, chce pokazać, że ich związek dużo dla niej znaczył. Jest 

ogromnie zraniona i zagubiona, a świadczą o tym „przemijające”, ale jednocześnie nadające 

ekspresji czasowniki: znikam, oddycham, wypuszczam. Bohaterka jeszcze nie zdążyła 

nacieszyć się miłością, bo ta przedwcześnie się skończyła. Uważam, że nie jest to zwyczajna 

piosenka o miłości. Zawiera prosty tekst, jest pięknie zaśpiewana. Twórczość artysty 

określiłabym jako subtelny minimalizm słów przy nucie wymownej muzyki.             

Natalia Warzecha z kl. IC  
(źródła: tekst piosnki został zaczerpnięty ze strony www.tekstowo.pl, a informacje o Alanie Walkerze z www.wikipedia.pl)  

 

WŁOSKI SPECJAŁ 

Choć Światowy Dzień Pizzy już za nami 
(9 lutego) bardzo często mamy ochotę na 

ten włoski przysmak. Mimo iż 
zamówienie pizzy jest prostsze i szybsze, 

żadna zamawiana pizza nie odda smaku 
tej domowej. 

W tym numerze gazetki chciałabym 
przedstawić smaczny i sprawdzony 

przepis na tradycyjną włoską pizzę. 
 

ILOŚĆ: ok. 4 duże porcje 
CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 min + ok. 1h to wyrośnięcia ciasta 
SKŁADNIKI: 

         CIASTO (szklanka to 250 ml): 

 Spora szczypta drobnego cukru, 

 1 szklanka letniej wody,  

 2 łyżeczki (8 g) suszonych drożdży, 

 2 łyżki oliwy (30 ml), 

 2,5 szklanki mąki pszennej, 

 1,5 łyżeczki soli (6 g). 
 

        SOS POMIDOROWY: 

 1 łyżka oliwy, 

 1 mała cebula, 

http://www.tekstowo.pl/
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 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 

 400 g pomidorów z puszki, 

 Mała garść liści bazylii, 
         DODATKI: 

 300 g sera mozzarella, 

 200 g salami, 

 200 g pomidorków koktajlowych, 

 50 g rukoli, 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 

1. W  misce wymieszaj cukier i 125 ml wody, dodaj drożdże i odstaw na 7-8 
minut. Wlej olej i resztę wody, następnie dodaj mąkę i sól. Wymieszaj ręką, aż 

powstanie zwarta masa. Wyjmij ją na oprószony mąką blat i wyrabiaj 8 minut, 
aż  ciasto stanie się gładkie i elastyczne. 

2. Przełóż ciasto do lekko natłuszczonej miski i poruszaj nim na wszelkie strony, 

by natłuściło się na wierzchu, Przykryj miskę folią spożywczą i odstaw w 
ciepłe miejsce do podwojenia przez ciasto swojej objętości. 

3. W czasie, gdy ciasto rośnie, na niewielkim ogniu w rondelku rozgrzej oliwę. 
Dodaj drobno posiekaną cebulę i mieszając podsmażaj 5-6 minut. Dodaj 
koncentrat pomidorowy, mieszaj przez minutę. Następnie dołóż posiekane 

pomidory z puszki. Zmniejsz ogień i gotuj, wciąż mieszając ok. 10 minut        
(aż zgęstnieje). Ostudź i dodaj posiekaną bazylię. 

4. Rozgrzej piekarnik do 240°C. Ciasto wyjmij z miski, rozłóż równomiernie na 
blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj sosem pomidorowym            
i posyp pokrojonym w plastry salami, serem i połówkami pomidorków 

koktajlowych. Piecz, aż ciasto się zarumieni. Po wyjęciu pizzy z piekarnika 
posyp ją rukolą.  

 
ŻYCZĘ SMACZNEGO! 

 

                                                           Paulina Buchta kl. IIIA 

(źródło: Manning Anneki, Wypieki-chleby, pizze, pączki, słodkie 

zawijańce,Wydwnictwo Świat Książki) 
 

Humorystycznie o pizzy 
 

rzychodzi blondynka do baru i zamawia pizzę. Kelner pyta:  

- W 6 czy 12 kawałkach?  

- W 6, bo 12 nie dam rady zjeść. 

 

rzychodzi klient do pizzerii i mówi:  

- Kelner znalazłem włos w pizzy. 

- A co pan chciał całą perukę za 9 zł? 

- ak się nazywa dostawca 

pizzy? – 

- Picconosz. 

(źródło:http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6730/

Pizza) 
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1.03- Dzień Piegów 

2.03- Dzień Staroci 

3.03- Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5.03-Dzień Dentysty 

7.03-Światowy Dzień Tenisa 

8.03- Dzień Kobiet 

9.03-Światowy Dzień DJ-ów 

10.03-Dzień Mężczyzn 

11.03-Dzień Sołtysa 

12.03-Dzień Matematyki 

14.03-Dzień liczby PI 

15.03-Dzień piekarza i cukiernika 

18.03-Europejski Dzień Mózgu 

19.03-Dzień Wędkarza 

20.03-Międzynarodowy Dzień Szczęścia 

21.03-Dzień Wagarowicza 

22.03-Światowy Dzień wody 

23.03-Dzień Windy 

25.03-Dzień Gofra 

27.03-Międzynarodowy Dzień Teatru 

28.03-Dzień Żelków 

31.03-Dzień Budyniu 


 



1.04-Międzynarodowy Dzień Klauna 

4.04-Dzień Szczura 

5.04-Dzień Leśnika 

6.04-Światowy Dzień Sportu 

9.04-Światowy Dzień Gołębia 

11.04-Dzień Radia 

12.04-Dzień Czekolady 

14.04-Dzień Patrzenia w Niebo 

19.04-Dzień Czosnku 

23.04-Dzień Książki 

25.04-Dzień Pingwina 

28.03-Dzień Ziemii 

29.04-Międzynarodowy Dzień Tańca 

30.04-Ogólnopolski Dzień Koni 

 





 

 
W kalendarzu mamy mnóstwo świąt, które są dość nietypowe. Poniżej chciałabym 

przedstawić bardziej lub mniej znane  święta obchodzone w ciągu najbliższych 

dwóch miesięcy.

     

 

 

 

 

Paulina Buchta kl. IIIa 
                                                  (źródło: Na podstawie:  

www.kalbi.pl/kalendarz-swiat-nietypowych-

2016) 

                                                                                       

                                                               

 



GIMZETKA NR 28                                                        BIADACZ,31.03.2016r. 

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

Strona 31 

 

Redaktor naczelna – Wiktoria Kistela 

Zastępca redaktor naczelnej – Weronika Karutz 

Opiekun: p. Magdalena Swobodzian 

Wiktoria Kistela – RECENZJA KSIĄŻKI 

Natalia Prudel – WYWIAD 

Paulina Buchta – NIETYPOWE ŚWIĘTA, KULINARIA 

Bernadeta Jonczyk – ZABYTKI GMINY PO ŚLĄSKU 

Paulina Baron – ŁYŻWIARSTWO 

Natalia Boja – ZAWODY KONNE 

Patrycja Nikisz – MITOLOGICZNE OPOWIADANIE 

Patrycja Radzioch – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Zuzanna Karwat – REPORTAŻ 

Weronika Karutz – PODRÓŻE 

Patrycja Grala – MALARSTWO 

Jennifer Krause – RECENZJA 

Natalia Warzecha – MUZODAJNIA 

Kamil Kurc – DESKOROLKA 

Julia Leibig – ZDROWIE 

Agata Poliwoda – PLAKAT „Jedz zdrowo i żyj kolorowo” 

Niezapominajka i Jenny – PROBLEMY SPOŁECZNE 

 

Martin Stotko, Zuzanna 

Karwat i NarysujMiBaranka 

– OPOWIADANIE NA TRZY 

RĘCE 


