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Łubniany jakich jeszcze nie znamy . Wywiad 

z poetką Janiną Gędźbą – s. 2 

Kto by nie słyszał o opolskim festiwalu          

– s. 4 

Jak zapamiętali festiwal starsi? Karolina 

rozmawia z dziadkiem – s. 5 

Łojcowizna mojej ołmy Eli – s. 6 

Kilka ciekawostek o…Opolu – s. 11 

Co o naszej okolicy mówią legendy? – s. 12 

Co Shrek z osłem robili w Opolu? Własna 

wersja powstania miasta – s. 13 

Cooltura z X Muzą – s. 14 

Boże Narodzenie wczoraj i dziś – s. 17 

Niektóre atrakcje Opola – s. 19 

Oczami wyobraźni. Szkic mojego miasta       

– s. 20 

„Śnik o Łopolu” Czesława Niemena – s. 21 

„Moje miasto wczoraj i dziś”. Kącik 

poetycki – s. 22 

Trochę inny weekend Weroniki – s. 23 

Karate w moim życiu – s. 24 

Mariusz wyjaśnia. Czym jest krew i jaką 

pełni funkcję? – s. 25 

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej                

o Puchar Wójta  – s. 27 

Ważymy szkołę  – s. 28 

Ciąg dalszy kryminału Vanessy – s. 29 

Nasza redakcja – s. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przywitanie drużyn Krótka przerwa 

Wygrani 



 

  
 

Janina Gędźba: Dzień dobry.  

Dominika Przybyła: Dzień dobry proszę Pani i jeszcze raz dziękuje za zgodę na 

rozmowę. 

J.G: Nie, nie, to ja dziękuję. Prawdę powiedziawszy, pierwszy raz udzielam wywiadu. 

D.P: Naprawdę? W takim razie jest mi niezmiernie miło, że mogę jako pierwsza 

przeprowadzić z Panią wywiad. Możemy zaczynać? 

J.G: Oczywiście. 

D.P: Muszę się przyznać, że przeczytałam kilka Pani wierszy i stąd moje pierwsze pytanie. Czy podczas swojej 

drogi poetyckiej napotkała pani jakiekolwiek przeszkody? 

J.G: Pewnie, że tak! Największą z wszystkich przeszkód była kompletna pustka w głowie i wtedy w ogóle nic 

nie mogłam napisać (odpowiedziała z uśmiechem). Ale czasami jest tak, że kiedy już mam zasnąć, nagle 

przychodzi mi jakiś rym do głowy i od razu muszę go zapisać, jeśli chcę go zapamiętać. Dlatego przy łóżku 

mam zawsze notes i długopis w razie takiego wypadku. 

D.P: O czym przeważnie są Pani wiersze? 

J.G: Moje wiersze dzielę na dwie grupy. Pierwsza to refleksje dotyczące dorosłych, ale to jest znacznie 

mniejsza część. Druga natomiast poświęcona jest dzieciom. Piszę wtedy przeważnie  o losach mówiących 

zwierzątek. Ta grupa ma nawet nazwę Rymowanki babci Janki. 

D.P: Fantastycznie, czyli każdy znajdzie coś dla siebie w Pani tomikach. Może przejdźmy teraz do pytań 

dotyczących Pani i mojego miejsca zamieszkania - Łubnian. Życzyłabym sobie, żeby mi Pani poopowiadała, jak 

zmieniła się nasza mała ojczyzna na przestrzeni lat. 

J.G: Dobrze. Chociaż to jest temat rzeka, więc dobrze, że masz konkretne pytania, bo byśmy tu siedziały do 

jutra.  

D.P: Czy miejscowość Łubniany w jakiś sposób wpłynęła na Pani twórczość? 

J.G: Oczywiście że tak! Samo to, że spotkałam tu tak wspaniałych ludzi, którzy mimo wszystko przyjęli mnie tu 

jak bratnią duszę. Bardzo wpłynęła na moje wiersze. 

D.P: A czy wraz ze zmianami w Łubnianach pani również się zmieniała? 

J.G: Każdy z nas się zmienia. Z biegiem lat bardzo złagodniałam. Zainteresowałam się sztuką origami, 

malowaniem obrazów jak również haftowaniem i ogólnie sztuką, więc nie zajmuję się jak widzisz tylko 

i wyłącznie pisaniem wierszy. 

Prawie codziennie po skończonych zajęciach szkolnych odwiedzam bibliotekę. Lubię spędzać w niej czas                                              

i uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych naszej miejscowości. Pewnego razu spotkałam tam panią Janinę Gędźbę. 

Zapytałam, czy zgodzi się na udzielenie wywiadu do szkolnej gazetki. Ucieszyła się i zaprosiła mnie do swojego domu. Jak 

przebiegła rozmowa i co tam zastałam, przeczytajcie sami.  



 

  
 

D.P: Ma Pani rację. Od razu, 

gdy tylko zaprosiła mnie pani 

do domu, mój wzrok 

przykuły ściany ozdobione 

pięknymi obrazami i haftami. 

Jestem pod wielkim 

wrażeniem Pani talentu i na 

początku nie mogłam za 

bardzo uwierzyć, że Pani 

sama wykonała te wszystkie 

przepiękne dzieła. 

J.G: To miłe z twojej strony. 

Jeśli będziesz miała ochotę, 

to po wywiadzie z wielką 

chęcią oprowadzę cię do 

domu i pokażę resztę moich 

prac. 

D.P: Z przyjemnością 

skorzystam z zaproszenia. 

Przejdźmy zatem do 

kolejnych pytań. Gdyby miła 

Pani szansę wprowadzić trzy 

zmiany w Łubnianach, co by 

Pani zmieniła? 

J.G: Pierwszą taką rzeczą 

byłby wielki plac zabaw dla 

wszystkich dzieci, gdyż nie 

ma ich tu zbyt wiele. Moim 

zdaniem w Łubnianach jest bardzo mało bezpiecznych dróg , chodników i ścieżek rowerowych, więc na pewno 

bym to natychmiast zmieniła. A ostatnią rzeczą, jaką bym wprowadziła, byłoby wybudowanie zakładu, który 

będzie zatrudniał wszystkich bezrobotnych z naszej gminy. 

D.P: Mam nadzieję, że Pani marzenia o Łubnianach się szybko spełnią. Moje ostatnie pytanie. Czy nasza 

miejscowość zmieniła się na przestrzeni lat? 

J.G: Nie za bardzo, chociaż przybyło wiele nowych domów. Choć mieszkam tu ponad 20 lat zauważyłam, że 

jest coraz mniej młodzieży wyjeżdżającej za granicę w poszukiwaniu pracy. Za to jest tu coraz więcej starszych 

osób potrzebujących pomocy. Zmieniło się również pod względem kulturalnym i prężnie działającego Domu 

Kultury. 

D.P: W takim razie jeszcze raz dziękuję za udzielenie mi wywiadu. Pani spostrzeżenia są dla mnie cenne. 

J.G: Jeżeli już skończyłyśmy, to w takim razie oprowadzę cię po domu i pokażę moje prace (Tutaj J.G. 

pokazuje mi wiele przepięknych i ciekawych prac wykonanych  własnoręcznie). 

D.P: Miło się z Panią rozmawiało, lecz niestety na mnie już czas. 

J.G: Mnie również było przyjemnie. Tym bardziej, że mogłam porozmawiać z przedstawicielką młodego 

pokolenia. Zapraszam ponownie                               

 Z panią Janiną Gędźbą rozmawiała Dominika Przybyła 

 

Inni 

Inni na wczasy za granicę wyjeżdżają 
Ja wypoczywam w domu, bo tu mnie kochają 

Innym biżuteria już z daleka świeci 
Moje perły są droższe - to kochane dzieci 

Inni mają pochwały, uznanie, zaszczyty 
A mnie wystarczy domek pod laskiem ukryty 

Inni podziwiają Bałtyk w słońcu skąpany 
Dla mnie najpiękniejsze będą zawsze Łubniany 

Inni mają baseny, auta na podwórzu 
Dla mnie wartość największą ma kościół na wzgórzu 

Innym dają w teatrach honorowe loże 
Ja jestem najbogatsza, bo mam Ciebie Boże 

Autor: Janina Gędźba 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

Wielu ludzi, słysząc słowo Opole, 

myśli sobie: A tak, to miasto na południu 

Polski. Mało osób wie, że to miasto na 

południu Polski słynie z tego, że jest 

stolicą polskiej piosenki od roku 1963, 

kiedy to odbył się pierwszy Krajowy 

Festiwal Piosenki Polskiej.                           

Od tego czasu co roku w czerwcu ludzie          

z całej Polski zjeżdżają się do Opola, żeby 

posłuchć największych polskich 

przebojów. Wyjątkiem był rok 1982, kiedy 

festiwal nie odbył z powodu stanu 

wojennego. Muzyczna impreza powstała     

z inicjatywy dziennikarzy M.Święcickiego 

i J.Grygolunasa oraz Karola Musioła. 

Głównymi nagrodami są Karolinki - 

nagroda im. Anny Jantar (w tym roku 

zdobyła ją Natalia Sikora) i Superjedynki. 

Oprócz festiwalu w amfiteatrze co jakiś 

czas odbywają się koncerty. Warto też 

wiedzieć, gdzie znajduje się Aleja Gwiazd 

Festiwalu Polskiej Piosenki, która powstaje 

od 2004 roku i cały czas przybywają tam 

nowe gwiazdy. Jest ich 38, a pierwsza         



 

  
 

z nich zabłysnęła 28 maja 2004 roku i jest 

to gwiazda Czesława Niemena. Jeśli 

chcielibyście zaobaczyć jak wygłąda 

amfiteatr lub muzeum, a nie macie na to 

czasu, możecie odbyć wirtualny spacer na 

oficjalnej stronie instytucji. Specjalnie dla 

Was przygotowałam krótki wywiad              

z moim dziadkiem, który od samego 

początku śledzi losy festiwalu. 

 

 

 

 

: Witaj dziadku. Chciałabym Ci zadać kilka pytań związanych            

z miastem Opole, a dokładnie z festiwalem opolskim. Nasza gazetka bierze udział w 

konkursie, a ja muszę napisać artykuł. Twoja wiedza jest mi niezbędna. 

: Nie wiem, na ile będę w stanie odpowiedzieć na pytani. A co chcesz 

dokładnie wiedzieć? 

  

Który festiwal podobał Ci się najbardziej? 

Oczywiście festiwal w 1964 roku, kiedy to 

pierwszy raz zaśpiewała Anna German. 

  

Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem, 

biorąc pod uwagę wszystkie festiwale? 

. Największym zaskoczeniem był rok 1982, kiedy 

z powodu stanu wojennego festiwal się nie odbył. 

  

Najważniejsz gwiazda mojego dziadka. 



 

  
 

Jaki według Ciebie jest przebój wszechczasów, który został zagrany w Opolu? 

Było wiele takich, ale najbardziej zapamiętałem piosenkę Maryli Rodowicz „Niech 

żyje bal”. 

  

Czy podobał Ci się tegoroczny festiwal? 

Tak, oczywiście, ponieważ jego motywem przewodnim była Anna German. Z tego też 

powodu w tym roku odsłonięto jej gwiazdę w Alei Gwiazd. 

  

Czy pamiętasz kiedy zostało założone Muzeum Polskiej Piosenki? 

Bodajże w 2009 roku. 

  

Czy jest to miejsce godne zobaczenia? 

Oczywiście, że tak. Można się tam dowiedzieć takich rzeczy, których nie dowiemy się 

będąc na festiwalu lub oglądając go w telewizji. 

Dziękuję Ci dziadziu za wywiad. Twoje informacje są dla mnie cenne i z pewnością 

pomogą mi w napisaniu artykułu. 

Nie ma sprawy. Powodzenia w konkursie.  
Artykuł o festiwalu napisała   

i krótką rozmowę z dziadkiem przprowadziła  
Karolina Gajęcka 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo kans ło Biadacu i ło ty, jak 

się tu kiedyś zyło dowjejdziałach sie łod 

mojej ołmy Eli, chtoroł się tu urodziyła,     

a potyn mjynskała tu za dziejcio i za 

dziołcha.  

Zdoł mi się, ize pjyrwej to tu się 

dzioło kans a kans – wjyncej niz dzisiej. 

Terazki we wsi jes jedyn sklep, dzie idzie 

kupić rzecy do jedzynioł, gazety i co inse. 

 Bardzo dużo o Biadaczu oraz           

o tym jak się tu kiedyś żyło, 

dowiedziałam się od mojej babci, która 

się tu urodziła i spędziła całe swoje 

dzieciństwo oraz młode lata.  

 Wydaje się, że kiedyś działo się tu 

o wiele więcej niż dziś. Obecnie we wsi 

funkcjonuje jeden sklep spożywczo – 

przemysłowy. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jes tez skoła (gimnazjum gminne) i dwóch 

stolołrzi. Dołwniyj we wsi było połra 

sklepów. Jedyn ś nich stoł przi Syrokej 31 

(trzidziejści jedyn). Sło tan kupić cojś do 

jołdła. Drugi taki sklep bół na Syrokej 24 

(dwadziejścia śtyry) – tan moja ołma Ela, 

chtoroł musiała tes to sumnie wyglóndać – 

małoł dziołska we jasnych, dugich 

warkocykach – ze swoją mamą (a moją 

praołmą) właziyły nakupić, jak sły nazołd z 

pola. Przi tej samej dródze (je to 

nołwazniejsoł dróga we Biadacu), 

naprzeciwko skoły, była piekarnia.  

 

Dawniej we wsi było kilka sklepów. Jeden 

z nich znajdował się przy ulicy 

Szerokiej, pod numerem 31. Można w nim 

było kupić artykuły spożywcze. Drugi 

sklep spożywczy mieścił się pod numerem 

24 – tam moja babcia, którą wyobrażam 

sobie jako dziewczynkę z długimi, 

jasnymi warkoczykami, wraz ze swoją 

mamą (a moją prababcią) robiły zakupy, 

kiedy wracały z pola. Przy tej samej ulicy 

(jest to główna ulica Biadacza), naprzeciw 

szkoły, była piekarnia. 

 



 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprzeciw piekarnie zajś, po tej samej 

strónie co skoła, po sómsiejdzku – była tes 

to fajnoł, wielkoł sala, we chorej modzi 

tańcowali, ludzie robjyli wesela abo 

fajrowali zniwniołki. Ta sala była łod 

Dylów (Marty i Franciska). Była łóna 

wybudowanoł do kupy ze jejich dómym, 

chtory mioł numer 6 (sejś). Przi tej sali bół  

jescy bar, dzie chopy łaziyli na piwo. 

Polnoł, to takoł dróga, chtoroł idzie 

na Carnowónse. Nie wja łod kiedy zwie sie 

„Polnoł”, ale ludzie gołdają : „jechać bez 

krzize”. Dyć prołda – chyba stónd sie 

wzióno te miano – wele drógi stoi kans 

krzizów i kaplicków. Przodzi* ludzie ze 

Biadaca łaziyli tą drógą do świyntej Anki 

we Carnowónsach, potki nie wybudowali 

kościoła we Lubojsicach we 1920 roku. 

 

Naprzeciwko piekarni zaś, po stronie szkoły 

i w bliskim jej sąsiedztwie, była wspaniała 

sala wiejska, w której odbywały się zabawy, 

wesela, świętowano dożynki. Owa sala 

należała do państwa Marty i Franciszka 

Dyllów, i była częścią ich domostwa, które 

miało numer 6. Do sali przylegał też bar        

z osobnym wejściem, w którym mężczyźni 

smakowali piwo.  

 Ulica Polna, to trakt łączący Biadacz 

z Czarnowąsami. Nie wiem od kiedy nosi 

nazwę „Polna”, ale miejscowi mówią: 

„jechać bez krzize” (przez „krzyże”). 

Istotnie – i chyba stąd wzięła się nazwa 

drogi – stoi przy niej wiele krzyży                  

i kapliczek. Dawni Biadaczanie często 

uczęszczali tą drogą do kościoła św. Anny 

w sąsiednich Czarnowąsach, zanim 

wybudowano w 1920 roku kościół               

w Luboszycach. 



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dołwniyj przi Polnej 2 bół sklep, dzie sie 

kupowało mjynso (masarnia); tan tez bjyli 

świnie (rzejźnia) i była wandzarnia. Po 

drugej strónie drógi bół juzajś sklep – sło 

tan kupić rzecy do jołdła. Przed tym sklepy 

stoła, i stoji do dzisiej, kaplicka (ze zwóny) 

Śwjyntego Urbana, chtory jes patrónym 

Biadaca. Śwjynty Urban (chyba z gipsu) 

zaglóndoł sie bez sybka na tyn świat 

dzisiejsy, ale jus nie słychać zwónów, co to 

jescy nie tak dołwno bjyły na Anioł Pański 

– rano, na połojdniy i na wjecór, zwóniyły, 

jak we wsi bół łogyń, abo tes łodkludzały na 

kierchów tych, co to ich Pón Bócek zawołoł 

do siebie. 

 Niedaleko tego „środka „ wsi”  

postawjyli skoła, jescy przed wojnóma, za 

Niymca. Była to volkśula (volkschule). Bez 

dziejśyńć lołt, a postaroł się ło to Jan 

Trzeciok ze Biadaca, od 1923 do 1933 roku, 

dziejci mógły sie tu ucyć po polsku. Ale jak 

nastoł Hitler skoła polskoł zawarli. „Za 

Polski”, juz po drugej wojnie, dziejci ucyły 

się we skole 5 (pjyńć) lołt; do sóstej               

i siódmej klase łajziyli do Lubosic. Jak moja 

ołma zacła łazić do tej skoły, to prawie zacli 

ją przebudowywać. A to za przicyną pana 

Juliana Jadama, chtory bół jej dyrechtory. 

Było to we 1970 roku.  

  

Kiedyś przy ulicy Polnej 2 mieścił się sklep 

mięsny, rzeźnia i wędzarnia, a naprzeciwko, 

przy Polnej 1, był sklep spożywczy, przed 

którym stała, i stoi do dziś, wybudowana      

w 1800 roku kapliczka – dzwonnica 

poświęcona św. Urbanowi, patronowi wsi. 

Figurka św. Urbana do dziś znajduje się       

w kapliczce, ale już nie słychać dzwonów, 

które niegdyś biły na Anioł Pański – rano,     

w południe i wieczorem, powiadamiały 

mieszkańców o pożarze, który wybuchł we 

wsi, lub też towarzyszyły w ostatniej 

drodze, w drodze na cmentarz, tym 

mieszkańcom, których Pan Bóg powołał do 

wieczności. 

 W pobliżu tego „środka” wsi 

wybudowano w początkach XX wieku 

szkołę. Była to tzw. szkoła ludowa. Od roku 

1923 po rok 1933, dzięki staraniom Jana 

Trzecioka – mieszkańca Biadacza, była to 

mniejszościowa szkoła polska. Z chwilą 

dojścia do władzy w Niemczech Adolfa 

Hitlera szkołę polską zamknięto. Po              

II wojnie światowej, w nowej 

rzeczywistości, bo „za Polski”, nauka           

w szkole trwała 5 lat (do szóstej i do 

siódmej klasy „biadackie” dzieci chodziły 

do szkoły w Luboszycach). Gdy moja 

babcia rozpoczęła naukę w szkole, zaczęto 

przebudowę budynku. Inicjatorem 

przebudowy szkoły był jej dyrektor, pan 

Julian Jadam. Było to w roku 1970. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   Ludzie ze Biadaca chantnie 

prziłaziyli pómołgać na ta budowa i nic za 

to nie chcieli – to było normalne ( dołwniyj, 

za Niemca, tez chodziyli na tzw. gminki). 

Nó i łod tego casu dziejci ze Biadaca jus nie 

musiały wandrować po nauka do Lubojsic – 

na Biadacu było 8 (łoziym) klas. Na zadku, 

za skołą było przedszkole, dzie łaziyła tes 

moja ołma i mój tata. 

Na kóniec chciałach jescy 

łopejdziejć wóm ło kowołlu i ło biadackej 

kuźni. Ta kuźnia była na Lejśnej. Kowołl 

podkuwoł kónie, robiół byle jaky potrzebne 

na gospodarce zielazne rzecy (a to cojś do 

wrót, abo do furtków), ale tes to bół ś niego 

wydarzóny ... dyntista. Co prołda to prołda 

– zambów nie borowoł, ale jaki gryfny bół 

do ich ... wyruwanioł ! Kowołl nołprzód 

poloł śpirytusym bolący zumb, potyn chytoł 

klysce – taky jaky mioł na podorańdziu –        

i wyruwoł łobrzidły zumb! Potyn jescy wcis 

trocha waty do gamby i... gotowe! 

To by było tejla ło Biadacu – to, 

cegoch sie dowiejdziała łod mojej 

ołmy.Takoł małoł wjejś, a tejla sie w niyj 

dzioło. Łod niedołwna łaziymy tukej do 

gimnazjum – do tej samej skoły, do chorej 

łaziyła moja ołma, yno ze juzajś 

łozbudowanej. 

 

 

 

 Mieszkańcy Biadacza pracowali 

przy tej przebudowie w czynie społecznym, 

czyli nie otrzymywali za swoją pracę 

pieniędzy. W tamtych czasach takie 

„czyny” były czymś oczywistym. Odtąd  

szkoła miała już 8 klas i skończyło się 

wędrowanie dzieci do Luboszyc. Za szkołą 

znajdował się budynek przedszkola, do 

którego również chodziła moja babcia oraz 

mój tata. 

 Na koniec jeszcze słowo                     

o biadackiej kuźni. Znajdowała się ona przy 

ulicy Leśnej. 

Kowal podkuwał w niej konie, wykonywał 

żelazne części ogrodzeń, bram, a także 

przydawał się mieszkańcom Biadacza, jako 

niezastąpiony...dentysta! Co prawda nie 

leczył on zębów, ale za to znakomicie je... 

wyrywał. Kowal odkażał oraz znieczulał 

chore miejsce kilkoma kroplami spirytusu, 

potem brał kleszcze -  bynajmniej nie 

dentystyczne - i wyrywał uprzykrzony ząb! 

Potem w dziurę po zębie wtykał kłębek 

waty! 

Tyle opowieści o Biadaczu zasłyszanych od 

mojej babci. Niby taka mała miejscowość,      

a ma tak bogatą przeszłość. Od niedawna 

chodzimy do tutejszego gimnazjum, które 

mieści się w tym samym budynku, co 

dawna szkoła, tyle że po raz kolejny 

rozbudowanym. 

 

 

* w gwarze opolskiej do niedawna na określenie babci 

używano słowa starka (starzik – dziadek; starzyki – 

dziadkowie), zanim wyparło je słowo ołma, pochodzące z 

języka niemieckiego (ołpa – dziadek; ołpowie – dziadkowie) 

* w gwarze opolskiej słowo kiedyś, dawniej, to przodzi, 

piyrwej 
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O swojej małej ojczyźnie 

opowiadała babcia Elżbieta 

Nikisz, a artykuł napisała 

wnuczka Patrycja Nikisz 

oraz jej koleżanka 

Bernadeta Jonczyk. 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

Ta wyższa pani na środku 

zdjęcia to moja babcia Elżbieta 

Nikisz, a wokół niej klasa 

szkoły podstawowej z 1992 

roku. 

● ● ● 

Nieduże miasto Opole kryje w sobie wiele tajemnic, jak i zarówno ciekawostek. Jeździmy do niego 

niemal codziennie, chodzimy do teatru, odwiedzamy kino i restauracje. Nasi rodzice załatwiają w nim 

sporo spraw, ale czy znamy swoje miasto? Oto kilka ciekawostek na jego temat. 

● ● ● 

 

Według danych z 2012 roku Opole 

miało ok. 121 576 mieszkańców,       

a największą populację miasta 

Opole odnotowano w 1999 roku – 

130 969 mieszkańców. 

 

W mieście działa 31 przedszkoli, 21 

szkół podstawowych, 11 gimnazjów 

oraz 17 szkół ponadgimnazjalnych 

(w tym licea, technika i szkoły 

zawodowe). 

 



 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ciekawostki o Opolu wyszukała Wiktoria Lempik 
(źródła: www.wikipedia.pl) 

 

 

  

W 1960 roku została 

zorganizowana pierwsza Wiosna 

Opolska – Festiwal Artystyczny 

Ziem Zachodnich i Północnych. W 

1990 rok wydano pierwszy numer 

„Gazety Opolskiej’’, a najstarszym 

muzeum w Opolu jest Muzeum 

Śląska Opolskiego. Miejsc kultury 

nie brakuje. Mamy Młodzieżowy 

Dom Kultury, Kino Helios, Teatr 

im. Jana Kochanowskiego, 

biblioteki oraz wyżej wspomniane 

muzea. 

 
W Opolu urodziła się znana 

piosenkarka – Edyta Górniak oraz 

piłkarz Miroslav Klose. Zasłużoną 

opolanką jest również polska 

folklorystka, profesor nauk 

filologicznych Dorota Simonides. 

 

W wiosce Łubniany nie było kościoła, postanowiono go 

wybudować. Zaczęto zwozić piasek, wapno, kamienie, drewno              

i składano je na placu przyszłej budowy. Pewnego ranka miejsce 

było puste, nie został nawet mały kamyczek. Wszystko zostało 

przeniesione tam, gdzie teraz stoi kościół. Mieszkańcy zastanawiali 

się, kto mógł to zrobić. Podejrzewano, że zrobił to ktoś dla żartu. 

Przewieziono materiał na stare miejsce i dowożono nowy. Jakież 

było zdziwienie budowniczych, kiedy następnego ranka ponownie 

wszystko zniknęło. Postanowiono wystawić dwóch mężczyzn, 

którzy mieli pilnować budowy. Przyszła noc pełna dziwnych 

wydarzeń. Chłopi opowiadali potem, że belki się same toczyły, 

jedna za drugą, a kamienie i wapno szły, jakby nóg dostały. Zgodnie 

z "wolą bożą" wybudowano kościół w nowym miejscu, a tam gdzie 

miał stać kościół wybudowana została kapliczka. 

 



 

  
 

 

 

(źródła: www.lubniany.pl.tl, 

http://www.wodip.opole.pl/opolszcz
yzna/gminy/lubniany/wedrowki/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na miejscu dzisiejszej Dąbrówki Łubniańskiej rósł dawniej 

ogromny las dębowy. W tym lesie często przebywał król Fryderyk 

Wielki, który bardzo lubił polować. Pewnego razu, kiedy król wraz 

ze swoim orszakiem wracał do domu, na swej drodze spotkał 

zwalony dąb. Postanowił więc odpocząć. Niedaleko miejsca 

odpoczynku spacerowała młoda dziewczyna. Król gdy ją spostrzegł, 

od razu się nią zauroczył, a na pamiątkę tego zdarzenia 

nakazał wyrąbać drzewa naokoło miejsca spotkania i zbudować 

wieś, którą potem nazwał od imienia dziewczyny –Dąbrówką. 

„(...) Uradowany książę 

zawołał: „O, pole!” 

Wiedział dobrze, że 

niedaleko tego pola 

znajduje się jego zamek! 

Po jakimś czasie właśnie 

tam odnaleźli go 

zaniepokojeni dworzanie. 

A książę na pamiątkę tego 

wydarzenia, zbudował 

właśnie tam miasto i 

nazwał je od swojego 

okrzyku – Opole”. 

(źródła: D. Simonides, Opolskie 

legendy i bajki, Nowik 2008, s. 3) 

http://www.lubniany.pl.tl/
http://www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/lubniany/wedrowki/
http://www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/lubniany/wedrowki/


 

  
 

       Dawno, dawno temu, za górami, za lasami 

znajdowała się mała chatka, w której mieszkali 

skromni, można i powiedzieć biedni ludzie. 

Mieli dwójkę małych dzieci – Olgierda                 

i Helenkę. Zbierali grosz do grosza, aby przeżyć 

od pierwszego do pierwszego. Chłop pracował 

bardzo ciężko,  wyrabiając w lesie drzewo. Było to logiczne, że gdy wracał do domu chciał 

zjeść obiad i trochę odpocząć. Jednak nie było to nie możliwe, ponieważ kobieta nie miała,     

co do garnka włożyć. Gdy jej mąż wracał znużony i wykończony miał, jeszcze jedno nie lada 

proste zadanie przed sobą – znaleźć pożywienie dla całej rodziny. Pewnego dnia wyruszył na 

długą wędrówkę. Idąc szlakiem, usłyszał w oddali jakieś głosy. Był niezmiernie ciekaw, więc 

podszedł bliżej. Nagle stanął jak wryty. 

Zobaczył wielkiego, zielonego potwora, 

który zjadał mu ostatnie warzywa. 

Krzyknął: 

- Halo! Proszę Pana! To moje! Jak Pan 

mógł! A tak w ogóle kim Pan jest? Jak się 

Pan nazywa? 

- Nazywam się Shrek, a to mój wierny 

przyjaciel osioł. 

- To było moje ostatnie jedzenie. Mam dwójkę małych dzieci, czym ja je nakarmię? 

Shrek nie wiedział, co ma powiedzieć. Zarumienił się. Wtem odezwał się osioł: 

- Ale my nie wiedzieliśmy. Przepraszamy! 

- Chwila... Niech ja sobie przypomnę... Ośle... Pamiętasz? Przecież nim weszliśmy w las, 

widzieliśmy ogromne pole, a na nim mnóstwo jedzenia.  

- Chodźmy tam! - zawołał potwór. 

Przez całą drogę chłop myślał o swojej żonie, Olgierdzie i Helence. Uświadomił sobie, że 

kocha ich nad życie i nic nie przeszkodzi mu w odnalezieniu celu. 

- O, pole! - zawołał uradowany przybywając na miejsce. 

       I właśnie od tego wesołego okrzyku, dzięki któremu, rodzinie starczyło jedzenia na 

najbliższy miesiąc, a na terenie urodzajnej ziemi powstało miasto – Opole. 

 

Specjalną wersję opowieści o powstaniu Opola przedstawiły Jennifer Waleska i Dominika Bartek 

 



 

  
 

 

 

Ogólnie były bardzo ciekawe, 

podobały się mnie i innym 

uczestnikom tej coolturalnej nocy.  

Podczas  spotkania oglądaliśmy 

filmy, podczas przerw  

dyskutowaliśmy  na tematy 

związane z problematyką dzieł oraz 

zajadaliśmy pyszną pizzę.  

 Film Trzy metry nad niebem 

opowiada historię miłosną dwojga 

ludzi z dwóch zupełnie różnych 

światów. Babi to dziewczyna             

z dobrego domu, dobrze 

wychowana. Pewnego dnia spotyka 

Hache, buntownika i 

nieodpowiedzialnego chłopaka, 

który  ma apetyt na ryzyko                   

i niebezpieczeństwo w nielegalnych 

wyścigach motocyklowych. Ku 

zdziwieniu oboje zakochują się         

w sobie.  

Ten drugi film wybrany przez 

naszych opiekunów  był komedią 

opowiadającą historię 

sparaliżowanego na skutek wypadku 

milionera, zatrudniającego do opieki 

młodego chłopaka, który właśnie 

wyszedł z więzienia. Zderzenie 

dwóch różnych światów nadaje 

początek wielu niewiarygodnym 

przygodom  i wielkiej przyjaźni, 

stwarzającej ich…nietykalnymi.  

Nasze burzliwe dyskusje 

dotyczyły zakończenia filmu, tytułu, 

bohaterów i sfery problemowej. 

Zastanawialiśmy się, jak można 

umilić czas osobie niepełnosprawnej 

i czy filmowa miłość ma rację bytu 

w naszej rzeczywistości. 

Już nie mogę się doczekać 

kolejnej nocy filmowej, która 

pozwoli mi aktywnie spędzić czas w 

gronie znajomych i przy okazji się 

czegoś nauczyć.  

 

Relacjonowała Sandra Szweda 



 

  
 

 

 

Pierwszym przykładem jest sianko 

pod obrusem. Wkładamy sianko pod 

wigilijny obrus na pamiątkę położenia na 

nim nowo narodzonego Boga. Dotyczyło 

to głównie panien, które przez 

wyciągnięcie źdźbła siana spod obrusa 

dowiadywały się, kiedy znajdą męża. 

Krótkie i zielone źdźbło oznaczało rychłe 

zamążpójście, a odcienie szarości na sianie 

oznaczały trudności w znalezieniu męża. 

Kiedy siano wyciągał spod obrusa 

gospodarz, to z jego długości wnioskował 

urodzaj lnu na nadchodzący rok.  

Kolejną tradycją znaną dziś jest 

pozostawienie wolnego miejsca dla 

niespodziewanego gościa i przyjęcie pod 

swój dach. W przeszłości najważniejszym 

z wierzeń była liczba osób zasiadających 

do wieczerzy. Pilnowano by była parzysta. 

Największą wagę przykładano do tego, aby 

nigdy przy stole nie znalazło się 13 osób. 

Strach przed tą liczbą tłumaczono Ostatnią 

Wieczerzą. Przy stole zwracano uwagę na 

kolejność zajmowania miejsc za stołem. 

Siadano albo według wieku lub według 

ważności. Hierarchia wiekowa mówiła         

o umieraniu właśnie w kolejności od 

najstarszego do najmłodszego.  

Po wieczerzy wierzono, że 

zwierzęta otrzymają dar mówienia ludzkim 

głosem. Pilnowano także tego, by każdy  

 

 

 

 

 

 

 

biesiadnik spróbował każdej potrawy. 

Niespróbowanie choćby jednej z nich 

miało oznaczać, że jakaś część 

czekającego na nas w przyszłym roku 

szczęścia nas ominie. Wigilia zgodnie         

z wierzeniami miała stanowić przyszły rok, 

dlatego trzeba było dużo bardziej 

przykładać się do swoich obowiązków. Nie 

powinno się nic pożyczać, a w kieszenie 

„napchać” pieniędzy, aby te się nas przez 

cały rok trzymały. Pod żadnym pozorem 

nie wolno było w ciągu dnia się położyć, 

bo oznaczało to, że w ciągu roku zachoruje 

się, czy też przed żniwem „położy się” 

zboże. 12 dni aż do Bożego Narodzenia 

stanowią prognozę pogody na 

nadchodzący rok. Każdy z 12 dni 

odpowiada kolejnemu miesiącowi. Niebo 

pełne gwiazd oznacza, że kury będą dobrze 

niosły, a dobrze widoczny Wielki Wóz 

oznacza dużą liczbę wesel. Wigilijna noc 

charakteryzowała się tym, że wyśnione tej 

nocy sny miały się spełnić.  

 

 

 

 



 

  
 



 

- kolacja składa się z potraw postnych, 

- do wieczerzy zasiada parzysta liczba osób, 

- wigilia rozpoczyna się wspólną modlitwą         

i ma charakter uroczysty i przede wszystkim 

poważny, 

- nikomu oprócz gospodyni nie wolno 

wstawać od stołu ani rozmawiać, 

- liczba potraw powinna być nieparzysta, od      

5 do 13, chociaż teraz wynosi 12 potraw, 

- należy skosztować każdej z potraw, 

- ważne jest staranne nakrycie stołu 

śnieżnobiałym obrusem, pod którym znajduje 

się siano, 

- do kolacji należy zasiąść, kiedy na niebie 

pojawi się pierwsza gwiazdka. 

 



 





- nieparzysta liczba potraw – urodzaj               

w następnym roku, 

- słoma, siano – miejsce narodzin Jezusa 

Chrystusa, 

- jabłka – ochrona przed bólem gardła, 

owoce raju, 

- świerk, sosna, jodła – życiodajne moce, 

- jedno puste miejsce – dla zbłąkanych 

dusz, gości, 

- opłatek – ciało Chrystusa, 

- choinka – nadzieja nieba, 

- świece – narodziny światłości świata, 

- łańcuchy – wąż kusiciel, 

- gwiazda na czubku – gwiazda 

betlejemska. 



 

Dziś Boże Narodzenie to czas 

rodzinny, czas przebaczenia, miłości, 

wspólnego wędrowania do stajenki. 

Jednym z nich jest zapalenie wigilijnej 

świecy Caritas, która dla wielu tej nocy 

jest symbolem nadziei zmian na lepsze. 

Wigilia to najbardziej uroczysty                   

i wzruszający wieczór w roku. 

Najważniejszym momentem wieczerzy 

wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem, 

które rozpoczyna zawsze pan domu lub 

najstarszy syn, a następnie wszyscy 

składają sobie życzenia.  Teraz makówki 

są znacznie bogatsze od tych pamiętnych      

z dawnych lat. Tamte składały się z bułki, 

mleka, maku, wanilii i cukru. Można też 

było dodać bakalie. Obecnie 

w makówkach jest dużo 

rodzynek, orzechów, 

migdałów i kokosu. 

Strojenie choinki przyszło 

do nas z zachodu z Niemiec w XIX          

w. i jest to najmłodszy obrzęd wigilijny. 

Prezenty to zwyczaj związany z rzymskimi 

Saturnaliami (święto ku czci boga 

rolnictwa). Prezenty wręczane są, gdy na 

niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. 

Najpiękniejszym zwyczajem Bożego 

Narodzenia są kolędy. Nazwa „kolęda” jest 

nowa i oznacza każdą pieśń o tematyce 

bożonarodzeniowej. Dawniej śpiewali ją 

wszyscy bez względu na pochodzenie, 

wiek, stan majątkowy czy też 

wykształcenie. Późnym wieczorem 

udawano się na pasterkę. Obchodzone jest 

to do dnia dzisiejszego. W dawnych 

czasach potrawy były przyrządzone             

z ściśle określonych produktów: fasoli, 

bobu, jabłek, ryb, grochu, kaszy, orzechów 

i miodu. Natomiast teraz na stole znajduje 

się: kompot z suszonych owoców              

(z pestką), barszcz, uszka, pierogi                

z kapustą i grzybami, krokiety, kluski tarte, 

karp, makówka, śledzie, 

sałatka warzywna, makiełki 

tzw. kluski z makiem, ciasto 

(makowiec) piernik.  



 

  
 

         Do zwyczajów bożonarodzeniowych, które odchodzą do lamusa 

zalicza się chodzenie przebranych kolędników. Byli to: Król Herod, Śmierć z kosą, Dziad, 

Żyd, Anioł, Diabeł i Krakowiak na kółkach. Do domu jako pierwszy wchodził żołnierz i pytał 

gospodarza, czy przyjmie ich do domu jak się zgodził, to wtedy odbywała się kolęda. 

Największą atrakcją był diabeł, który wiele nie mówił, ale widłami szczypał najładniejsze 

córki gospodarza. Był też taki zwyczaj, że w Wigilię tam, gdzie psy szczekały, miało być 

wesele. Dziewczęta chciały jak najwcześniej wyjść za mąż, dlatego specjalnie podkładały 

kości dla psów, żeby szczekały pod ich domem. Zwyczajem były też tzw. „śmieci”, czyli tam, 

gdzie mieszkały najładniejsze dziewczyny, to chłopaki rozrzucali słomę po 

podwórku,  wtedy kiedy domownicy już spali. Jednak teraz podczas świąt nie 

ma takiej atmosfery, jaka była kiedyś.        60 lat temu nikt nie oglądał 

telewizji. Ludzie się odwiedzali i byli dla siebie o wiele sympatyczniejsi 

niż w dzisiejszych czasach. Dawniej nie było takich udogodnień, 

jakie są dzisiaj. Ludzie byli ubożsi, więc wszystkie ozdoby robili 

ręcznie. Nie było lampek i światełek elektrycznych, więc 

to zastąpiono woskowymi świecami. Na choince nie 

brakowało też kolorowych łańcuchów z bibuły, jabłek, 

orzechów, pierników i innych słodkości. Nie przypadkowo 

na datę Bożego Narodzenia wybrano 25 grudnia, uważana była za 

najdłuższą noc w roku.   

Czasy się bardzo szybko zmieniają, oby nie za szybko, gdyż w dobie pośpiechu 

komputeryzacji, elektroniki i gonienia za pieniądzem, społeczeństwo odchodzi od głównych 

tradycji. Starajmy się pielęgnować i pokazywać to, co pokazywali nam dziadkowie, rodzice, 

ażeby w to miejsce nie zawitało tzw. „święta wirtualne”. Bądźmy ludźmi, a nie 

„komputerami”. 

 
Podpytała rodziców i napisała artykuł Sandra Bonk 

(źródła: http://www.niedziela.pl/artykul/58200/nd/Tradycje-Bozego-Narodzenia---dawniej-i-dziś 

http://silvarerum.wikispaces.com/Bo%C5%BCe+Narodzenie+dawniej+i+dzi%C5%9B 

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/fl031/tekst_pl/boze_narodzenie.htm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to za czas, gdy rodzina jest obok nas? 

To świąt czas, jedyna chwila, która łączy nas. 

Wszyscy dzielimy się opłatkiem, serce i umysł uciekają od 

zmartwień. 

Siadamy przy stole, myślimy o barszczu, nie o rosole. 

Cieszmy się chwilą, spędzoną w miłym, rodzinnym gronie. 

A później prezenty i te uśmiechy cieszących się dzieci. 

To radość dla serca, bo ktoś o nas pamięta. 

Oto Boże Narodzenie, radość i magiczne serc połączenie. Katarzyna Rezler 

http://www.niedziela.pl/artykul/58200/nd/Tradycje-Bozego-Narodzenia---dawniej-i
http://silvarerum.wikispaces.com/Bo%C5%BCe+Narodzenie+dawniej+i+dzi%C5%9B
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/fl031/tekst_pl/boze_narodzenie.htm


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska Nike 

Baszta 

Barbary 

Wieża 

Piastowska 

Muzeum Wsi 

Opolskiej 

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://opole-z-sercem.manifo.com/kultura 



 

  
 

  

 

Rysunek wykonała uczennica klasy Ib Dominika Kalert 



 

  
 

 

 

Każdy z nas ma sentyment do pewnych miejsc, okolic czy 

rzeczy. Marysia, podobnie jak Czesław Niemen, ma słabość do 

naszego miasta Opola, dlatego postanowiła dokonać pewnej 

transformacji. Zobaczcie sami. 

 

 

Maria Nalewaja 

 

Mum tak samo jak ty 

Miasto mojy a w niy 

Nołpiynkniejsy mój świat 

Nołpiynkniejse dnie 

Łostawiuł zech tam kolorowe sny. 

 

Kiedyś zatrzimum cas 

I na skrzidłach  jak ptołk  

Banda lecioł co sił 

Tam, dzie su mojy sny 

I Łopolskiy kolorowe dnie. 

 

Gdybyś ujrzeć chcioł nadłodrzański świt 

Juz dzisiej wyrus zymnum tam 

Łobejrzis jak, prziwitoł piynknie nołs 

Łopolski dziyń. 

 

Mum tak samo jak ty 

Miasto mojy a w niy: 

Nołpiynkniejsy mój świat 

Nołpiynkniejse dnie 

Łostawiuł zech tam kolorowe sny.      
 

Gdybyś ujrzeć chcioł nadłodrzański świt 

Juz dzisiej wyrus zymnum tam 

Łobejrzis jak, prziwitoł piynknie nołs 

Łopolski dziyń.                                         

 
 



 

  
 

 

 

       Gdy zamykam oczy, widzę moje miasto, 

Widzę idących ludzi, wszędzie ciasno. 

Łańcuchy wiszą im na nogach, idą nawet o bosych stopach. 

Są biczowani, są poniżani, niedożywieni i zabijani, 

To straszny widok, nie chcę go oglądać, 

Próbuję się obudzić, nie potrafię jednak. 

Nagle czuję mocny ból w nogach, proszę, proszę o pomoc Boga, 

On jednak nie słucha mych próśb, On dawno odszedł, nie ma go tu. 

Słyszę piski, wrzaski, hałasy i nagle płacz dziecka ucieka po strzale. 

Budzę się cała spocona, rodzina moja wystraszona, 

Mówią, że nie mam się czego bać, źli odeszli, nie skrzywdzą już nas. 

Ubieram się i wychodzę na podwórko, patrzę, jak dzieci się bawią, 

I uśmiech pojawia się na twarzy, że nikt już niewinnego prądem nie porazi. 

Cieszę się, że tamten świat znikł, teraz na nowo możemy żyć! 

Oto moje miasto wczoraj i dziś…          

                                                                   Katarzyna Rezler 

 



 

  
 

 

 

Jest sobota rano. Wstaję około 8:00. 

Ktoś mógłby zapytać: Po co tak wcześnie? 

Powodem jest to, że chcę zdążyć na 

zbiórkę do służby. Zbiórka to takie nasze 

spotkanie w Sali Królestwa – miejscu, w 

którym spotykamy się w każdy czwartek i 

w każdą niedziele - na zebraniach - i w 

soboty - na zbiórkach. Wspomniana 

zbiórka zaczyna się o 9:30. Trwa około 10 

minut, podczas których możemy nawzajem 

przypominać sobie, jak poprowadzić 

rozmowę                w służbie. A w takim 

razie – czym jest służba? Świadkowie 

Jehowy starają się dotrzeć do każdego, 

chociaż wiadomo, że nie każdy chce z 

nami porozmawiać. Dyskutujemy z ludźmi 

na tematy biblijne. Czasem niektórzy 

sprawiają wrażenie, jakby się nas bali, a 

przecież nie o to chodzi. Inni nie chcą 

rozmawiać, bo np. takie tematy po prostu 

ich nie interesują lub nie mają czasu. 

Można by powiedzieć, że sobotnia służba 

weszła mi w nawyk. Bardzo ją lubię. Nie 

przeszkadza mi, że któregoś dnia natrafię 

na kolegę lub koleżankę ze szkoły. Po 

prostu bardzo lubię przebywać w 

towarzystwie innych Świadków - starszych 

i młodszych – no        i oczywiście sprawia 

mi satysfakcję rozmawianie z innymi o 

Bogu i Biblii. Tak mija mi sobotnie 

przedpołudnie. Po południu zazwyczaj 

zajmuję się jakimiś codziennymi 

sprawami. Bywa, że wspólnie  

 

                                                         

                                                                                                                                              

z innym Świadkami wynajmujemy sobie 

salę gimnastyczną i gramy w siatkę do 

wieczora. 

Jeżeli chodzi o niedzielę, to też 

spędzam ją aktywnie. O 10:00 na Sali 

Królestwa mamy zebranie. Jest to półtora 

godzinne spotkanie, na którym wszyscy 

staramy się być. Na zebraniu śpiewamy 

pieśni, modlimy się i wysłuchujemy 

wykładu biblijnego. Wykład trwa pół 

godziny. W drugiej części zebrania 

studiujemy artykuły ze Strażnicy (nazwa 

czasopisma). W tym dniu udział                  

w spotkaniu może wziąć każdy 

zainteresowany, ponieważ zajęcia mają 

charakter otwarty. W Strażnicy są pytania, 

na które każdy może odpowiadać. Po 

zebraniu odbywa się zbiórka, po niej 

wyruszamy do służby. Oczywiście służba, 

to nie przykry obowiązek - idzie, kto chce. 

Nikt nikogo do niczego nie przymusza. 

Czasami po wszystkim spotykamy się         

w jakimś mniejszym gronie i razem 

spędzamy popołudnie. Można powiedzieć, 

że weekend mija mi pracowicie i bardzo 

wesoło.                                                   

 

Jestem Weronika i chodzę do klasy Ia. W pierwszym artykule opiszę mój weekend, który nie jest taki 

jak Wasz. Dlaczego? Między innymi dlatego, że jestem Świadkiem Jehowy. 

 

Weronika Karutz 



 

  
 

  

Karate jest sportem, który posiada wiele odmian. Ja 

trenuję karate kyokushinkai. Jest ono uznawane za 

najtwardsze karate – po odpowiednim wyszkoleniu 

walczy się w pełnym kontakcie, czyli bez ograniczeń 

siłowych.  

To dyscyplina, rozwijająca pod względem 

fizycznym, ucząca koncentracji, poszanowania 

przeciwnika oraz szacunku do zasad. Nie są to jednak 

wszystkie reguły wykorzystywane na treningach, 

zawodach. Istotne jest, żeby zawodnik karate 

kierował się nimi w życiu codziennym i dawał dobry 

przykład innym.  

Moja przygoda z karate zaczęła się w wieku 7 lat. 

Będąc wówczas bardzo młodym człowiekiem, po raz 

pierwszy uczestniczyłem w prawdziwym treningu. 

Mój trener ma czarny pas, a dokładnie pierwszy 

stopień mistrzowski czyli 1 dan. Ja zaczynałem od 

pasa białego przeznaczonego dla początkujących. Po ciężkich treningach i rocznej pracy, po 

zaliczeniu odpowiedniego egzaminu uzyskałem pas pomarańczowy - czyli 10 kyu – pierwszy 

stopień karate.  

Ciężko pracując, zdałem kolejny egzamin – uzyskałem więc stopień 

8 kyu a z nim prawo do noszenia pasa w kolorze niebieskim. 

Początkowo biorąc udział w turniejach, zajmowałem czwarte oraz 

trzecie miejsca. Był to dla mnie sygnał, że muszę jeszcze mocniej 

pracować i mocniej się starać, aby osiągnąć lepsze wyniki. Obecnie 

od dwóch lat jestem mistrzem województwa opolskiego w mojej 

kategorii wiekowej. W mojej karierze sportowca zdobyłem 5 

złotych medali, 1 srebrny i  5 brązowych. Otrzymałem 5 pucharów, 

które także świadczą o moich sukcesach. Karate jest sztuką walki, 

jednak nie wykorzystuje się jej na ulicy, aby pochwalić się swoją 

siłą przed kolegami. Te umiejętności mogą być wykorzystywane 

jedynie w samoobronie bądź w obronie słabszych i młodszych. 

Jednak najczęściej używam ich w trakcie treningów i zawodów 

sportowych, konfrontując swoje umiejętności z innymi osobami 

ćwiczącymi karate.    

           Mateusz Bewko  
Mateusz na podium (1 miejsce) 

O swojej pasji opowiedział uczeń klasy Ib 

Mateusz Bewk 



 

  
 

 

 

 

 

 

- tkanka łączna pełniąca funkcje 

transportową. Nauką zajmującą się badaniem krwi jest hematologia. 

- osocza - 54%                                                                                                                                                

- czerwonych krwinek (erytrocytów) - 45%                                                                                                

- białych krwinek (leukocytów) - 0,5%                                                                                                                                                                   

- płytek krwi (trombocytów) - 0,5% 

 

Czerwone krwinki (zawierają  hemoglobinę) - transportują tlen do wszystkich komórek 

organizmu.                                                                                                                                                      

Białe krwinki -  niszczą chorobotwórcze drobnoustroje.                                                                   

Płytki krwi - odpowiadają za proces krzepnięcia krwi. 

Krew płynie w naczyniach krwionośnych (żyłach i tętnicach), a komórki krwi wytwarzane są 

w szpiku kostnym czerwonym.  

 

 

 

Chciałbym zachęcić was do wykonywania częstych badań lekarskich, ponieważ dzięki nim 

możemy sprawdzić stan naszego zdrowia, a także umożliwiają one wykrycie wielu różnych 

chorób. Nie warto bać się igły, to tylko drobne ukłucie, a wczesne rozpoznanie choroby może 

nam pomóc w jej zwalczeniu. 

Cześć. Nazywam się Mariusz Szędzielorz. Interesuję się biologią. W swoich artykułach postaram się wam 

przybliżyć zagadnienia z nią związane. W dzisiejszym artykule chciałbym wyjaśnić czym jest krew. 

Czerwone krwinki Biała krwinka Płytki krwi 



 

  
 

 Każdy, kto jest zdrowy, od 18 roku życia do 60 roku kobieta, a 65 – 

mężczyzna może oddawać krew, co 56 dni lub co 2 miesiące. 

 Co 1 minutę ktoś potrzebuje krwi. 

 Średnio 1 osoba na 10 w szpitalu potrzebuje krwi. 

 Jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom. 

 10 jednostek krwi: ilość krwi w przeciętnym ciele dorosłej osoby. 

 Krew stanowi około 7 % twojego ciała. 

 Nowo narodzone dziecko ma w swoim ciele około 1 filiżanki krwi. 

 Są cztery główne grupy krwi: A, B, AB i 0. Grupa 0 ujemne jest uniwersalna. 

 W Centrach Krwi najczęściej brakuje grupy 0 i B. 

 Jeden billion: liczba czerwonych krwinek w 2-3 kroplach krwi. 

 Krwinki czerwone żyją około 120 dni w układzie krwionośnym. 

Wyjaśniał Mariusz Szędzielorz 

(źródła: Puls życia, Małgorzata Jefimow, Wydawnictwo Nowa Era , http://ckikmsw.pl/ciekawostki/) 

 

 

 

 

 

● ● ● 

W opolskim ZOO padł goryl. Jako, że podobno sprowadzenie nowego zajmuje sporo czasu... 

Znalazłem ogłoszenie w gazecie, że przyjmą pracownika. No cóż, studentowi zawsze się przyda 

parę groszy, więc poszedłem do dyrektora ZOO. Przedstawił mi całą sytuację. Moim zadaniem 

było siedzenie w przebraniu goryla, huśtanie się itp. Praca może nie była ambitna, ale płacono 

2000 zł na rękę. Zgodziłem się. Już od tygodnia pracuję. Wczoraj było nudno (w środku 

tygodnia niewielu zwiedzających). Spodobało mi się huśtanie.                                                 

Tego dnia tak się rozbujałem, że wpadłem wprost do klatki lwa. 

Nogi mi się ugięły, zacząłem latać od krat do krat i wrzeszczeć: „Lew! Ratunku!”. 

Spoglądam na lwa, a on stoi w miejscu i dziwnie się na mnie patrzy... Jakby z przerażeniem.        

I nagle woła: 

- Ty, cicho bądź, bo nas obu z tej pracy zwolnią! 

(źródła: http://potworek.com/dowcipy/pokaz/w-opolu-u-nas-w-zoo-padl) 

● ● ● 

 

http://ckikmsw.pl/ciekawostki/


 

  
 

  

5.12.2013 r. na sali sportowej przy 

Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Biadaczu odbył się Mikołajkowy Turniej 

Piłki Siatkowej Chłopców. Honorowy 

Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy 

Łubniany – Krystian Baldy.  W turnieju 

wzięły udział drużyny  

z Izbicka, Turawy oraz Biadacza. 

 Po uroczystym otwarciu turnieju 

przez  Wójta Krystiana Baldy i Dyrektora 

Gimnazjum Elżbietę Syrytczyk drużyny 

przystąpiły do rywalizacji.  

Nad sprawnym przebiegiem meczy czuwał 

sędzia główny zawodów Zbigniew 

Warmuz.  

W pierwszym meczu zmierzyły się szkoły  

z Izbicka i Biadacza. Rywalizacja była 

bardzo zacięta, a po pierwszych dwóch 

setach był wynik 1:1. W rozstrzygającym 

trzecim secie podopieczni Artura Baziuka 

bezbłędnie zagrali końcówkę seta i wygrali 

całe spotkanie.  

Kolejny pojedynek toczył się pomiędzy 

szkołami z Turawy oraz Izbicka. Po bardzo 

wyrównanym i ciekawym spotkaniu 

zwycięstwo w tym meczu odnieśli goście z 

Izbicka.  

W ostatnim meczu gospodarze turnieju 

podejmowali zawodników z Turawy.  

Całe spotkanie wygrała bez straty 

seta drużyna Publicznego Gimnazjum im. 

Jana Pawła II  

w Biadaczu, w składzie: Lukas Damian, 

Holeczke Sebastian, Grzesik Denis, 

Kozielski Marcel, Pietrasz Marek, Korol 

Michał, Kubiak Adam, Lisoń Damian, 

Borosz Piotr, Richter Mateusz, zajmując       

I miejsce w Mikołajkowym Turnieju           

o Puchar Wójta Gminy Łubniany                 

– Krystiana Baldy. 

 

 

Redakcja Gimzetki 

(Tekst: Artur Baziuk, zdjęcie: Magdalena Swobodzian) 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 29 stycznia do 3 lutego 2014 r. odbędzie się ważenie uczniów naszej szkoły.  

Obliczymy także Wasz współczynnik BMI. 

BMI to skrót z języka angielskiego „body mass index”, co tłumaczymy jako wskaźnik masy ciała.  

 

Obliczając BMI, możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. 

 

Powodzenia życzą nauczyciele wychowania fizycznego.  



 

  
 

 

 

 

Gdy zjadłam kanapki wyszłyśmy z pośpiechem z domu. Mama co chwilę oglądała się za 

siebie. Jak pytałam dlaczego, to nie chciała odpowiedzieć. Gdy szłyśmy już dłuższy czas w milczeniu, 

nie wytrzymałam i spytałam jej gdzie idziemy. Przez jakiś czas odpowiadała tylko, że przed siebie. 

Zrezygnowałam z pytań, bo stwierdziłam, ze i tak się niczego pożytecznego nie dowiem. Usłyszałam 

głos mamy. 

- Anielko... Przyszedł już czas. 

- Czas na co? - zapytałam pełna obaw. Bałam się odpowiedzi. A może słyszała, że wczoraj w nocy nie 

spałam i postanowiła mnie oddać? Pewnie mnie już nie kocha. Zawiodła się na mnie. 

- Córeczko pamiętasz, jak dawno temu tłumaczyłam Ci, że jak dziewczynka jest już duża to musi iść 

do szkoły?  

- Idziemy do szkoły? Hura! 

- Nie Anielko, nie idziemy do szkoły. Tzn. nie do takiej typowej. Jesteś na tyle 

mądra, że razem z tatą zdecydowaliśmy, zapisać cię do szkoły katolickiej.  

- Super! A kiedy wrócimy do domu? 

- No wiesz... Chodzi o to, że będziesz przez jakiś czas tam mieszkać, żeby 

skupić się na nauce. 

- Mieszkać? Jak to mieszkać?! A Ty? A Tata? A pan Leon? Co z Wami?  

- My będziemy cię codziennie odwiedzać. Nie martw się. Tam tez będzie dużo 

ciekawych osób, z którymi na pewno się zaprzyjaźnisz. O patrz! To już tu. Tylko 

kilka minut od domu. Na pewno ci się tam spodoba. 

 Nie wiedziałam, co mam o tym wszystkim myśleć. Trochę się bałam, ale postanowiłam być dzielna. 

Ważne, że mama o mnie nie zapomni. Sprawię, że cała trójka będzie dumna z moich szkolnych 

osiągnięć. Zanim weszłyśmy do środka, otarłam jeszcze szybko łzy z oczu. Nie chciałam, żeby sobie 

pomyśleli, że jestem jaką beksą. 

  W środku było ciemno i ponuro. Moje obawy  się nasilały. Czy tu na pewno jest bezpiecznie? 

Szłam obok mamy w głąb dziwnego miejsca. Nie mogłam sobie wyobrazić, że to mój nowy dom.  

- Dzień dobry. Jestem siostra Emanuela. Czuwam nad całym zakonem. Ty zapewne jesteś Aniela. 

Aniela Olik. Prawda? 

- Tak proszę pani. A to moja mama – odpowiedziałam stanowczo. 

- Witam. Zapraszam dalej. Chodźmy do komnaty, w której będziesz mieszkać. Szłyśmy w milczeniu. 

Na korytarzu nikogo nie było. Dziwne było to miejsce. Chciałam już wrócić do swojego domu. 

- To ja już pójdę - odezwała się nagle mama.  



 

  
 

- Przyjdę  jutro córeczko. Uważaj na siebie. Bądź grzeczna i rób wszystko, co będą Ci kazali. Kocham 

Cię - powiedziała i przytuliła mnie mocno. Odwzajemniłam uścisk. Czułam się, jakby to było nasze 

ostatnie pożegnanie. 

- Dobrze. Do widzenia - pożegnała się siostra Emanuela.  

- Numer 118 - to będzie Twój pokój. Zapamiętaj go. Mówiąc, otworzyła drzwi do  pokoju i wskazała, 

że mam wejść do środka. Tam również było ciemno. Stała w nim jedna szafa i łóżko, które cale nie 

wyglądało na wygodne. Na ciemnozielonych ścianach było pełno obrazów ze scenami religijnymi,        

a na wieszaku wisiał mały strój zakonnicy. Ciąg dalszy nastąpi…                                                             

(Część I przeczytasz w „Gimzetce” nr 16.) 

Opowiadała Vanessa Kistela 

 

Od lewej z tyłu: Vanessa Kistela (OPOWIADANIE), Sandra Czebreszuk (MODA), Maria 

Nalewaja (ŚNIK O ŁOPOLU), Sandra Szweda (COOLTURALNI Z X MUZĄ), Jennifer 

Waleska (POWSTANIE OPOLA NA WESOŁO), Karolina Gajęcka (FESTIWAL OPOLSKI, 

ROZMOWA Z DZIADKIEM), Julia Dorosz i Oliwia Wojciechowska (LEGENDY). 

Od lewej z przodu: Sandra Bonk (BOŻE NARODZENIE), Dominika Przybyła (WYWIAD Z 

POETKĄ), Katarzyna Rezler (KĄCIK POETYCKI), Dominika Bartek (AKTUALNOŚCI), 

Wiktoria Lempik (CIEKAWOSTKI), Bernadeta Jonczyk (MAŁA OJCZYZNA MOJEJ 

BABCI), Weronika Karutz (TROCHĘ INNY WEEKEND), Patrycja Nikisz 

(MAŁAOJCZYZNA…). Z przodu po prawej: Mariusz Szędzielorz (MARIUSZ WYJAŚNIA). 

Uczniowie nieobecni: Mateusz Bewko (KARATE MOJE ŻYCIE), Dominika Kalert 

(OCZAMI WYOBRAŹNI). 

 

 


