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Święto patrona szkoły Jana Pawła II obchodzimy raz w roku. Tym 

razem było wyjątkowo. Dzień rozpoczął się od mszy świętej                   

w Luboszycach. Ksiądz nawiązał do najważniejszych myśli świętego,      

a   uczniowie z gimnazjum przypomnieli nam o patronie na uroczystym 

apelu. W części artystycznej mogliśmy również posłuchać wzruszających 

pieśni. Uwieńczeniem dnia był Festiwal Pieśni Religijnych.  
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Na początku roku Sejm przyjął trzy zgłoszone przez Komisję 

Kultury i Środków Przekazu uchwały dotyczące ustanowienia 

roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima               

i Witolda Lutosławskiego. W tym numerze Gimzetki chciałabym 

się skupić na poecie, gdyż jest mi najbliższy.                      

                                                                                                                                                    O Nim O Nim O Nim O Nim słów kilka…słów kilka…słów kilka…słów kilka…    

W tym roku przypada sześćdziesiąta rocznica 

śmierci poety, który zmarł 27 grudnia 1953 

roku. W 2013 roku minie też sto lat od jego 

poetyckiego debiutu - publikacji wiersza 

"Prośba" w "Kurierze Warszawskim".  

Obie rocznice stanowią okazję do 

oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który 

kształtował język, wyobraźnię i społeczną 

wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich 

zarówno poczucia humoru, jak i ukazując 

optymizm codziennego życia. 

Poezja Juliana Tuwima jest jedną                       

z najważniejszych w XX wieku propozycji 

uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna 

twórczość autora Kwiatów polskich stanowi 

żywą i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w 

każdym wieku. Dlatego też Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany               

o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla 

dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 

Rokiem Juliana Tuwima. 

Autor tekstów kabaretowych, 

rewiowych i librecista oraz autor tekstów 

politycznych. Współautor i redaktor pism 

literackich i satyrycznych (Skamander, 

Wiadomości Literackie, Cyrulik Warszawski). 

Tłumacz literatury rosyjskiej, m.in. Aleksandra 

Puszkina (Jeździec miedziany, Połtawa),        

W. Majakowskiego (Obłok w spodniach). 

Autor popularnych wierszy dla dzieci, m.in. 

Lokomotywa, Ptasie radio, Pan Hilary, Słoń 

Trąbalski, Bambo. Bibliofil i kolekcjoner 

kuriozów (Czary i czarty polskie, Pegaz dęba, 

Cicer cum caule). Znany był ze swojego 

specyficznego humoru objawiającego się 

bystrością umysłu i świeżością, której szukał 

najczęściej w języku – głównym orężu 

modernizmu, a szczególnie postmodernizmu. 

Swe badania językowe rozpoczął od nauki 

esperanto jeszcze w latach gimnazjalnych

 

 Sandra Czebreszuk  

źródła: www.polonia.es/?p=930 
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Wampiry z Morganville. Przeklęty dom - 

to  opowieść  o szesnastoletniej Claire, która 

przyjeżdża do miasteczka z zamiarem uczenia 

się. Nie spodziewa się jednak tego, że długo nie 

wytrzyma w akademiku. Wynajmuje pokój       

w starym domu. Po pewnym czasie dowiaduje 

się, że nie tylko jej nowi współlokatorzy 

skrywają mroczne sekrety, lecz również całe 

miasteczko łącznie z mieszkańcami...  

  Jest to pierwsza część z cyklu Wampiry 

z Morganville. Książka  napisana przez 

 Rachel Caine trzyma w napięciu i skrywa w 

sobie nieodgadnione tajemnice. Została 

świetnie napisana, bardzo szczegółowo, by 

pobudzić wyobraźnię czytelnika i zachęcić do 

dalszego czytania. Szczególnie spodobały mi 

się elementy fantastyczne, które      z połączeniem miłosnej historii i dobrego 

kryminału nawzajem się dopełniają. 

Mam nadzieję, że również i Was 

pochłonie ta książka w całości. Mnie 

wciągnęła. Życzę Wam miłego 

czytania! 

Dominika Przybyła 

Autorką książki,                
a właściwie całej serii jest 

amerykańska pisarka Rachel 
Caine. Jej powieści mają 
charakter science fiction 

oraz fantasy. Inną znaną 
serią jest „Czas wygnania”.  
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Pierwszego  dnia rozpoczęliśmy wcześnie, gdy wszyscy przewracali się dopiero na drugi bok. 
Jak można się domyśleć, nie dostaliśmy jakiegoś porządnego zadania, ale nie było też słów 
typu: „Przynieś, wynieś, pozamiataj”. We wtorek na początek czekała nas praca, którą trzeba 
było bardzo starannie wykonać. Były to fronty do szafki kuchennej. Nasze pierwsze, 
prawdziwe fronty. Prawdziwe stolarskie zadanie. Wiadomo, że każdą pracę trzeba było 
wykonać bardzo dobrze, żeby jakoś wypaść. Tę, zrealizowaliśmy najlepiej jak umieliśmy. 
Fronty mebli widać najbardziej, dlatego trzeba było uważać, żeby się nie pomylić.                                                                
Następnego dnia, gdy wszyscy już zajęli się swoimi 
obowiązkami, zostałem przywołany do pomocy na 
szlifierni, bo pracy było naprawdę sporo. Idąc tam, 
już czułem, że nie będzie łatwo. Wiedziałem, że będę 
musiał być skupiony w 100%, bo źle wyszlifowane 
meble od razu rzucają się w oczy. Jeżeli lakiernicy 
położyli podkład przed malowaniem, to 
niedociągnięć nie trzeba było szukać z lupą. Taki 
mebel jest jednak do uratowania, ale musi być parę 
razy oszlifowany. Kolejnego poranka znów wcześnie  
udaliśmy się w kierunku  firmy, w której 
pracowaliśmy, ponieważ nie chcieliśmy się spóźnić i od razu zrobić złego wrażenia. I tak 
mijały kolejne dni  moich ferii. W skrócie o tegorocznych feriach można napisać: „praca, 
dom, dom, praca”. Dzięki tym feriom poznałem skryte tajemnice zawodu stolarza. Wszystko 
to, czego się nauczyłem, zapamiętam do końca mojego życia, bo mogłem spróbować, jak 
smakuje życie każdego dorosłego człowieka. Myślę, że to zawód właśnie dla mnie, ponieważ 
lubię pracować z drewnem, lubię jego strukturę i zapach. W 
przyszłości chciałbym założyć własną firmę stolarską i mam 
cichą nadzieję, że mi się uda. 

Kilka rad dla osób, 
które chciałyby zostać stolarzem: 
- myśleć pozytywnie, 
- pracować wytrwale, 
- być zdeterminowanym, 
- robić to, co się lubi, 
- czerpać satysfakcję, z tego co się wykonuje. 

Sebastian Lisoń 

Podczas ferii, gdy wszyscy uczniowie leniuchowali, wraz z kolegą zaczęliśmy 
okres  sprawdzający w firmie stolarskiej. Na początku myślałem, że będzie 

nudno, ale jak się okazało, nie mieliśmy nawet czasu na poranną kawę, 
ponieważ było co robić. 
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O NASZYCH KOŃSKICH MIŁOŚCIACH 

Moja "końska miłość" nazywa sie 
Hippi. Jest to 3-letni, radosny koń rasy 
śląskiej. Jeszcze nie jest ujeżdżony, dlatego 
nie mogę na nim jeździć, ale to mi nie 
przeszkadza. Jazda to nie wszystko. Poznałam 
go szukając właśnie "tego jedynego". Nie 
potrafiłam się dogadać z żadnym, dopóki nie 
spojrzałam w jego oczy. Od razu wiedziałam, 
że to ten. Był 20 listopada 2010 roku. 
Pamiętam ten dzień bardzo dokładnie. Od 
tamtej pory go pokochałam. Czyszczę go, 
poświęcam mu bardzo dużo czasu, dbam o niego mimo iż wiem, że nie jestem jego 
właścicielką. Nauczyłam go także podawać kopytko na "cześć". Nie mogę się już doczekać, 
kiedy na niego wsiądę, bo do tego dnia juz coraz bliżej. Bardzo mnie to cieszy, bo zgodnie        
z powiedzeniem: „Największe szczęście         w świecie, na końskim leży grzbiecie”.  

Moim ulubionym 
koniem jest Paula                        
– kilkunastoletnia klacz rasy 
folblut. Trafiła do naszej stajni 
wczesnym latem 2011 roku. Od 
razu wydała mi się miłym             
i kochanym koniem. Miała to 
"coś" w oczach. Po kilku 
tygodniach aklimatyzowania się 
w nowym otoczeniu Paula 
zaczęła uczestniczyć w jazdach. 
Po krótkim czasie pozwolono mi 
na nią wsiąść. Trochę się bałam, 

ale z drugiej strony byłam podekscytowana. Okazało się, że jest to klacz z bardzo silnym 
charakterem. Jeździłam na niej bardzo często. Opiekowałam się i troszczyłam się o nią. 
Bardzo ją kochałam. Teraz musi zostać sprzedana. Bardzo mnie to zabolało. Jednak 
rozumiałam decyzję mojej instruktorki. Paula ciągle u nas przebywa, ale nie możemy na niej 
jeździć. Czeka na kupca. Jednak zostanie w moim sercu na zawsze.                                                                                                                            

                                                                                         Nicole Warzecha i Andrea Wienczek            

Nicole i HippiNicole i HippiNicole i HippiNicole i Hippi    

Andrea i PaulaAndrea i PaulaAndrea i PaulaAndrea i Paula    
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Plotka - nie sprawdzona, często fałszywa informacja przekazywana z ust do ust, 

zwykle szkodząca opinii tego, kogo dotyczy. Taką definicję podaje Słownik Języka Polskiego 

pod red. prof. Bogusława Dunaja. Ja nie jestem uczoną, ale uczennicą gimnazjum, która                

w dodatku lubi czytać. Ostatnio wciągnęła mnie książka pt. ,,Cafe Plotka” autorstwa Marty 

Fox i na jej podstawie  spróbuję zbudować własną 

definicję plotki. 

Proces powstawiania pogłoski: 

1. Plotkę wymyśla jedna osoba i przekazuje 

kolejnej. 

2. Następne osoby zmieniają jej treść, 

dopowiadają zmyślone informacje i podają dalej. 

3. Po pewnym czasie wieść dochodzi do tej 

osoby, o której plotkowano. 

4. Obgadywana osoba  traci zaufanie do 

koleżanek. Ich stosunki się pogorszają. 

W dobie Internetu i telefonów komórkowych 

przekazujemy sobie informacje dobre i złe. Niestety coraz częściej przekazywane są te           

o negatywnym wydźwięku. Taki charakter ma właśnie tytułowa plotka.   

Niespełna 18-letnia Ola uczęszcza do liceum. Ma sporo znajomych i zmieniające się 

przyjaciółki.  Zastanawiacie się pewnie, dlaczego Olka zmienia znajomych. Otóż właśnie        

z powodu plotek, które tworzą się wokół jej osoby. Dowiedziałam się z plotek, że główna 

bohaterka miała wielu chłopaków, a w rzeczywistości nie miała żadnego. Te pomówienia 

skłoniły, dziewczynę by urządzić casting na odpowiedniego partnera dla siebie. Niestety, 

chłopcy, którzy przyszli na wybory, zrobili to tylko z chęci ośmieszenia Olki.                          

W konsekwencji nastolatka udaje się na imprezę sama, a rówieśnicy mają o czym plotkować. 

Nieśmiała, smutna, zła na innych bohaterka w rzeczywistości sama plotkuje. 

Moim zdaniem, książka jest skierowana głównie do młodzieży, ale powinien ją 

przeczytać każdy, kto kiedykolwiek spotkał się z plotką. Dzięki tej lekturze będziecie mogli 

bliżej zapoznać się z procesem powstawania szkodliwych opinii, a dzięki temu też zapobiegać 

ich „produkcji”. Książka jest dostępna w bibliotece szkolnej. Zachęcam do jej przeczytania. 

Julia Jonczyk 
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Witam wszystkich fanów motoryzacji. W kilku słowach chciałbym Wam opowiedzieć             

o ciekawym miesięczniku motoryzacyjnym pt.”Top Gear”. TG nie jest zwyczajnym pismem    

o samochodach, autorzy tego miesięcznika w niekonwencjonalny sposób prezentują 

możliwości różnego rodzaju samochodów i nie tylko, (wyścigi samochodu z jachtem lub 

spadochroniarzem                

czy pociągiem); 

przedstawiają  zalety, ale i 

wady samochodów nawet 

tych        z najwyższej 

półki. 

Felietonistami są 

znani z telewizyjnego 

programu pod tym samym tytułem „Top Gear” Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz 

James May. Każdy z nich wyraża swoje poglądy na tematy motoryzacyjne i nie tylko, w inny 

sposób, bardzo często komiczny, przepełniony nieszablonowym humorem. Czasami pojawia 

się też Stig - tajemniczy kierowca w białym kombinezonie, którego twarzy nikt nie zna, gdyż 

zawsze prezentuje się w kasku z zaciemnioną szybką, a twarz jest nie do rozpoznania. 

Ponadto w dziale „Rozrywka” znajdują się nowości ze świata mody męskiej oraz 

informacje kulturalne dotyczące nowego filmu, koncertu czy innego wydarzenia 

przeznaczonego dla widowni męskiej, ale nie tylko. 

Polecam tę lekturę każdej osobie interesującej się techniką pomagającą się przemieścić 

człowiekowi z punktu A do B na Ziemi. Treści przedstawione są ze szczyptą humoru i z żyłką 

zdrowej rywalizacji. Po czasopisma zapraszam do biblioteki.  

 

 

 

 

 

 

 

Michał Frimark 



[GIMZETKA NR 14 ] 10 maja 2013 

 

8 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

 

 

 

Opowiada historię geologa Harry’ego Daltona, który cztery lata wcześniej stracił 

ukochaną w trakcie wybuchu wulkanu w Afryce. Bohater zostaje wysłany do małej wioski 

położonej koło góry, aby zbadać dziwną aktywność wulkaniczną i tam właśnie poznaje 

Rachel Wando, obecną panią burmistrz, także dwójkę jej dzieci Lauren Wando oraz Grahama 

Wando. W tym czasie pomiędzy Harrym a Rachel rodzi 

się przyjaźń, która przeradza się w coś więcej. 

Aktywność wulkanu zaczyna wzrastać i pojawiają się 

pierwsze ofiary, więc Harry wzywa członków swojej 

grupy, aby dokładniej zbadać  sprawę. Lecz jeszcze nie 

wiedzą, że właśnie rozpoczęli walkę z czasem.  

W role Harry’ego wcielił się, znany także             

z filmów o agencie 007, Pierce Brosnan, a w rolę Rachel 

- Linda Hamilton (znana choćby z Terminatora 2). 

Grahama oraz Lauren zagrali Jeremy Eoley oraz Jamie 

Smith (za samą obsadę do filmu przebiłbym Rogerowi 

piątkę). Gra aktorska po prostu sprawia, że szczęka 

opada do samej podłogi. Historia natomiast wypada dosyć słabo. Jest wręcz przeciętna, ale 

kto by się skupiał na szczegółach, gdy może opowiedzieć o wspaniałych efektach. W filmie 

zostało użyte po prostu wszystko, poczynając od wybuchających samochodów,                        

a skończywszy na całej mieścinie zmiecionej przez ogromną chmurę czarnego, 

wulkanicznego pyłu. Co mogę powiedzieć o oprawie muzycznej? Jedynie to, że praktycznie 

jej nie było, ale tego nawet się nie zauważa przy słuchaniu wspaniałych wybuchów oraz 

dźwięku płynącej lawy.  

„Góra Dantego”  to najlepszy film katastroficzny, jaki widziałem, ze wspaniałą 

obsadą, przeciętną historią, którą nadrabiają perfekcyjne efekty specjalne. Nie wiem, czemu 

to jeszcze czytacie, zamiast samemu wziąć michę popcornu do jednej ręki, butelkę coli do 

drugiej i obejrzeć „Górę Dantego”. 

Mariusz Targoński 

Góra Dantego jest to wspaniały film katastroficzny wypełniony 
perfekcyjnie wykonanymi efektami specjalnymi.  
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Metallica - amerykański 

zespół heavymetalowy założony w Los 

Angeles w 1981 roku przez Jamesa 

Hetfielda i Larsa Ulricha. Uważany jest za 

jeden z najważniejszych i najbardziej 

wpływowych zespołów metalowych lat 80. 

Swój debiutancki album Kill ‘Em All 

wydał w 1983 roku. Ogółem członkowie 

Metallici wydali ponad 10 albumów w 

różnych gatunkach – od trash metalu do 

hard rocka. W ich dorobku znajduje się także 8 nagród Grammy. 

 
So close no matter how far Tak blisko, nieważne jak daleko 
Couldn't be much more from the heart Nie mogłoby być więcej z serca 
Forever trusting who we are Zawsze ufając w to, kim jesteśmy 
And nothing else matters I nic więcej się nie liczy 
 
Never opened myself this way Nigdy nie otworzyłem się w taki 
sposób 
Life is ours, we live it our way Życie jest nasze, żyjemy na nasz 
sposób 
All these words I don't just say Wszystkie te słowa, których ja po 
prostu nie mówię 
And nothing else matters I nic więcej się nie liczy 
 
Trust I seek and I find in you Zaufania szukam I znajduję je w 
Tobie 
Every day for us something new Codziennie dla czegoś nowego 
Open mind for a different view Otwarty umysł na inny widok 
And nothing else matters I nic więcej się nie liczy 

Never cared for what they say       Nigdy nie obchodziło mnie, co 
oni mówią 
Never cared for games they play       Nigdy nie obchodziło mnie, w co 
grają 
Never cared for what they do       Nigdy nie obchodziło mnie, co 
robią 
Never cared for what they know       Nigdy nie obchodziło mnie, co 
wiedzą 
And I know         I wiem 

So close no matter how far       Tak blisko, nieważne jak daleko 
Couldn't be much more from the heart      Nie mogłoby być więcej z serca 
Forever trusting who we are       Zawsze ufając w to, kim jesteśmy 
No, nothing else matters        Nie, nic więcej się nie liczy 

Trust – zaufanie 
 ZAPAMI ĘTAJ  View – widok 

Heart - serce 
                                                     To matter – liczyć się, mieć znaczenie                                              Ania Koziol 
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Na Śląsku czas Wielkanocy 
zaczyna się w Niedzielę Palmową, kiedy to 
w kościołach święci się przystrojone 
palmy, jeden z symboli wielkanocnych. 
Śląskie palmy robione są zawsze                  
z wierzbowych witek. To one jako 
pierwsze rozwijają się na wiosnę. Jedną        
z tradycji śląskich jest zjadanie 
wierzbowych kotków zaraz po powrocie z 
kościoła do domu. Oczywiście po 
poświęceniu palmy. Wierzono w ich moc 
ochrony gardła przed chorobami.  

Wielki Czwartek na Śląsku to czas 
licznych obrzędów, które są wstępem do 
Wielkiej Nocy. Śląski gospodarz robi 
"krzyżyki" z poświęconej palmy i wynosi 
je na pole w Wielki Piątek. Krzyżyki 
wbijane są w ziemię przed wschodem 
słońca. Mają one chronić pola i ogrody 
przed nieurodzajem. Gospodynie śląskie       
w Wielki Czwartek kończą porządki                 
i wszelkie przygotowania, by w Wielkanoc 
cieszyć się i odpoczywać. 

Ślązacy chodzą również wczesnym 
rankiem do pobliskiej rzeczki, aby              
w milczeniu obmyć się wodą: „Tak 
musiało być, bo Pan Jezus też mył nogi       
w rzece”. Dziś ze względu na brak 
czystych źródeł kultywują ten zwyczaj 
myjąc się w domu. To rytualne obmywanie 
ma nas uchronić przed chorobą. 

Wielki Piątek to dzień ścisłego 
postu. Na Śląsku wiązało się to także           
z dniem bez radia i bez telewizora.  
Świadczy to dobrze o twardym charakterze 
Ślązaków. Wielka Sobota to czas pieczenia 
świątecznych smakołyków. Serniki, baby, 
placki drożdżowe i przede wszystkim 
mazurki, to efekt sobotniej pracy.  

Zgodnie z tradycją Wielka Sobota wiąże 
się z wodą, ogniem i święceniem jedzenia. 
Zapalano świecę, która miała chronić dom 
przed burzą. Święconą wodę przyniesioną 
świeżo ze świątyni, wlewano do 
kropielniczek. W Wielką Sobotę odbywa 

się święcenie pokarmów, w wiklinowych 
koszyczkach, przykrytych białymi 
własnoręcznie wykonanymi serwetkami.  

Niedziela Wielkanocna na Śląsku 
spędzana jest tylko w gronie rodziny.          
W tym dniu po mszy, wszyscy domownicy 
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zasiadają do uroczystego śniadania, na 
którym zjada się poświęcone pokarmy. 
Dzieci w tym dniu szukają „zająca”           
w gniazdach wcześniej zrobionych na 
podwórku lub w ogrodzie, a także dzielimy 
się jajkiem. 

 

 Jednak zwyczaj ten nie był powszechny na 
całym Śląsku. Praktykowano go głównie 
na Opolszczyźnie. Poświęcone jajko dzielił 
gospodarz, rozdając każdemu po 
kawałeczku. Wierzono powszechnie, że 
kto zje święcone jajko, temu nie przydarzy 
się nic złego. Na świątecznym 
wielkanocnym stole oprócz jajek i chrzanu 
był chleb, sól, wędzonki, wino oraz strucle 
i babki zwane buchetkami. Pozostałe 
resztki jedzenia nie mogły być wyrzucone. 
Jajko zaś musiało być zjedzone, co do 
ostatniego kęsa, a skorupki zakopane          
w ogródku. Śląska stara tradycja to także 
dodawanie do paszy dla zwierząt resztek 
świątecznego ciasta bądź kawałeczka 
potrawy z wielkanocnego śniadania.  

W poniedziałek wielkanocny na 
Śląsku również nie stroniono od zabaw. 
Najstarszym zwyczajem jest śmigus - 
dyngus. Dyngus to wykup, śmigus - 
uderzanie gałązkami. Obyczaj 
podtrzymywany przez młodych chłopców, 
którzy przechodzili przez wieś z wiadrami 
wody, polewając wybrane przez siebie lub 
przypadkowo spotkane dziewczyny. 

Dziołcha im bardziej mokra, tym 
większym powodzeniem się cieszyła. 
Tradycja lania wodą dziewcząt była, jest       
i będzie żywa. Każda z niewiast musiała 
być polana, co oznaczało, że będzie w 
życiu szczęśliwa. Natomiast za polanie 
każdy chłopiec otrzymywał kroszonkę, 
czyli pisankę. Obecnie na Śląsku oprócz 
pisanek chłopcy otrzymują czekoladowe 
jaja, batony,            a nawet lizaki. 

 

Tak zwane kroszonki robione na 
Śląsku mają specyficzne znaczenia i tak: 
czerwony kolor pisanki oznacza miłość, 
kolor zielony to nadzieja. Pisanka koloru 
żółtego przeznaczona była dla chłopaka 
odrzuconego. Zaś kolor czarny był 
zarezerwowany dla vipów, czyli dla księży 
i sołtysów. Do farbowania kroszonek, 
kobiety śląskie używają najczęściej 
naturalnych barwników: cebuli, pędów 
różnych roślin, kory dębu i brzozy. Robi 
się również kroszonki, wyskrobując wzory 
na barwionej powierzchni jajka, czasem 
oklejając je sitowiem. Wielkanoc na 
Śląsku to czas odpoczynku, dobrej zabawy 
i suto zastawionego stołu, ale też czas 
modlitwy i refleksji nad życiem. 

                                                   Sandra Bonk
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Stając się nastolatkiem wkraczamy w trudny okres dojrzewania. Chcemy czy nie, 
nasze życie zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Również nasze relacje z innymi przechodzą 
przemianę. Zaczynamy mieć swoje zdanie, którego nie boimy się wyrażać, potrafimy 
przeciwstawić się rzeczom, które nie do końca nam się podobają, a także często podnieść 
głos, nawet gdy nie mamy racji. Nasze zachowanie nie zawsze jest słuszne. Wybuchamy 

niepohamowanym gniewem, krzywdząc przy 
tym innych. Najczęściej nasza złość jest 
skierowana w stronę rodziców. 

Czepianie się, wtrącanie w nieswoje 
sprawy, pretensje o nieposprzątany pokój, zbyt 
późne powrót do domu czy ciągły szlaban - to są 
najczęstsze powody kłótni z rodzicami. Oni 
uważają, że to wszystko dla naszego dobra. My, 
że to zwykłe ograniczanie naszej wolności. I kto 
ma rację? Oczywiście my. Tak przynajmniej 
stwierdzi zdecydowana większość nastolatków. 
Czy ma jakikolwiek sens rozwiązywanie 
problemów na drodze kłótni i krzyków? Czasami 
sytuacje są tak napięte, że nie może obejść się 
bez wrzasków. Ale zastanówmy się, czy warto 
niszczyć nasze stosunki z rodzicami tylko 
dlatego, że coś nam się nie podoba. 

 
Przedstawimy wam parę rad, jak unikn ąć niepotrzebnych kłótni w domu: 

1.   Postaraj się nie zawieść zaufania rodziców, a jeżeli już je straciłeś, jak najszybciej 
odbuduj je, np. przez dotrzymanie obietnic, wykonywanie poleceń. 
2. Nawet  jeżeli rodzice podnoszą głos, ty tego nie rób. Pamiętaj, krzykiem niczego nie 
osiągniesz. 
3. Staraj się zrozumieć swoich rodziców, każdy ma prawo do swojego zdania                     
i powinieneś je uszanować. 
4. Nigdy nie wyśmiewaj rad twoich rodziców, jeśli ich pomysł naprawdę bardzo ci nie 
odpowiada, to postaraj się to przekazać delikatnie. 
5. Gdy masz jakiś problem – wyżal się rodzicom. Mimo że nie zawsze jest to proste, 
takie sytuacje pozwolą wam zacieśnić łączące was więzi. 
 
 
 
 
 
 
Pamiętaj, zwykła, spokojna rozmowa może zdziałać cuda! Czasem warto pójść na kompromis 
i wybrać takie wyjście z problemów, które odpowiada wszystkim. Niezależnie od tego jacy 
jesteśmy, to właśnie oni kochają nas najbardziej. 

 
Hania Pachurka i Julia Jaworska 

 
 

Może dorastanie jest niczym innym jak akceptowaniem różnic i doprowadzaniem do końca gry Może dorastanie jest niczym innym jak akceptowaniem różnic i doprowadzaniem do końca gry Może dorastanie jest niczym innym jak akceptowaniem różnic i doprowadzaniem do końca gry Może dorastanie jest niczym innym jak akceptowaniem różnic i doprowadzaniem do końca gry 
wzajemnego ustępowania z naszymi rodzicami. Nie ważne jacy są lub byli wzajemnego ustępowania z naszymi rodzicami. Nie ważne jacy są lub byli wzajemnego ustępowania z naszymi rodzicami. Nie ważne jacy są lub byli wzajemnego ustępowania z naszymi rodzicami. Nie ważne jacy są lub byli ----        to my jesteśmy to my jesteśmy to my jesteśmy to my jesteśmy 

odpowiedzialni za nasze czodpowiedzialni za nasze czodpowiedzialni za nasze czodpowiedzialni za nasze czyyyyny.ny.ny.ny.    
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Pewnego mroźnego dnia spotkałam 

mnie dość dziwna sytuacja. Jak to zawsze          

w sobotę pojechałam do mojej babci. 

Kiedy siedziałam, czekając na autobus jak 

pięć innych osób na przestanku, podszedł 

do mnie bezdomny i powiedział:                      

- Smacznego. Mężczyzna nie wyglądał 

dość zachęcająco: brudny i do tego bez 

jednego oka. Podziękowałam za życzenie                       

i poczęstowałam go ciastkami. Odmówił. 

Powiedział, że ma cukrzycę i nie może jeść 

słodkości. Usiadł obok mnie i zapytał, na 

jaki czekam autobus. Gdy usłyszał, że do 

Luboszyc, zaczął odpowiadać o tym,         

w jaki sposób znalazł się na ulicy. Widział, 

jak wiele osób nam się przygląda i słucha    

z zaciekawieniem. A było to tak.  

Mężczyzna pracował w mojej 

wiosce na budowie, na niej właśnie stracił 

oko, na drugie już słabo widział, przez co 

ostatnio został potrącony przez samochód. 

Stracił pracę. Nigdy się nie ożenił i całe 

życie mieszkał z mamą. Niestety, nikt nie 

chciał przyjąć go do pracy. Kiedy jego 

matka zmarła, nie stać już go było na 

płacenie rachunków, czynsz i inne 

wydatki. Tak właśnie trafił na ulicę. 

Rozmawialiśmy jeszcze chwilę.  

Zwykle nie zbliżam się do takich 

osób. Tak jak większości z nas, zdawało 

mi się, że są to pijacy i nieroby. Okazuje 

się, że nie każdy bezdomny taki jest. 

Często są to ludzie wykształceni, mądrzy,     

lecz pokrzywdzeni przez los. Po powrocie 

do domu wiele myślałam na ten temat. 

Dzięki internetowi każdy z nas może 

przeczyta o takich historiach. Jedni klikną 

,,Lubię to”, a inni pogardliwie skomentują.    

Okropna jest niesprawiedliwość tego 

świata. Każdy zasługuje na dom. Ten 

człowiek nie był niczemu winien, on do 

tego sam nie doprowadził. Nasze państwo 

powinno zaopiekować się takim ludzi.                       

W dzisiejszych czasach o takich sytuacjach 

nie usłyszysz w mediach. Dziennikarze 

wolą przez cały rok nagłaśniać sprawę 

Katarzyny W., Smoleńska lub Edyty 

Górniak. Mam nadzieję, że ta historia da 

do myślenia naszym czytelnikom. Cieszmy 

się tym, co mamy, bo w życiu wystarczy 

jedna chwila i można stracić wszystko.     

Przeżyła Hania Pachurka  
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Zrobiło się ciepło, aż ma się ochotę 

iść na długi spacer do lasu i posłuchać 

ćwierkania ptaków. Ale co to za 

przyjemność chodzić wśród śmieci? 

Wszędzie gdzie się nie obrócisz … śmieci. 

Ludzie nie mają skrupułów. Wyrzucają 

wszystko, począwszy od opakowań po 

produktach spożywczych, a skończywszy 

na odpadach budowlanych, wśród których 

znajduje się również eternit - materiał 

budowlany. Jest on rakotwórczy. Kiedyś 

używano go do pokryć dachów, był 

również dobrym izolatorem.                       

W dzisiejszych czasach ludzie pozbywają 

się go, ponieważ jest mało użyteczny. 

Zamieniono go na inne lepsze materiały. 

Mimo ostrzeżeń, ludzie i tak wywożą 

śmieci do lasu. Nie wiem, czy wiecie, ale 

plastikowa torba rozkłada się nawet 1000 

lat, szklana butelka ok. 4000 lat, a kartka 

papieru od 3 do 5 miesięcy. Na szczęście, 

nasze władze widzą, co się dzieje w lasach 

i chcą temu zapobiec. Dlatego z dniem        

1 lipca ma wejść w życie ustawa mówiąca 

o tym, że nie ważne, ile śmieci wyrzucimy 

do naszych śmietników, to i tak zapłacimy 

tyle samo. Miejmy nadzieję, że to coś 

pomoże. 

 

 

 

 

Dostrzegła Karolina Gajęcka 
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W Opolu jest wiele miejsc, gdzie 

można spędzić wolny czas. Kina, teatry, 

filharmonia, ale co jakiś czas odbywają się 

także koncerty organizowane przez 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki           

i właśnie na jeden z nich, wybrałam się ze 

znajomymi. W roli głównej wystąpił 

HAPPYSAD. Występ był bardzo udany. 

Jako suport wystąpił zespół LOREIN,             

a później, po dosyć długim oczekiwaniu 

(trzeba było zmienić instrumenty) wyszedł 

na scenę zespół, na który wszyscy                             

z niecierpliwością czekaliśmy. Zespoły       

i ich fani wprowadzili cudowną atmosferę. 

Słychać było nie tylko wokalistę (Kuba 

Kawalec - Happysad), ale także 

zgromadzoną publiczność, która razem 

śpiewała wszystkie teksty piosenek. 

Niesamowita energia wprawiała w dobry 

nastrój, choć niektórych pewnie bolały 

stopy. Jednym słowem na taki koncert 

trzeba ubrać pełne buty, ale nie ma się co 

zniechęcać, przecież liczy się dobra 

zabawa! ☺ 

Happysad to zespół wykonujący 

muzykę rockową. Najczęściej określaną 

jako rock alternatywny. Ich najnowsza 

płyta nosi tytuł ,,Ciepło/zimno”. 

Serdecznie polecam pójście na ich koncert, 

choć pewnie będzie trzeba długo czekać na 

ich kolejne przybycie do Opola. 

Polecam odsłuchanie piosenek takich jak:Polecam odsłuchanie piosenek takich jak:Polecam odsłuchanie piosenek takich jak:Polecam odsłuchanie piosenek takich jak:    

Lorein Lorein Lorein Lorein ----    KrótkowzrocznośćKrótkowzrocznośćKrótkowzrocznośćKrótkowzroczność    

Happysad Happysad Happysad Happysad ----    ŁydkaŁydkaŁydkaŁydka    

Happysad Happysad Happysad Happysad ----    Nic nie zmienia Nic nie zmienia Nic nie zmienia Nic nie zmienia Happysad Happysad Happysad Happysad ----    MoMoMoMost na st na st na st na 

krzywejkrzywejkrzywejkrzywej    

Wspominała Sandra Dudek 
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Imię głównej postaci jest zbyt długie, żeby 

je zapamiętać. Oz marzy o dokonywaniu rzeczy wielkich, chce zadziwiać, a przede 
wszystkich zdobyć fortunę. Występy cyrkowe magika zdają się nie spełniać jego oczekiwań. 
Wszystko się zmienia, gdy tornado niszczące 
wszystko na swojej drodze porywa balon, 
którym Oz próbuje uciec z cyrku.               
W zaskakujący sposób przenosi się on                
z Kansas do bajkowej        i tajemniczej krainy,      
w której rządy sprawuje okropna i zła 
czarownica. Według przepowiedni – to 
właśnie Oz ma uratować lud od złej 
czarownicy.  

Kolejną                   z lepszych scen jest 
moment wewnątrz tornada, kiedy to 
wszytko zatrzymuje się w bezruchu. Reszta 
filmu jest niezbyt porywająca. Wszystko 
toczy się wolno, brakuje zaskoczeń, 
bohaterowie bez większych przeszkód 
dążą do celu. Efekty specjalne w 3D były 
udane, aczkolwiek niczym nowym się nie 
popisano, standardowa bajka 3D. Myślę, że 
właśnie przez to film stracił na wartości. 
Skupiono się na efektach, a nie na treści 
filmu. Widz, oglądając nawet ludzkie postacie, 
może dostrzec w nich retusz, który daje nam 
uczucie sztuczności.  Pomimo znanych nazwisk w obsadzie aktorzy fatalnie odegrali swoje 
role. James Franco absolutnie nie pasował do roli Oza. Najbardziej denerwowały mnie 
momenty, kiedy na jego twarzy zastygał sztuczny uśmiech. Nie lepiej wypadła Michelle 
Williams, która odgrywała rolę dobrej czarownicy. Do jej gry mam najwięcej zastrzeżeń, 
ponieważ nie była sobą. Aktorzy „dobrej strony” nie spełnili moich oczekiwań. Nieco plusów 
stanowczo zyskało ,,zło’’, czyli żeński odpowiednik Palpatine’a, smagająca zielonymi 
błyskawicami Evanora - Rachel Welsch, z niewielkim wsparciem Theodory w interpretacji 
Mili Kunis. Skostniałej fabuły nie ożywiają też dwie postacie komputerowe – małpa ze 
skrzydłami o imieniu Finley oraz dziewczynka z chińskiej porcelany. 

„Oz Wielki i Potężny” na pewno spodoba się najmłodszej widowni, którą zachwyci 
świat pełen fantastycznych stworzeń, kolorowej scenografii. Niestety na próżno nam tam 
szukać magii, która podobnie jak główny bohater, okazuje się tylko kuglarską sztuczką.  

Recenzowała Hania Pachurka 

MarcoMarcoMarcoMarcowe wyjście we wyjście we wyjście we wyjście Coolturalnych Coolturalnych Coolturalnych Coolturalnych do do do do 
kina było inne niż zwykle. kina było inne niż zwykle. kina było inne niż zwykle. kina było inne niż zwykle. 

Postanowiliśmy uPostanowiliśmy uPostanowiliśmy uPostanowiliśmy udać się na głośno dać się na głośno dać się na głośno dać się na głośno 
rozreklamowanyrozreklamowanyrozreklamowanyrozreklamowany    film fantasy. Czy film fantasy. Czy film fantasy. Czy film fantasy. Czy 

było warto? Przeczytajcie sami. było warto? Przeczytajcie sami. było warto? Przeczytajcie sami. było warto? Przeczytajcie sami.     
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Pisać, nie pisać. Pisać, nie pisać. Napiszę, pomyślałam. Napiszę 

książkę. Swoją książkę, jedyną, niepowtarzalną, którą będę 

publikowała w kolejnych numerach „Gimzetki”.  

Skończyłam szesnaście lat. Długo czekałam na ten 

dzień. Gdy wstałam rano, babcia stała z wielkim tortem, 

śpiewając  mi  sto lat.  Idąc do szkoły, znowu zadawałam 

sobie te pytanie, dlaczego nie ma ze mną rodziców. Marzyłam 

o tym, by być z nimi. Miałam dość tajemnic, dość wymówek, 

że mama musiała wyjechać do Stanów. Taty nie znałam, 

babcia wciąż mi mówiła, że to było kiedyś, że nie warto do 

tego wracać, ale jak ja mam żyć, nie wiedząc, kim są moi 

rodzice. Mama oddała mnie babci, gdy byłam jeszcze mała.  

- Miałam wtedy szesnaście lat – stwierdziła mama. - Nie 

dałabym sobie rady – dodała. Zaadoptowała mnie babcia. Było mi ciężko zrozumieć, dlaczego mnie 

nie chcieli. Postanowiłam, dowiedzieć się całej prawdy. 

Gdy wróciłam ze szkoły, chciałam iść  na strych. Wiedziałam, że tam mogę coś znaleźć i się 

nie myliłam. Korzystając z nieobecności babci, wzięłam klucze i poszłam na strych. Otworzyłam 

drzwi. Wstrząsnęło mną. Pomieszczenie było ogromne, pełne kurzu i wielkich dużych kartonów           

z dokumentami. Nie wiedziałam, od którego mam zacząć. Przeglądałam wszystkie pudełka                   

i znalazłam wielki karton z napisem Jagoda – dzieciństwo. Otworzyłam to pudełko i nie mogłam 

uwierzyć. Tam były wszystkie zdjęcia mamy z dzieciństwa. Znalazłam dużo fotografii mamy                 

z kolonii, wakacji oraz dużo pięknych pocztówek. Pomiędzy zdjęciami był schowany list 

zaadresowany do mamy, list od jakiegoś Wojtka. Był zawinięty czerwoną wstążką. Zaciekawił mnie. 

Było w nim napisane, że kocha moją mamę, że zawsze będzie o niej  myślał, lecz musi wyjechać i już 

nigdy nie wróci do Polski. W tym kartonie było jeszcze kilka ich wspólnych zdjęć. List był z 1997 

roku, zdjęcie też. Zastanawiało mnie to, że ten Wojtek ze zdjęcia był bardzo podobny do mnie. 

Wiedziałam, że muszę o tym porozmawiać z babcią. Odszukiwałam coraz więcej ich wspólnych zdjęć, 

gdy nagle usłyszałam głos babci dochodzący z kuchni. Serce zaczęło mi bić mocniej. Babcia zawsze 

zabraniały mi wchodzić na strych. Szybko schowałam pudełko. Zamknęłam drzwi. Zeszłam na dół. 

Jak gdyby nigdy nic, udawałam, że nic się nie stało. Uśmiechnęłam się do babci i razem z nią 

nakryłam do stołu. Po kolacji poszłam się położyć spać. Ta noc była ciężka. Nawet przez chwilę nie 

umiałam oka zmrużyć. Cały czas męczyło mnie pytanie, kim był ten chłopak na zdjęciu z mamą.  

Następnego dnia postanowiłam poważnie porozmawiać z babcią o tym wszystkim, czego się 

dowiedziałam. Wiedziałam, że ta rozmowa będzie trudna. Babcia nigdy nie chciała ze mną o tym 

rozmawiać. Wiedziałam, że w końcu odkryję prawdę.  

Ciąg dalszy nastąpi… 

Opowiadała Jennifer Waleska 
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Witam Was drodzy czytelnicy szkolnej „Gimzetki”.                      
W 14. numerze chcę przybli żyć, czy też pomóc 

początkuj ącym w przygotowaniach do sezonu wędkarskiego. 
Wszyscy wiemy, jaka tego roku była zima. 

Zazwyczaj w połowie marca wyjeżdżałem pierwszy raz       
w roku na ryby. Ten rok jednak będzie inny, bo na ryby 
wybieram się dopiero 20 kwietnia, na tak zwane otwarcie 
sezonu wędkarskiego oraz zawody wędkarskie. Ale nie          
o tym chciałem napisać. Jak już wcześniej wspomniałem, 
chcę przybliżyć Wam przygotowanie do sezonu 
wędkarskiego, które można podzielić na 3 etapy. 

Pierwszy krok do rozpoczęcia sezonu to 
sprawdzenie wędek. Jeśli ktoś jest leniwy i nie zadbał, czy 
też zapomniał o wyczyszczeniu wędek jesienią, teraz ma 

więcej pracy. Ja jesienią wyczyściłem dokładnie wszystkie wędki, lecz mino tego wziąłem 
mokrą szmatkę i przetarłem je z kurzu i brudu, który osadził się zimą. Po usunięciu zabrudzeń 
bierzemy się za „prześwietlenie” wędek pod względem drobnych odprysków lakieru czy 
pęknięć. 

Uwaga! Należy dokładnie wyczyśćcie wędki z piasku, ponieważ może on narobić 
nieodwracalnych szkód związanych z połamaniem się samej wędki lub danego elementu. 

Krok drugi to sprawdzenie kołowrotków i nawiniętej żyłki. Kołowrotki, podobnie jak wędki, 
należy czyścić co najmniej raz w roku po zakończeniu wędkowania. Jeśli do kołowrotka dostanie 
się piasek, trzeba go ostrożnie rozebrać na części pierwsze i każdą z części dokładnie przemyć, 
najlepiej w benzynie, gdyż znajdujące się w nim koła zębate są pokryte smarem, a jak wiemy nie 
rozpuszcza się on w wodzie. W czasie kiedy nasz kołowrotek będzie się suszył, my możemy się 
zabrać do sprawdzenia żyłki, czy nie ma żadnych przetarć lub czegoś, co mogłoby osłabić jej 
wytrzymałość. Najlepiej jest rozwinąć około 100m i nawijać na nowo, trzymając żyłkę w dwóch 
palcach, co umożliwi dokładnie jej sprawdzenie. Po tej czynności możemy się zabrać do nowego 
smarowania kołowrotka.  Należy do tego użyć specjalnego smaru! Następną czynnością jest 
składanie naszego kręciołka. Po złożeniu sprawdzamy, czy wszystko działa jak powinno. 

W ostatnim kroku sprawdzamy nasze pozostałe akcesoria wędkarskie. Zaglądamy do naszej 
skrzynki ze      skarbami wędkarskimi i przeglądamy, czy nie ma żadnej zbędnej lub zepsutej 
rzeczy. Po własnym przykładzie mogę wam zagwarantować, że znajdziecie porozrzucane po całej 
skrzynce zeszłoroczne haczyki. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zaopatrzenie się        
w pudełko magnesowe.  

Następnie sprawdzamy, czy żyłki nie straciły swojej wytrzymałości, bo jak wiemy, mniejsza 
wytrzymałość, to większe szanse na zerwanie się, kto wie, czy nie ryby życia. Po wysprzątaniu 
skrzynki, czas zabrać się za porządki w pokrowcach i torbach. Warto wrzucić je do pralki                 
i odświeżyć. Na koniec robimy porządki z zepsutą zanętą, starymi przynętami czy innymi 
rzeczami, których nie wymieniliśmy. Po zakończeniu przygotowań warto zrobić sobie listę rzeczy, 
które trzeba kupić na rozpoczynający się sezon. 

Polecam zrobienie takiego wiosennego przeglądu sprzętu. Z pewnością przybliży Was to do 
chwili, kiedy po zimie wyjedziecie nad wodę. Być może przygotowania przywołają wspomnienia? 
Jeżeli nie, to na pewno sprawią, że wiosenne wędkowanie będzie przyjemne i pozbawione 
zbędnych niespodzianek. Cóż, teraz nie pozostało mi już nic innego, jak życzyć wszystkim 
wędkującym obfitego w duże ryby sezonu wędkarskiego. 

 

Życzy Grucha 
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Obserwując dzisiejszą młodzież, 
zauważyłyśmy, że każdy z nas jest inny. 
Eureki nie odkryły śmy, ale takie 
spostrzeżenie zainspirowało nas do 
podjęcia poniższego tematu. 

Istnieją grupy społeczne zwane 
subkulturami. Każda z nich reprezentuje 
sobą inne poglądy i ma swoją odrębną 
kulturę. Dlatego postanowiłyśmy was 
zapoznać z kilkoma subkulturami.               
W naszych artykułach przybliżymy wam 
ich świat.  

Co to są subkultury? 

 Grupy społeczne, które mają inne 
światopoglądy, słuchają innej muzyki           
i charakteryzują się innymi stylami bycia. 
Powstają najczęściej w społecznościach, 
które w jakiś sposób coś łączy np. muzyka.  

Kim są Emo? 

Pierwszą subkulturą, jaką opiszemy, 
będzie Emo. Myślimy, że większość 
samych Emo nawet nie wie, skąd wyłoniła 
się ta grupa. Otóż powstała jako 
odpowiedź na agresywny styl życia 
amerykańskich raperów. Chcieli, aby 
zmieniono dotychczasowe ich 
postępowania,                 tj. powierzchność, 
przestępstwa i brak okazywania uczuć. 
Nagle z luźnego i ulicznego wyglądu 
gangsterów zamienili styl na czyste, 

schludne i zadbane ubrania. Emo unikają 
alkoholu, narkotyków, a ich celem jest 
wyzbycie się agresji. Są nastawieni na 
przeżycia wewnętrzne i indywidualizm. Są 
to osoby emocjonalne, wrażliwe, 
zamknięte                    w sobie i ponure. 
Najczęściej muzyka i ich poezja odnosi się 
do nieodwzajemnionej miłości                     
i problemów emocjonalnych. Dzisiejszy 
świat Emo jest krytykowany przez 
młodzież. Większość z nas uznaje ich za 
dziwaków. Poprzez specyficzny, mroczny 
wygląd uważa się ich za „smutną 
karykaturę” tego, czym byli kiedyś. 
Obecnie kojarzą się nam wyłącznie              
z „tnącymi się” nastolatkami. Taka 
demonstracja świadczy o tym, że ktoś 
tylko próbuje naśladować pierwszych 
Emo, zwrócić na siebie uwagę, nie znając 
prawdziwego podłoża merytorycznego tej 
grupy. Chcąc być Emo, nie wystarczy się 
ubrać na ciemno i podkreślić mocniej oko. 
Trzeba zwrócić uwagę na wartości, które 
wyznają. Cóż to za Emo, który pije alkohol          
i jest agresywny? 

Pomimo różnic między nami należy 
tolerować, szanować poglądy innych. 
Mimo wielu subkultur na całym świecie, 
nie musisz wcale należeć do jednej z nich. 
Naszym zdaniem, najważniejsze w życiu 
jest bycie sobą i kierowanie się własnym 
stylem, własnymi wartościami.                      
A w kolejnym numerze Rastafarianie.       

               źródło: http://tousukeslife.cba.pl/?p=203                                Hania Pachurka i Jennifer Waleska  
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Jak zdążyliście się już zorientować, będę obserwowała i wyłapywała dla 
Was wszelakie ciekawostki. Co dostrzegę  i wyczytam, zaraz Wam przekażę 

w Gimzetce. W tym numerze kilka
nowinek z różnorodnych dziedzin, a na deser nietypowe święta maja. 

Sprawdźcie, co przygotowałam. 
 Ponad 90 % ludzi na całym świecie nie przyjaźni się 

już z ludźmi, których kiedyś nazywali najlepszymi 
przyjaciółmi. 

 Lunula to białawy fragment u podstawy paznokcia     
o kształcie półksiężyca. 

 Gingerfobia - 
strach przed rudowłosymi. 

 W Anglii aż do 1884 roku istniała możliwość 
sprzedania własnej żony. 

 Dzięki żuciu gumy 
smakowej podczas 
nauki, na 
sprawdzianie żując 
gumę o tym samym 
smaku łatwiej 
przypomnisz sobie 
materiał, którego 
się uczyłeś. 

 Przeciętnie po 4 sekundach cisza staje się niezręczna. 
 Po śmierci Piłsudskiego, Hitler ogłosił dzień żałoby narodowej w całej III Rzeszy. 
 Człowiek stawia kroki równomierne do bicia serce. 
 W domu Eminema obowiązuje zakaz przeklinania. 
 W Afryce mówi się 1300 językami. 

 
 

 
 
1 maja – Święto Pracy 
2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii            
i Polaków za Granicą 
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez Komputera, 
Dzień Chorych na Astmę i Alergię 
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych 
Wojen, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień 
Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, 
Dzień Piekarza 
5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika 
6 maja – Święto Gwardii Szwajcarskiej (Watykan) 
7 maja – Urodziny Tomka Pochwały, Dzień Radia    
(Rosja) 
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
9 maja – Dzień Niepodległości Rumunii 
10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki 
Komunalnej 
11 maja – Święto Miasta Miszkolc (Węgry) 
12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

13 maja – Światowy Dzień Chorego 
14 maja – Dzień Farmaceuty 
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień 
Niezapominajki 
16 maja – Dzień Straży Granicznej 
17 maja – Międzynarodowy Dzień 
Telekomunikacji 
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów 
19 maja – Dzień Mycia Samochodów, 
Mi ędzynarodowy Dzień Rysowania Mahometa 
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do 
Mycia Naczyń 
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, 
Dzień Kosmosu 
22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac–Mana 
23 maja – Dzień Spedytora 
24 maja –  Europejski Dzień Parków Wodnych 
25 maja – Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień 
Ręcznika 

26 maja – Dzień Gruzji 
27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego 
28 maja – Dzień Sąsiada 
29 maja – Dzień Działacza Kultury 
30 maja – Dzień Bez Stanika 
31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu 
Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy 

Dzień bez Tytoniu (dawniej obchodzony 7 
kwietnia) 
źródła: Nonsopedia.pl , Wiedzabezużyteczna.pl 

 

                                                                           Wiktoria Lempik
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SZALONA WIOSNA!SZALONA WIOSNA!SZALONA WIOSNA!SZALONA WIOSNA!    

Mówimy ''DOŚĆ''  zimowej szarudzeMówimy ''DOŚĆ''  zimowej szarudzeMówimy ''DOŚĆ''  zimowej szarudzeMówimy ''DOŚĆ''  zimowej szarudze    
i zamiai zamiai zamiai zamiast czekać na wiosnę, już terazst czekać na wiosnę, już terazst czekać na wiosnę, już terazst czekać na wiosnę, już teraz    

szalejmy z mocnymi koloramiszalejmy z mocnymi koloramiszalejmy z mocnymi koloramiszalejmy z mocnymi kolorami,,,,    
wzoramiwzoramiwzoramiwzorami. Was. Was. Was. Was    też też też też namawiam namawiam namawiam namawiam dodododo    

eksperymentów.eksperymentów.eksperymentów.eksperymentów.    
Miksuj printy i style, wybieraj Miksuj printy i style, wybieraj Miksuj printy i style, wybieraj Miksuj printy i style, wybieraj 

ddddodatki, odatki, odatki, odatki, które naprawdę widać!które naprawdę widać!które naprawdę widać!które naprawdę widać!    
KONIEC Z  ZASADAMIKONIEC Z  ZASADAMIKONIEC Z  ZASADAMIKONIEC Z  ZASADAMI, W  KOŃCU ... , W  KOŃCU ... , W  KOŃCU ... , W  KOŃCU ... W MARCU JAK W MARCU JAK W MARCU JAK W MARCU JAK                                                 

W GARNCU :)W GARNCU :)W GARNCU :)W GARNCU :)    
    

 
 

 
Oryginalne dodatki rządzą! 

Chcecie zmienić się na wiosnę?  
Ubiór musi zawierać żywe kolory, żeby nie było 
smutno, bo skoro przyszła wiosna to czas poszaleć!  
Spódnice i sukienki mile widziane. Do tego jakieś 
ładne, subtelne kolczyki. Może jakaś opaska na 
głowę? Kapelusz? Jest wiele rzeczy do wyboru. 
Trzeba pochodzić po sklepach lub zrobić wiosenne 
porządki w szafie. Tak jak ja;) 
Przedstawię Wam kilka propozycji. Mam nadzieję, 
że każdy znajdzie coś dla siebie. 
 

NA SPORTOWO FOT 1 
 

 

 

Bluza od ''FRANKLIN UNITED COLLEGE''          
w kolorze czerwonym, gruba, ciepła z kapturem        
w sam raz na wiosnę lub na chłodne wieczory. 
Spodnie dresowe w czarnym kolorze idealnie 
pasują do czerwonej bluzy. Buty z firmy Adidas.   
 

NA WYJŚCIOWO FOT. 2 
Koszula dżinsowa na guziki z kieszeniami po lewej 
i prawej stronie. Bluzka biała w czarne paski. 
Spodnie czarne. 
Takie koszule są bardzo modne. 
 

NA DESZCZOWO FOT. 3 
Skoro wiosna to deszcz, dlatego przedstawiam 
Wam kurtkę wiosenną ze skóry w kremowym 
kolorze. Wiosna to czas barwny, pełen różnych 
kolorów, dlatego też nie używam tutaj ponurych 
odcieni. Odżyjmy tą wiosnę RAZEM!  
Do tej kurtki postanowiłam dopasować niebieskie 
spodnie i czarną bluzkę. Jak deszcz to kałuże, więc 
wybrałam brązowe botki.  
 

SZACH MAT 
Tej wiosny miejscem modowych rozgrywek będzie 
... szachownica! Obowiązują zasady: proste fasony 

plus żywe kolory, najlepiej zielony lub żółty, 
ewentualnie elegancki duet czerń i biel. Wynik tej 

partii jest jeden: owocowe kolory;-)      

                                  

 
Radzi Sandra Czebreszuk

źródła: „Flesz gwiazdy & styl” www.facebook.com/pages/D-E-Y-N-N/102780036493269 
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Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego 
siebie – pisał Fryderyk Nietzsche. W myśl tego cytatu przygotowałam dla 

Was kolejną dawkę śmiechu.  

Jesień. Za oknami deszczowo. A ja, jak zwykle 
rano, jadę na rowerze do szkoły. Tuż przed bramą 
szkolną niespodziewanie zobaczyłam wielkiego psa, 
który na dodatek zaczął mnie gonić. Natychmiast 
zaczęłam wciskać wszystkie hamulce. Wjechałam 
na wysoki krawężnik, ale siła, z jaką to uczyniłam, 
wyrzuciła mnie na płot żywopłot. Zaplątałam się w 
krzaki. Musiałam czekać, aż właściciel posesji 
przyjdzie i mnie „uwolni”. I to na oczach całej 
szkoły! 

    
 
W autobusie, którym jedziemy ze szkoły do domuW autobusie, którym jedziemy ze szkoły do domuW autobusie, którym jedziemy ze szkoły do domuW autobusie, którym jedziemy ze szkoły do domu,,,,    
jest zawsze straszny tłok. Któregoś dnia zamyśliłam jest zawsze straszny tłok. Któregoś dnia zamyśliłam jest zawsze straszny tłok. Któregoś dnia zamyśliłam jest zawsze straszny tłok. Któregoś dnia zamyśliłam 

się i prawie bym przegapiła mój przystanek. Musiałam szybko przecisnąć się przez się i prawie bym przegapiła mój przystanek. Musiałam szybko przecisnąć się przez się i prawie bym przegapiła mój przystanek. Musiałam szybko przecisnąć się przez się i prawie bym przegapiła mój przystanek. Musiałam szybko przecisnąć się przez 
wszystkich. Niestetywszystkich. Niestetywszystkich. Niestetywszystkich. Niestety,,,,    jedną nogą zahaczyłam o nogę mojej jedną nogą zahaczyłam o nogę mojej jedną nogą zahaczyłam o nogę mojej jedną nogą zahaczyłam o nogę mojej koleżanki i straciłam buta. koleżanki i straciłam buta. koleżanki i straciłam buta. koleżanki i straciłam buta. 
Przez prawie 10 min musiałam go szukać i słuchać  komentarzy ze strony starszych Przez prawie 10 min musiałam go szukać i słuchać  komentarzy ze strony starszych Przez prawie 10 min musiałam go szukać i słuchać  komentarzy ze strony starszych Przez prawie 10 min musiałam go szukać i słuchać  komentarzy ze strony starszych 
kolegów, takich jak np. ''sierota''. Na drugi dzień w szkole wszyscy już o tym wiedzieli. kolegów, takich jak np. ''sierota''. Na drugi dzień w szkole wszyscy już o tym wiedzieli. kolegów, takich jak np. ''sierota''. Na drugi dzień w szkole wszyscy już o tym wiedzieli. kolegów, takich jak np. ''sierota''. Na drugi dzień w szkole wszyscy już o tym wiedzieli. 
Wstyd na całegoWstyd na całegoWstyd na całegoWstyd na całego....    

 
 
Była lekcja plastyki, na której malowaliśmy farbami. Po skończonej pracy pobiegłam do 
łazienki umyć ręce, a za mną moja koleżanka – Pati. Zaczęłyśmy się chlapać wodą tak, że      
i my byłyśmy całe mokre i podłoga. Pech chciał, że przechodziła pani Dyrektor, która 
zaprosiła nas do swojego gabinetu. Nasze wygłupy skończyły się poważną rozmową            
i obniżonym zachowaniem. Od tej pory nauczycielka z plastyki stała się dla nas surowa          
i już nie wypuszcza nas na lekcji do łazienki. 

    
 
Jedna nauczycielka z mojej szkoły bardzo lubi wysoJedna nauczycielka z mojej szkoły bardzo lubi wysoJedna nauczycielka z mojej szkoły bardzo lubi wysoJedna nauczycielka z mojej szkoły bardzo lubi wysokie obcasy. Pewnego dnia schodząc ze kie obcasy. Pewnego dnia schodząc ze kie obcasy. Pewnego dnia schodząc ze kie obcasy. Pewnego dnia schodząc ze 
schodów, poślizgnęła się i z nich spadła. Cała moja klasa w śmiech! Nauczycielka wpisała schodów, poślizgnęła się i z nich spadła. Cała moja klasa w śmiech! Nauczycielka wpisała schodów, poślizgnęła się i z nich spadła. Cała moja klasa w śmiech! Nauczycielka wpisała schodów, poślizgnęła się i z nich spadła. Cała moja klasa w śmiech! Nauczycielka wpisała 
nam uwagi i od tej pory chodzi w niskich butach.nam uwagi i od tej pory chodzi w niskich butach.nam uwagi i od tej pory chodzi w niskich butach.nam uwagi i od tej pory chodzi w niskich butach.    
    
    
 

Swoimi szkolnymi przygodami podzieliła się z Wami  

Dominika Bartek 
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Komiks inspirowany filmem animowanym. Zobacz na: www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg.   
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Po raz drugi nasza szkolna „Gimzetka” została 
zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu MAM 
Forum Pismaków. W zeszłym roku zajęliśmy 
szóste miejsce w Polsce. Teraz, w 18. edycji, 
możemy się poszczycić czwartym miejscem           
w kraju . Do podium zabrakło nam jednego punktu. 
Rzeczowa ocena jury pozwoli nam się rozwijać        
i wzbogacać nasz dziennikarski warsztat. Forum 
Pismaków jest najstarszym w Polsce konkursem 
mediów szkolnych. O jego ważności świadczy 
skład zacnego jury. W tym roku w skład komisji 
weszli: Ewa Drzyzga (TVN) , Dariusz Rosiak 
(Rzeczpospolita), Robert Bogdański (FNM) , 
Aleksandra Zieleniewska (FNM), Marcin Grudzień  

(FNM), Michał Horbulewicz (FNM), Kamil 
Wiśniowski (FNM), Artur Liebhart (Against 
Gravity) , Zuzanna Piechowicz (POLIS), Kamil 
Śliwowski (Centrum Cyfrowe), Natalia Bugajska    
i Anna Derwich (NInA), Agnieszka Ostrowska 
(Komputer Świat). 

Wyniki: http://forumpismakow.pl/index.php/8-
news/68-wyniki-18-edycji 

Informacje o konkursie: http://forumpismakow.pl/

LIST OD ORGANIZATORÓW Z PODZI ĘKOWANIAMI ZA UDZIAŁ W KONKURSIE 
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Niemalże codziennie  w Twojej okolicy odbywają się ważne 

kulturalne wydarzenia: koncerty, wystawy, spotkania 

autorskie, spektakle, seanse, recitale, kabarety. 

W jakich miejscach na Opolszczyźnie spotkają się ludzie 

kultury? Gdzie w Twojej okolicy można udać się na seans,          

a gdzie na koncert? Na te pytania na pewno zna odpowiedź 

grupa „Coolturalni”, która raz w miesiącu odwiedza jedno takie 

miejsce. Jak spędzają czas i dlaczego tam chodzą? Zapytaj ich 

sam i weź udział w konkursie. 

Zostań autorem przewodnika po Zostań autorem przewodnika po Zostań autorem przewodnika po Zostań autorem przewodnika po 
opolskich miejscach kultury.opolskich miejscach kultury.opolskich miejscach kultury.opolskich miejscach kultury.    
Do wygrania podwójne bilety do Kina Helios w Opolu!Do wygrania podwójne bilety do Kina Helios w Opolu!Do wygrania podwójne bilety do Kina Helios w Opolu!Do wygrania podwójne bilety do Kina Helios w Opolu!    

Regulamin konkursu znajdziesz na stronie internetowej naszego gimnazjum,                                                         
a więcej informacji uzyskasz w Bibliotece. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów. Termin oddania 
pracy: 31 maja 2013r.  

Konkurs zrealizowany przy współpracy z  
Fundacją Banku Zachodniego WBK 
„Bank Dziecięcych Uśmiechów”. 
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Redakcja Gimzetki 

Opiekun szkolnej redakcji - pani Magdalena Swobodzian 
Redaktor naczelny – Hania Pachurka 

Z-ca redaktora – Julia Jaworska 
 

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne działy: 

Ania Koziol - MUZODAJNIA 

Karolina Gaj ęcka – EKOLOGIA 

Mariusz Targoński – FILM 

Wiktoria Lempik  - CIEKAWOSTKI 

Dominika Bartek – HUMOR 

Daniel Gruszka – WĘDKARSTWO 

Rachela Fiech – KOMIKS 

Sandra Dudek – PROBLEMY MŁODZIEŻY, RELACJA Z KONCERTU 

Julia Jaworska i Hania Pachurka – SAVOIR-VIVRE DLA NASTOLATKÓW 

Wanessa Kistela i Dominika Przybyła – DOBRA KSIĄŻKA                                                                                        

Andrea Wienczek i Nicola Warzecha – HIPPIKA (WSZYSTKO O KONIACH)                                                                                                

Sandra Bonk – WIELKANOC NA ŚLĄSKU                                                                                                   

Jennifer Waleska – OPOWIADANIE  

Hania Pachurka – COOLTURALNI, BEZDOMNOŚĆ 

Jennifer Waleska, Hania Pachurka – ŚWIAT SUBKULTUR 

Sandra Czebreszuk – ROK TUWIMA, MODA 

Michał Frimark  - MOTORYZACJA 

Julia Jonczyk – PLOTKA 

                                                                                          Sebastian Lisoń – CZAS FERII 

Turniej Rycerski został zorganizowany                
w  bibliotece na zakończenie wystawy pt. 

„Kultura Piastów”. Przez ten czas uczniowie 
mogli zapoznać się z:  piastowską architekturą 

monumentalną, tarczowcami i pancernymi, życiem 
w grodzie oraz zjazdem gnieźnieńskim. 

Rafał i Julia poprawnie odpowiedzieli na 
przygotowane przez bibliofilów pytania. 

Serdecznie im gratulujemy! 

A JUŻ WKRÓTCE TYDZIEŃ MUZYCZNY            
W TWOJEJ BIBLIOTECE. 


