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Dwa miesiące nauki za nami. Wiele zrobiliśmy dla siebie samych i szkoły. Teraz 

czas na egzamin gimnazjalny, od którego zależy nasza przyszłość.                                                                                             

Gimzetka 

Subiektywny 
Nieregularnik Uczniów 

Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w 

Biadaczu 

28 października 2011r. 

W tym numerze: 

1. Gratulacjom nie było 

końca… - relacja z rozdania 

nagród dla naszych 

nauczycieli w opolskim 

teatrze s. 2 

2. Dzień Edukacji Narodowej          
w naszej szkole s. 3 

3. Pasowanie    

pierwszoklasistów s. 4 

4. Beania, czyli otrzęsiny… 
str.6 

5. Pracujemy pełną parą… - 
kolaże  i serwetki      

uczniów s. 7 

6. Kulinaria – zupa cebulowa 

na pochmurne     

popołudnia s. 8 

7. Muzodajnia – czyli jakiej 

muzyki słuchają uczniowie 

gimnazjum? s. 9 

8. Dzień Wszystkich Świętych          

– tradycja w kraju                            

i na świecie s. 10 

9. Humor na 100% - 
pokręcone pytania      

Danieli s. 12 

10. Humor z zeszytu – śmieszne 

zdania z wypracowań, 

sprawdzianów s. 13 

11. Mała galeria malarska s. 14 

12. Sport – ciekawostki z kraju           

i ze świata s. 15 

13. Mistrzowie – artykuł                    

o naszych            

sportowcach s. 16 

14. Chcieli wrócić do domu, ale 

nie mogli…  - motyw                           

w literaturze s. 17 

15. Ludzie ludziom zgotowali 
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Gratulacjom nie było 
końca… 

14 października to w całej Polsce Dzień 

Edukacji Narodowej. W tym roku 

szkolnym był dniem wyjątkowym ze 

względu na nietuzinkowe wyróżnienia, 

którymi zostali odznaczeni nasi koledzy.  

Podczas gdy cała społeczność szkolna 

uczestniczyła w uroczystym apelu 

zorganizowanym z okazji tego święta, Oni 

zajmowali honorowe miejsca w Teatrze 

im. Jana Kochanowskiego w Opolu na 

obchodach Wojewódzkiej Uroczystości      

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia              

5 października 2011 r. o nadanie odznaczeń, na 

wniosek Ministra Edukacji Narodowej 

Srebrny Krzy ż Zasługi otrzymali: Pani mgr 

Gabriela Dworakowska oraz Pan mgr Artur 

Baziuk. Postanowieniem Prezydenta RP      

z dnia 5 października 2011 r. o nadanie 

odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji 

Narodowej Brązowy Krzyż Zasługi 

otrzymała Pani mgr Renata Gajęcka. 

Decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty 

Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty 

otrzymała Pani mgr Gabriela Dworakowska.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

Na zdjęciu od lewej -  panie 

Renata Gajęcka, 

Gabriela Dworakowska oraz  

pan Artur Baziuk 

 

 

 

 

 

 

 

Redagowała pani Magdalena 

Bednarska 
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Dzień Nauczyciela w Publicznym Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Biadaczu, 

                        

to również okazja do złożenia przysięgi przez pierwszoklasistów, tzw. pasowanie na ucznia 

gimnazjum. W tym dniu musieli nie tylko przyjąć ślubowanie, 
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 ale również przejść bojowy chrzest. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali 

kilka konkurencji, na podstawie których mogli oszacować, czy pierwszaki są godni, aby 

uczyć się w murach naszej szkoły. Mogliśmy podziwiać m.in.: 

                 

Golenie chłopców przez koleżanki z klasy 

       

Jedzenie mocno przyprawionych kanapek 
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Picie mleka na czas 

 

Test inteligencji 

Chrzest został zaliczony pomyślnie, a pierwszoklasiści mogą spać spokojnie, wiedząc, że stali 

się pełnoprawnymi uczniami naszego gimnazjum. 

Redagowała pani Magdalena Bednarska 
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BEANIA, czyli otrzęsiny 
 

Znana była beania już od starożytności. Najstarsze wzmianki dotyczą starożytnej 
Krety, gdzie chłopcy po osiągnięciu dojrzałości mieli m.in. wystąpić nago w "festiwalu 
obnażenia" (Ekdysia). W Sparcie młodzież musiała kraść oraz łupić Greków, a w wieku 
18 lat przejść przez rytuał przy ołtarzu bogini Artemidy. Polegał on na próbie kradzieży 
sera, kiedy druga grupa bezlitośnie biła batami "złodziei", ku uciesze widowni.            
W Polsce beania w pełni zaczęła funkcjonować prawie 100 lat po otwarciu pierwszego 
uniwersytetu – bo dopiero w XV w. 

 

Słowo BEAN oznacza żaka, który nie przeszedł jeszcze otrzęsin i pochodzi 

albo od francuskiego żółtodziób, pisklę albo od dźwięku „be” wydawanego 

przez cielęta i barany, do których przyrównywano beanów, gdyż są 

bezradni bez starszego przewodnika jak owce w stadzie.   

 
Słowo bean znaczyło również:  

zwierzątko nieświadome życia studenckiego, nowicjusza na uczelni, a w dawnej 
polszczyźnie to także nieuk, nieokrzesaniec. Nazwanie kogoś beanem było traktowane 

jako obelga. 
 

BEANUS EST EQUALIS ASINO NIHIL VERE SCIENS. 
BEAN - to zwierzę równe osłowi, nie wiedzące niczego. 

Beania służyła zniszczeniu u nowoprzybyłych złych obyczajów.  
 

 
 

WSPÓŁCZEŚNIE  

W wielu placówkach edukacyjnych organizowane są oficjalne otrzęsiny, które mają na 

celu polepszyć integrację między uczniami. W zamierzeniu dążą                                                            

także do wykluczenia nieoficjalnego kocenia. Najczęstsze metody nieoficjalnych 

otrzęsin (czyli „kocenia”) w szkole mają na celu naruszenie godności osobistej ofiary 

poprzez malowanie pisakiem twarzy, zmuszanie do pompek, mierzenia zapałką, bicie 

(pasy), wkładanie głowy do sedesu (spłuczka) oraz płacenie haraczu. Ze wszystkich 

rodzajów szkół podane praktyki dotyczą najczęściej gimnazjów i szkół średnich.                                               
Redagowała Dominika Fleszar 

Z  przyjęciem  do średniow iecznej szkoły w iązał się obrzęd napaw ający zgrozą kandydatów  na 

studentów , a –  czego m ożna się dom yślić –  spraw iający w iele uciechy starszym  uczniom ... B yła 

n im  beania,beania,beania,beania, czyli otrzęsiny, sw ego rodzaju pasow anie na studenta, sw oisty egzam in 

cierpliw ości i pokory. Form alny akt przyjęcia na studia –  czyli im m atrykulacja, była dopiero 

w ierzchołkiem  góry lodow ej. D opiero otrzęsiny daw ały przepustkę do społeczności studenckiej. 
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Pracujemy pełną parą…

Już w pierwszym tygodniu naszej pracy 

uczniowie klas IIIA i IIIB wykonali 

przepiękne kolaże pt. Stop wojnom. Było 

to dla nich nie lada wyzwanie, gdyż mieli 

do dyspozycji tylko gazety, czasopisma, 

ulotki oraz przybory biurowe. Jednak 

poradzili sobie fantastycznie, a owoce ich 

pracy zostały zaprezentowane wszystkim 

uczniom naszego gimnazjum. Do tej pory 

możemy je podziwiać na gazetce ściennej 

na drugim piętrze. Pomysłodawcą była 

Pani Magdalena Bednarska. 

 

Przy pięknie nakrytym stole…

Ponadto, rodzice mogli podziwiać wystawę serwetek, którą wraz z uczniami klas trzecich 

przygotowała Pani Zdzisława Łapczyńska w ramach zajęć technicznych.  

              

Redagowała pani Magdalena Bednarska 
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Kulinaria  
W pierwszym numerze Gimzetki w roku szkolnym 2011/2012  kucharka 
Kinga serwuje coś, co z pewnością rozgrzeje każdego w zimny, jesienny 

wieczór. Sami przeczytajcie. 

 

Zupa cebulowa 

Składniki:  

• 25 dag cebuli  
• 3 kostki rosołowe, najlepiej wołowe  
• 5 dag masła  
• 2 łyżki mąki  
• 1/2 szklanki białego wina  
• 8 kromek bagietki  
• 10 dag sera żółtego (np. Ementalera)  
• 1 ząbek czosnku  
• sól  
• pieprz  
• tymianek  

 

 

Przygotowanie - ok. 25 min. 

• Cebulę pokroić i zeszklić na maśle, oprószyć mąką. Chwilę smażyć, 
dodać czosnek.  

• Z kostek przygotować rosół, wrzucić cebulę. Przyprawić. Gotować        
ok.   15 min.  

• W tym czasie przygotować grzanki - posmarowane masłem podpiec          
w piekarniku ok. 5 min.  

• Zupę przelać do miseczek żaroodpornych, włożyć podsmażone grzanki, 
posypać serem, zapiec.  

 

Smacznego życzy Kinga Bielecka 
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Muzodajnia 
Towarzyszy nam od dawien dawna, 

jest częścią naszego życia 

codziennego, ale również 

kulturowego. Mamy z nią do 

czynienie niemalże wszędzie. 

Słyszymy ją podczas przerw,             

w domu, autobusie, rano, 

wieczorem. Dlatego też byłam 

niezmiernie ciekawa, jaką muzykę 

preferują moi szkolni koledzy.  

W tym celu przeprowadziłam 

ankietę, której wyniki przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Jak widać na powyższym wykresie, 

największą popularnością wśród uczniów 

naszego gimnazjum, cieszy  

 

 

się rap, bo aż 20% ankietowanych wybrało 

ten gatunek. Tuż za nim, bo tylko różnicą 

1%, znajduje się reggae. 

Redagowała Julia Leja

20%

19%

16%
8%

2%
4%

4%

4%
4%
2%

16%
1%

ANKIETA
Jakiej muzyki słuchaj ą uczniowie naszego 

gimnazjum?
(przeprowadzona w gronie 100 uczniów)

RAP

REGGAE

POP

ROCK

ELECTRO

TECHNO

METAL

DISCO POLO

MUZYKA 
KLUBOWA
MUZYKA 
KLASYCZNA
RÓŻNE GATUNKI 
MUZYCZNE
LATINO POP



GIMZETKA 28  października 2011r. 

 

Dzień Wszystkich Świętych

Pierwszy dzień listopada jest           w 

Polsce dniem wolnym od pracy, co 
powoduje, że wiele osób podróżuje nawet 
na wielkie odległości, aby odwiedzić groby 
swoich bliskich. Ludzie odwiedzają 
cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, 
zapalić znicze i pomodlić się w intencji 
swoich zmarłych. To święto ma charakter 
religijny, głównie katolicki, ale dobrym 
zwyczajem obchodzi je także wiele osób 
innych wyznań albo nie wyznającej żadnej 
religii. Jest to wyrazem pamięci oraz 
oddania czci i szacunku zmarłym. 
Następnego dnia po Wszystkich Świętych 
w Dzień Zaduszny (2 listopada) 
obchodzony jest dzień wspomnienia 
zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). 
Dla katolików łacińskich i wielu innych 
chrześcijan zachodnich jest to dzień 
modlitwy za wszystkich wierzących          
w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata. 
Pamięć o zmarłych znajduje także bardziej 
świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe 
koncerty, wystawy i spektakle, poświęcone 
zmarłym artystom, wydaje 
okolicznościowe czasopisma i książki. 
Tradycje obchodów Wszystkich Świętych 
na świecie: 
� Meksyk, Filipiny:  Odmienne 

obyczaje mają mieszkańcy 
katolickich krajów 
pozaeuropejskich, m.in. 
Meksyku czy Filipin, gdzie 
Dzień Wszystkich Świętych ma 
charakter bardzo radosny. Np.    
w Meksyku w tym dniu 
urządzane są zabawy                   
i różnego rodzaju maskarady        
z akcesoriami wyśmiewającymi 
śmierć. Z kolei na Filipinach     
w tym dniu cmentarze 
zapełniają się rodzinami, 
ustawia się namioty                     
w których urządzane są huczne 
biesiady. 

�  Szwecja: W Szwecji Zaduszki 
są ruchomym świętem                
i przypadają w pierwszą sobotę 
listopada. Na każdym 
cmentarzu znajduje się tzw. 
zagajnik pamięci,                         
w którym rozsypuje się prochy 
zmarłych, którzy nie chcieli 
tradycyjnego pochówku. 

� Stany Zjednoczone: W USA 
podczas Halloween odbywają 
się uliczne parady                          
i zabawy do białego rana.         
W ciągu całego dnia grupki 
dzieci przebranych za 
bajkowych cudaków wędrują od 
domu do domu i gdy drzwi się 
otworzą, wołają do gospodarzy: 
„Psota albo poczęstunek”. 

�  Francja: We Francji nie ma 
tradycji palenia zniczy na 
grobach. W tym czasie np. 
grupy młodzieży z niemal 
całego świata pielgrzymują do 
grobu legendarnej gwiazdy 
rocka – Jima Morrisona. Ci 
przybysze czuwają nad grobem 
swojego idola cały dzień i pół 
nocy,  śpiewając, grając na 
gitarach najpopularniejsze 
przeboje Morrisona. 

� Rosja: W tradycji rosyjskiej 
zmarłych wspomina się             
w Niedziele Wielkanocną. Tego 
dnia Rosjanie całymi rodzinami 
gromadzą się przy grobach 
swoich najbliższych.  

� Niemcy: W Niemczech 
obchodzi się tzw. Totensonntag, 
przypadający w ostatnią 
niedzielę roku kościelnego.         
W tym dniu także część 
polskich protestantów odwiedza 
groby swoich bliskich.
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Tradycja palenia zniczy 

W noc zaduszną, aż do świtu, na cmentarzach, rozstajach                      
i w obejściach rozniecano ogień, którego zadaniem było 
wskazanie drogi błąkającym się duszom. Popularne było 
również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi 
zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani za murem  
 

cmentarnym. Chrust na 
te ogniska składano w ciągu całego roku. Wierzono, że 
ogień palony na grobach samobójców ma moc 
oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym 
przed złymi mocami, które mogły być obecne w takich 
miejscach. 
 

       

Redagowała Karolina Gajęcka 



GIMZETKA 28 października 2011r. 

 

str. 12 

 

Humor na 100% 

Tym razem POKRĘCONE PYTANIA  

• Jak się nazywa zastępca lotnika? ZALOTNIK 
• Zdyscyplinowane koleżanki baranów? SZEREGOWIEC 

• Sznurek pochodzenia zwierzęcego? KOTLINA 
 
 

• Skrzyżowanie kota z papugą? KOTARA 
• Zaproszenie do spania? HONOLULU 
• Człowiek z niedopałkiem? MAPET 

 
 

• Aktorka grająca potworne role? GRAHAMKA 
• Niezbyt smaczna zupa? ZASŁONA 

• Obuwie Haliny? HALIBUTY 
 

Posiada kości? MAGNAT 
• Pożegnanie Piotra po francusku? PAPIER 

• Pojemnik ze zjawami? KOSZMAR 
 
 

• Pożegnanie z chińskim specjałem? PARYŻ 
• Bat Caliny? CALIBAT 

• Pytanie czy coś jest niedrogie? CZYTANIE 
 

                                               
Redagowała Daniela Kempa 
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Humor z zeszytu 
Rodzą się podczas pisania sprawdzianu, wypracowania, czy kartkówki, ale 

zapamiętujemy je na dość długo. Doprowadzają nauczyciela do szewskiej pasji,                

a ucznia zawstydzają, gdy są odczytywane na forum klasy. 

Gimnazjaliści doskonale wiedzą, że John Keating miał niekonwencjonalne metody 

nauczania, ale skąd im przychodzą do głowy  

nadzwyczajne formy pisania? 

 

Komentarz raczej jest zbędny…  

Ciąg dalszy nastąpi;) 

Redagowała pani Magdalena Bednarska 
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GALERIA 

Właściwie od ubiegłego roku szkolnego w sali 
nr 2 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Biadaczu można podziwiać przepiękną 
galerię postaci. Obrazy zostały namalowane 

przez absolwentki naszej szkoły i po dziś dzień 
zdobią klasowe ściany. 

    

          
Objawić sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki.           

    Redagowała pani Magdalena Bednarska 
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 ZAKSA wygrała dwa kolejne mecze: z mistrzem Polski SKRĄ i z ASSECO. Obecnie 

jest liderem w tabeli. Na drugim miejscu jest Delecta Bydgoszcz, a na trzecim ASSECO. SKRA Bełchatów 
znajduje się dopiero na 5 miejscu. W plus lidze kobiet prowadzi MKS Dąbrowa Górnicza przed Atomem 
Trefl i  Muszynianką.  
 

 Polska - w tabeli ekstraklasy najwyżej znajduje się Śląsk Wrocław 
z dorobkiem 22 pkt., tuż  przed Legią Warszawa i Wisłą Kraków, które tracą po jednym punkcie. 

Hiszpania – na pierwszym miejscu plasuje się Levante, ale tylko jeden punkt traci do niego Real Madryt, zaś 
dwa punkty Barcelona. 

Niemcy – w Bundeslidze prowadzi Bayern Monachium, druga jest  Borussia Dortmund (w składzie                       
z R. Lewandowskim, Ł. Piszczkiem i J. Błaszczykowskim), a trzecie miejsce zajmuje Schalke 04. 
 
Wielka Brytania  - pierwsza trójka - Manchester City, Manchester United i Chelsea, Arsenal w Wojtkiem 
Szczęsnym jest na 7 miejscu w tabeli . 

Włochy -  pierwszy jest Juventus przed Udinese i Lazio .   

Reprezentacja Polski wygrała mecz towarzyski z Białorusią (2:0)Punkty zdobyli K. Błaszczykowski                       
i R. Lewandowski. W meczu z Koreą Płd. nasze orły zremisowały (2:2), a gole dla naszej reprezantacji znów 
zdobyli wyżej wymienieni piłkarze. 

Brytyjczyk, który był 3. w 
maratonie Newcastle, bardzo cieszył się  z podium, 
dopóki na jaw nie wyszło oszustwo, że – większość 
trasy przejechał busem! 

Agnieszka Radwańska wygrała turnieje            

w Pekinie i Tokio. Aktualnie gra w Turnieju Masters     

w Turcji. 

Na pięć wyścigów przed końcem 
sezonu wygraną w klasyfikacji zapewnił sobie Sebastian  

Vettel z teamu Red Bull. 

 Zmarł rosyjski skoczek Paweł Karelin. Śmierć nastąpiła                                                                                                    

w wyniku obrażeń jakie odniósł w trakcie wypadku samochodowego. 

Redagowała Emilia Surma 

Wydarzenia sportowe z kraju i ze świata 
Ostatnio w polskim i w światowym sporcie wiele się dzieje.  W niektórych dyscyplinach walka               

o podium już się skończyła, ale w innych  rywalizacja dopiero się zaczyna. 

Większość informacji sportowych jakie otrzymujemy są dobre, ale pojawiają się też i takie jak śmierć 

utalentowanych sportowców, jak na przykład Pawła Karelina czy Marca Simoncellego. 
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MISTRZOWIE  
Wiara + Zaangażowanie + Trud +  

Wytrwałość i Determinacja = Sukces  

             

Oliwia Gawlica – SHORT TRACK 

  

Aleksandra Nowak – TENIS STOŁOWY 

   

Adam Tront – LEKKOATLETYKA                                           
Redagowała pani Magdalena Bednarska 

Droga do sukcesu wg 

tych, którzy go 

osiągnęli… 

Nie przepracowałem ani 

jednego dnia w swoim 

życiu. Wszystko co 

robiłem to była 

przyjemność.  

Thomas Edison 

Najpierw postaraj się 

być wartościowym 

człowiekiem. Sukces 

nadejdzie sam. 

Albert Einstein 

Ludzie mający charakter 

postępują właściwie nie 

dlatego, że myślą, że 

zmienią przez to świat, 

lecz dlatego, że nie 

godzą się na to, by świat 

ich zmienił.  

Michael Josephson 

Cierpliwość i 

wytrwałość mają 

magiczne działanie - 

dzięki nim trudności 

znikają, a przeszkody 

ulatniają się. 

 John Quincy Adams 

Zwątpienie to zdrajca, 

przez którego tracimy 

to, co moglibyśmy 

osiągnąć, gdyż nie 

mamy odwagi 

spróbować. 

Szekspir 
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CHCIELI WRÓCI Ć DO DOMU, ALE NIE 
MOGLI…  

 

   
             Praca Dominiki Fleszar                                          Plakat Sary Kinder 

Związki frazeologiczne ze związane z tematem odejścia: 

- przenieść się na łono Abrahama, 

- odejść na tamten świat, 

- odejść w siną dal, 

- odejść z kwitkiem. 

Redagowała pani Magdalena Bednarska 

Perypetie bohaterów literackich są 

różnorakie. Przeżywają miłości, 

rozstania z rodziną, borykają się              

z przeciwnościami losu, znoszą 

przykrości i rozczarowania… 

Odzwierciedlają zatem nasze życie. 

Na początku listopada uczennice klasy IIIB – Sara Kinder i Dominika Fleszar 

przygotowały prezentacje na temat bohaterów literackich, którzy musieli opuścić 

swój kraj z różnych przyczyn. Dziewczęta wykonały plakaty z fotografiami 

bohaterów oraz na forum klasy omówiły temat. 



GIMZETKA 28 października 2011r. 

 

str. 18 

 

Ludzie ludziom zgotowali takie piekło… Sprawozdanie z wyprawy do Oświęcimia 

19. października 2011 roku klasy trzecie 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II                
z Biadacza wyruszyły na wycieczkę do 
Oświęcimia. 
Zbiórka miała miejsce przed szkołą                          
o godzinie 7:45. O 8:00 wyruszyliśmy w drogę. 
Około godziny 10:30 dotarliśmy do Auschwitz, w 
którym znajdował się niemiecki zespół obozów 
koncentracyjnych i obozów zagłady. Jednak zanim 
weszliśmy na teren obozu, obejrzeliśmy 
kilkuminutowy film ukazujący ludzi różnych 
narodowości, którzy byli wykorzystywani do 
ciężkiej, wycieńczającej pracy. Po krótkim seansie 
wszyscy byli bardzo wstrząśnięci tym, co spotkało 
tych ludzi. Obejrzawszy film pani przewodniczka 
zaprowadziła nas na wielkie cmentarzysko. Wejście 
do obozu otwierała brama, na której widniał napis 
„Arbeit macht frei”, czyli „Praca czyni wolnym”. 
W rzeczywistości jednak tak nie było. Ten, kto 
przekroczył próg bramy, nie miał szans na wolność, 
czekała go tam jedynie śmierć.  

Na terenie Auschwitz niektóre bloki            
i budynki obozowe pełniły specjalne funkcje.         
W każdym z budynków znajdowały się liczne 
fotografie. Przedstawiały one ludzi w różnym 
wieku    i w różnej sytuacji. Były także fotografie 
ukazujące pociągi przywożące ludzi, których 
czekała śmierć w komorach gazowych. Oprócz 
fotografii były tam również różnego rodzaju 
dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku. 

Znajdowały się one za ogromnymi szybami. 
Przerażający był widok sterty butów, okularów, 
torb podróżnych, garnków, szczoteczek i protez,      
a także strzępów włosów, wśród których mogliśmy 
zobaczyć dobrze zachowane długie warkocze.       
W tym pomieszczeniu, również za szybą, leżały 
stosy aluminiowych puszek po silnie trującym gazie 
zwanym „Cyklonem B”. Bloki od 1 do 10 
stanowiły pierwszy obóz kobiecy, który potem 
został przeniesiony do obozu w Brzezince. Były 
one wewnętrznymi więzieniami przeznaczonymi do 
odbywania kar za naruszenie prawa obozowego. 
Znajdowały się tu m.in. tzw. cele stojące, które 
mogliśmy obejrzeć. Były one tak małe, że 
zamknięci w nich po 4 osoby skazani, musieli 
pozostawać w pozycji stojącej przez całą noc,         
a niekiedy przez kilkanaście  z rzędu. Zobaczyliśmy 
również dziedziniec bloku na którym stosowano 
tzw. karę słupkową. Na parterze bloku mieściły się 
cele, w których więźniowie czekali na rozstrzelanie 
pod Ścianą Śmierci, która znajdowała się na 
dziedzińcu między blokami.  

I tak zakończyliśmy tę smutną wędrówkę 
przez czasy II wojny światowej. Rozżaleni, 
zdegustowani i przerażeni uświadomiliśmy sobie 
jakie zło wyrządzili sobie ludzie. Z pewnością 
długo będziemy pamiętali te widoki. Zziębnięci       
i głodni zdążyli śmy jeszcze odwiedzić McDonald's. 
 

 
Jedna z grup podczas spaceru w Brzezince (uczniowie klasy IIIA i IIIC i opiekunowie)    

Redagowała Justyna Piekorz 
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Tarcza Achillesa 3000 lat później 

 

 

   
Redagowała pani Magdalena Bednarska 

�� 
Uczniowie klas II również 

nie próżnują i prężnie 
pracują. W połowie 

października skonstruowali                        
i zaprezentowali przepiękne 

tarcze, które można 
obejrzeć w sali nr 6. 

Uczniowie mieli wcielić się 
w rolę starożytnego 
Hefajstosa i "wykuć" 

współczesną wersję tarczy 
dla Achillesa. Zadaniem ich 

było umieścić to, co 
uważali za najbardziej 

reprezentatywne dla XXI 
wieku. 

�� 
 

Hefajstos, boski kowal, kruszcu złom z ciemnicy 
Gór przepastnych, gdzie wiecznie panuje noc 

głucha, 
Dobywszy, z trudem niesie, sapie, chwyta ducha, 
Aż wreszcie na ziem ciska w głębi swej kuźnicy, 

 
I skinął: na znak jego czujni robotnicy, 

Cyklopi, ogień niecą: już żar krwawy bucha; 
Więc bryłę weń wrzucają, aż 

 skier zawierucha 
Gardzielą Etny strzela w dymów nawałnicy. 

 
On tymczasem młot chwyta w dłoń i z siłą turzą 

Kuje metal jęczący, a echem mu wtórzą 
Uderzenia Cyklopów - olbrzymich wśród żaru. 

 
A coraz bardziej nagli młota swego razy, 

Albowiem ujrzał, mocą swej twórczej ekstazy, 
Na tarczy Achillesa Gród w łunach pożaru. 
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HOROSKOP 

 

 

Pani…Waga 

Pielęgnuje i rozwija w sobie swój urok. Jej 

hobby to moda i sztuka. Bardzo często 

można  o niej powiedzieć, że się nie ubiera, 
tylko przebiera, bowiem strój często 

dostosowuje do swojego aktualnego 

nastroju. Lubi przepych i bogactwo. Marzy 

o przynależności do śmietanki 

towarzyskiej. Nie znaczy to, że jej celem 

jest praca w show-biznesie. Nie bierze 

bezpośredniego udziału w wyścigu 

szczurów, bardzo często jednak ma 

partnera z pierwszej ligi. W relacjach z 

ludźmi jest delikatna i pełna taktu.  

 

Pan…Waga  

Jest delikatnym, gustownym mężczyzną. 

Od razu zaliczy kogoś do osób, z którymi 

chce się spotykać bądź nie. Jest bowiem 

bardzo wybredny, jeśli chodzi o dobór 

towarzystwa. Lubi muzykę, dobrą literaturę 

i możesz z nim porozmawiać o wszystkim. 

Jego główną cechą jest przewrażliwienie na 

własnym punkcie. Lubi dyskutować, 

udowadniać wszystkim naokoło swoją 

rację. Na pewno trzeba wziąć na to 

poprawkę i nie można traktować go jak 

typowego samca.  

 

IMIENNIK – CZAS NA „D”… 

Damian - imię pochodzenia greckiego. Damian łagodzi obyczaje, skłania do zgody                                      

i kompromisów. Jest mężczyzną o temperamencie. Swoje decyzje konsultuje z całym 

otoczeniem i wszystkim chciałby dogodzić. Z racji wrodzonego zmysłu harmonii mają ucho 

wrażliwe na muzykę, a oko na piękne malarstwo, modę i architekturę. 

Dominika - z reguły oznacza kobietę z klasą, budzącą sympatię, o bardzo silnym charakterze. 

Posiada męską umiejętność rządzenia. Jest obiektywna i pewna siebie. Wierna przyjaciółka 

zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dobrze radzi sobie w interesach. Jest kobietą  o bogatej 

inteligencji, często zaborcza. 

                                              Redagowała Aleksandra Nowak

Sądzę, że pewnego dnia w astrologii da się na pewno odkryć duży kawał wiedzy o drogach naszych przeczuć; 

wiedzy, która dotrze aż na niebo. Wydaje mi się np., że znaki zodiaku to obrazy charakteru, tzn. symbole libido, 

które przedstawiają jego typowe właściwości. 

Carl Gustav Jung 
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Zastępca redaktora naczelnego -  Julia Leja 

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne działy w siódmym 
numerze: 

· Julia Leja  -  MUZODAJNIA 

· Emila Surma -  SPORT Z KRAJU I ZE ŚWIATA 

· Karolina Gajęcka -  ŚWIĘTA 

· Aleksandra Nowak  - IMIENNIK, ZODIAK 

· Sara Kinder -  SPORT SZKOLNY 

· Kinga Bielecka - KULINARIA 

· Dominika Fleszar -  CIEKAWOSTKI 

· Daniela Kempa - HUMOR 

Justyna Piekorz -  AKTUALNOŚCI 

 

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za rzetelną, 

sumienną  i przede wszystkim owocną współpracę. 

 pani Magdalena Bednarska i Julia Leja 

OGŁOSZENIE 
Rusza konkurs dotyczący 

Kultury Języka Polskiego 

pod hasłem  

STOP WULGARYZMOM! 
W turnieju biorą udział 

wszystkie klasy naszego 

gimnazjum, a zadanie będzie 

polegało na wymyśleniu hasła, 

plakatu, scenki, grafitti, 

zdjęcia, kolażu itp. na temat 

dotyczący wulgaryzmów. 

Na prace czekamy do 

2.12.2011r. 

Redakcja Gimzetki 

 


