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Gimzetka 

Subiektywny 
Nieregularnik Uczniów 
Publicznego Gimnazjum 

im. Jana Pawła II              
w Biadaczu 

 

 

 
 
W Nowym Roku 2012 życzymy Wam 

samych radości, miłości, uśmiechu na 

twarzy i serdeczności dla innych. 

W tym numerze: 

1. Nauczyciel wyrzucony ze szkoły! s. 2 

2. Stunt – sport dla odważnych s. 3 

3. Wybór pierwszego skutera s. 4 

4. The Elder Scrolls V: SKYRIM s. 5 

5.  Na sportowo – relacja                                 
z rozgrywek s. 6 

6. Zimowa zupa cebulowa wg Kingi s. 7 

7. Słownik bożonarodzeniowy s. 8 

8. Czy świętowanie Bożego Narodzenia    
w innych krajach jest równie ciekawe jak 

w Polsce? s. 9 

9. Jeżeli katharsis, to tylko                            
w teatrze s. 10 

10. Teatr Szekspirowski. Słownik 
Terminów Teatralnych s. 11-12 

11. Coolturalni uczniowie wpadli                            
w nałóg… s. 13 

12. Styczeń pełen wrażeń? – czyli 
repertuar coolturalnych s. 14 

13. Przedstawienie musi trwać!                   
– artykuł dotyczący Freddiego 

Mercury’ego s. 15 

14. Savoir – vivre dla nastolatków              
– wstęp s. 16 

15. Miłość? Zauroczenie? Zabujanie? Jak 
rozróżnić uczucia, radzą                             

Reina  i Nana s. 17 

15. Pamięć o bliskich zmarłych nadal 
trwa – relacja z inscenizacji poświęconej 

drugiej rocznicy śmierci pani Danuty 
Zalewskiej s. 18 

16. Co powinieneś wiedzieć                          
o wulgaryzmach s.19 

17. Ogłoszenie wyników konkursu   
„STOP WULGARYZMOM” s. 20 

18. DODATEK SPECJALNY 
DOTYCZĄCY INTERNETU                         

I WOLNYCH LICENCJI s. 21-24 

NOWOŚĆ – artykuł w gwarze 
śląskiej s. 23 
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Nauczyciel wyrzucony ze szkoły! 
Bohaterem mojego reportażu jest nauczyciel prestiżowej Akademii Weltona – John Keating. 

Niegdyś absolwent tej szkoły i członek Stowarzyszenia Umarłych Poetów, teraz oskarżony    

o demoralizację młodzieży i śmierć jednego z uczniów. W rygorystycznej Akademii Weltona 

złamał cztery złote zasady szkoły: Tradycję, Honor, Dyscyplinę i Doskonałość.

 

owy, a już namieszał 

 

Jego niekonwencjonalne metody 

nauczania nie spodobały się dyrektorowi 

Nolanowi. Chciał złamać barierę uczeń - 

nauczyciel.  

 

 

mierć przez sztukę 

 

Wszystko skomplikowało się po 

śmierci jednego z najlepszych uczniów tej 

szkoły – Neila Perry’ego. Chłopiec odebrał 

sobie życie tuż po premierze sztuki „Sen 

nocy letniej” Williama Szekspira. Oskarża 

się o to właśnie Johna Keatinga. Krążyły 

jednak plotki, że do tego czynu 

sprowokowało go zachowanie ojca. 

 

 

 

 
 

W roli Keatinga Robin Williams 

 

 

 

 

 

 

 

padek szkoły 

 

Po tym przerażającym zdarzeniu 

szkoła nie mogła normalnie funkcjonować, 

a uczniowie zostali zmuszeni do 

podpisania deklaracji świadczącej 

przeciwko Keatingowi. 

 

 

 

 
 

Kadr z filmu „Stowarzyszenie umarłych poetów” 

 

 

 

 

arpe diem – ‘chwytaj dzień’. 

Sentencja pochodzi z poezji 

Horacego, a odnosi się do 

epikureizmu. 

Po stracie ulubionego nauczyciela, 

uczniowie nie zaprzestali tworzyć poezji. 

Keating bowiem nauczył chłopców złotej 

zasady „Carpe diem”, a Neil Perry został 

prawdziwym członkiem Stowarzyszenia 

Umarłych Poetów. 

 
Redagowała Julia Leja 
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STUNT 

SPORT DLA ODWAŻNYCH 

Stunt - wyczyn kaskaderski na 

motocyklu lub sposób prowadzenia 

motocykla, polegający zazwyczaj na 

popisowej jeździe na jednym kole wraz      

z wykonywaniem różnych akrobacji. 

Pierwsze wyczyny kaskaderskie 

powstawały na potrzeby przemysłu 

filmowego. W USA stały się popularne 

wyczyny polegające na wykonywaniu 

długich skoków oraz tzw. "beczka 

śmierci", w której kaskader jeździł po 

pionowych ścianach wykorzystując 

działanie siły odśrodkowej. Rozwój 

motocykli sportowych ułatwił 

wykonywanie różnych sztuczek. Obecnie 

stunt stał się bardziej popularny dzięki 

niskim cenom motocykli i łatwości 

zmodyfikowania motocykla do potrzeb 

stuntu. Podstawą jazdy są wielogodzinne 

treningi. Stunterzy mają świadomość 

zagrożeń i dokonują treningów tylko na  

 

zamkniętych kawałkach asfaltowych 

jezdni, parkingach itp. Do wykonywania 

sztuczek nadaje się niemal każdy 

motocykl, począwszy od motorowerów, 

skuterów, aż do wielkich i ciężkich 

motocykli. W każdym przypadku 

konieczne jest zmodyfikowanie kilku 

elementów. Seryjny motocykl mógłby ulec 

uszkodzeniu podczas nieumiejętnej jazdy. 

 

Przykładowe ewolucje w stulcie: 

- Wheelie - jazda na tylnym kole, 

- Stoppie - jazda na przednim kole, 

wykorzystująca działanie przedniego 

hamulca, 

- Burnout - palenie opony, 

- Drifting - jazda bokiem przy 

jednoczesnym poślizgu tylnego koła, 

podobnie jak drifting samochodem. 

Technika jest bardzo trudna do 

opanowania. 

 

                                     
 

 Więcej informacji na temat stuntu znajdziecie na forach: 

Mieloch.pl 

Scooterstunt.pl 

Stuntpoland.eu 
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WYBÓR PIERWSZEGO SKUTERA  

Decydując się na zakup pierwszego skutera, 

musimy być świadomi, że jednoślad 

zweryfikuje nasze poglądy na temat jazdy na 

dwóch kółkach. Być może sprawi, że 

będziemy chcieli na nim jeździć przez bardzo 

długi czas. Może się jednak zdarzyć, że skuter 

ten przekona nas do tego, iż z czasem 

zmienimy go na maszynę o większej 

pojemności. 

Pierwszy skuter będzie również tym, na 

którym będziemy mieli nasz pierwszy upadek, 

a być może nawet pierwszy wypadek. Kupując 

pierwszą maszynę, powinniśmy przede 

wszystkim wybrać tę, która nam się podoba. 

Oczywiście należy brać pod uwagę opinie 

doświadczonych motocyklistów. 

Jeżeli nie jesteśmy pewni, który skuter tak 

naprawdę śni się nam każdej nocy, 

powinniśmy się zastanowić, do czego ten 

pojazd będzie nam służył.  

Do codziennej jazdy znakomicie nadają 

się skutery o wysokim, miękkim siedzeniu 

i konstrukcji modeli turystycznych. 

Do jazdy wyczynowej nadają się skutery     

o typowo sportowych parametrach.           
W szybkiej jeździe na torze wygrywają skutery 

sportowe o aerodynamicznej sylwetce, 

sztywnym zawieszeniu i dużej mocy silnika. 

Po zakupieniu skutera najważniejsze 

jest docieranie. Bez właściwego dotarcia 

naszego, dopiero co nabytego skutera, nasz 

jednoślad nie będzie nam służył tak, jak 

powinien. 

Przedstawimy wam teraz krótką 

instrukcję odpowiedniego dotarcia.  

Docieraj go na spokojnie, ale od czasu do 

czasu odkręcaj mu manetkę na full i tak przez 

5 sekund, potem spokojnie i znowu... silnik        

w dalszej eksploatacji będzie  bezawaryjny. 

Dotyczy to głównie silników 2t(2 suw), 4t(4 

suw), które należy docierać w podobny sposób, 

lecz obchodzić się z nimi delikatniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wszystkie skutery posiadają ten sam rodzaj 

silników. Są silniki 4t, one dysponują mniejszą 

mocą i trzeba o najbardziej dbać. Drugim 

rodzajem silników są 2t - dysponują dużo 

mocniejszą mocą i większym momentem 

obrotowym. Osobiście polecamy skutery          

z silnikiem 2t, ale dla osób, których nie 

interesuje moc, a potrzebują skuter by 

przedostać się z punktu A do punktu B,            

w zupełności wystarczy skuter 4t.   

 

Naszymi faworytami są skutery słynnych 

marek takich jak: Yamaha, Peugeot, Gilera, 

Aprilia, Piaggio. 

 

 

 

 

 
 

 

Na tle pięknej, złotej jesieni widnieją  

nasze „cacka”. 

 

 

 

 

 

 
Redagowali Marcin Wiench i Sebastian Moj 
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The Elder Scrolls V: 

SKYRIM 

Poprzednie części The Elder Scrolls przysparzały fanom gier RPG wiele 

radości, wchłaniając ich do ciekawego, tętniącego życiem świata. Czy i tym 

razem twórcy ze studia Bethesda podołali oczekiwaniom graczy, co do nowej 

odsłony gry? 

Tworząc naszego bohatera, którym będziemy stąpać po przepięknej 

krainie, jaką jest Skyrim, mamy do wyboru wiele ras. Nowością, jaka pojawia 

się już na tym etapie gry, jest możliwość grania wampirem oraz wilkołakiem, co 

w dużym stopniu może urozmaicić naszą dalszą rozgrywkę. Świat, który nas 

otacza jest przepiękny, a krajobrazy pozwalają nam jeszcze bardziej delektować 

się grą. Przemierzając świat, natrafimy przede wszystkim na górzyste tereny, ale 

spotkamy się także z dużymi łąkami oraz gęstymi lasami, nie zabraknie też 

jaskiń i opuszczonych kopalń. 

 Przeciwnicy, z jakimi się zmierzymy, są 

naprawdę interesujący, oprócz standardowych 

bandytów i dzikich zwierząt, będzie nam dane 

zmierzyć się z truposzami, gigantami wypasającymi 

mamuty oraz smokami, na których skupiona jest 

fabuła gry. Do walki z owymi wrogami, będziemy 

mogli użyć wiele broni, począwszy od zwykłych 

mieczy do ogromnych dwuręcznych młotów. 

Główną atrakcją gry, jest też magia, która pozwala 

nam postrzelać do wrogów ognistymi kulami                 

i rażącymi piorunami. 

 Jak na grę gatunku RPG przystało, istotne są 

zadania, które otrzymujemy od mieszkańców 

Skyrim. Najważniejsze są oczywiście fabularne, jednak większą zabawę 

pozyskujemy, wykonując te poboczne, których jest niezliczenie wiele. Ważnym 

aspektem gry są poziomy naszego bohatera, dość nietypowe, gdyż możemy je  

podnosić, mianowicie szlifując nasze umiejętności. Kiedy nasz poziom walki 

bronią jednoręczną skoczy w górę, dostajemy wtedy doświadczenie, zyskując 

wyższy poziom naszej postaci. 

 Grafika, jak i muzyka w grze, są na wysokim poziomie, mogą spokojnie 

zmierzyć się z innymi nowymi tytułami. The Elder Scrolls V: Skyrim jest bez 

wątpienia bardzo dobrą grą, która przyciągnie przed monitory wiele osób. 

Myślę, że jedynym jej konkurentem do gry RPG roku 2011 jest nasz rodzimy  

Wiedźmin 2. 

 
        Recenzował Michał Roszczypała 
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NA SPORTOWO 

 
18.11.2011 roku odbyły się zawody w piłkę nożną. Drużyna chłopców walczyła w Ozimku,         

w składzie: Damian Fila, Dariusz Graf, Łukasz Cieślak, Patryk Pośpiech, Kamil Błach, 

Robert Lisoń, Steve Leckner, Marcel Kozielski oraz Dawid Szweda. Chłopcy wywalczyli VI 

miejsce. Dziewczęta natomiast zmagały się w Tarnowie Opolskim, gdzie uklasyfikowały się 

na III miejscu, w składzie: Karolina Ziarko, Basia Nowak, Patrycja Cieśli, Sara Kinder, 

Justyna Biczysko, Danusia Otwisowska, Gosia Twardawska oraz Julia Jaworska. Wszystkim 

zawodnikom serdecznie gratulujemy. 

 

Od lewej - Graf Dariusz, Fila Damian, Cieślak Łukasz, Leckner Steven, Lisoń Robert 

Dolny rząd - Pośpiech Patryk, Kozielski Marcel, Błach Kamil, Szuba Dawid 

 

 

Od lewej - Nowak Barbara, Cieślik Patrycja, Ziarko Karolina, Biczysko Justyna 

Dolny rząd - Jaworska Julia, Otwinowska Danusia, Twardawska Małgorzata, (Kinder Sara - brak na zdjęciu) 

Przygotowała Sara Kinder 
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           KULINARIA 

 

         Zimowa zupa  

    cebulowa wg przepisu Kingi 
        Składniki: 

 

 Cebula – 1 szt. 

 Czosnek - 2 główki 

 Jajka - 1 szt. 

 Kostka rosołowa - 2 szt. 

 Sól 

 Pieprz 

 

Przygotowanie: 

W garnku zagotować wodę wedle 

potrzeb (przy dużej ilości zużywa się 

2 główki czosnku, przy mniejszej 

wystarczy jedna główka). Dodać       

2 kostki rosołowe. Obrać ząbki 

czosnku ze skóry i wycisnąć, dodać 

do bulionu. Pokroić drobno cebulę      

i zeszklić na maśle, a następnie 

wrzucić do zupy. Gotować 

ok.10min. Zestawić z ognia. W miseczce roztrzepać jajko. Powoli wlewać jajko 

do zupy, cały czas trzepiąc je w zupie widelcem. Odstawiamy garnek na ogień    

i gotujemy. Doprawiamy przyprawami. Do zupy najlepiej nadają się grzanki 

(kromki chleba kroimy w kostki i smażymy na patelni aż będą chrupiące). Zupa 

bardzo zdrowa, idealna na zimowe mrozy! 

 

          
Smacznego życzy Kinga Bielecka 
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Słownik bożonarodzeniowy 
 
Kolędnicy – w tradycji polskiej przebierańcy, którzy w okresie 

bożonarodzeniowym chodzą po wsiach od domu do domu,                                    

z życzeniami pomyślności w Nowym Roku. Zwyczaj obchodzony jest od 

Wigilii do Trzech Króli, a zdarzało się, że dodatkowo w zapustki i ostatki. 

 

Opłatek – bardzo cienki biały opłatek chlebowy, wypiekany z białej mąki            

i wody bez dodatku drożdży, którym dzielą się wszyscy zgromadzeni przy stole 

wigilijnym, składając sobie życzenia. 

 

Pasterka – czas sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono 

w Kościele już w drugiej połowie V wieku, a do Polski ten zwyczaj dotarł 

prawdopodobnie wraz z chrześcijaństwem.  

 

Choinka – tak naprawdę nie można określić w żaden, sposób od kiedy iglaste 

drzewko zaczęto kojarzyć ze świętami Bożego Narodzenia. Wiadomo natomiast, 

że w wielu kulturach i religiach drzewko symbolizuje życie, płodność                   

i trwanie. 

 

Kolęda – kojarzy się przede wszystkim z pieśniami o tematyce 

bożonarodzeniowej. 
 

 
 

 

Redagowała Karolina Gajęcka  

Źródła: http://czasdzieci.pl/czytanki/id,152ce9-tradycje_obrzedy_swiateczne.html 

http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/62/index.php 
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Czy świętowanie Bożego Narodzenia 

w innych krajach jest równie ciekawe niż  

w Polsce? Postanowiłam to sprawdzić… 

 
 

 ANGLIA 

W tym kraju Wigilii praktycznie nie ma. 

Tylko w pierwszy dzień świąt Anglicy 

spożywają pieczonego indyka                     

z nadzieniem z szałwii i cebuli, 

pieczonymi ziemniakami, brukselką          

w sosie borówkowym. 

 

 AUSTRIA 

Tutaj natomiast, w wigilię spożywają 

karpia albo kaczkę, proste ciasta, pieczone 

kasztany, migdały, pierniki tudzież wino     

z przyprawami korzennymi. W niektórych 

miastach na rynku śpiewa się wspólnie 

kolędy. 

 

 BELGIA 

Wieczerzę wigilijną często zamienia się na 

śniadanie świąteczne w restauracji,             

a daniem tradycyjnym jest indyk z puree 

kasztanowym z borówkami oraz kaszanka 

bożonarodzeniowa z rodzynkami. 

 

 USA 

U nich święta Bożego Narodzenia są 

bardzo ubogie, ponieważ nie maja pasterki, 

dzielenia się opłatkiem, ani postu. Jest 

tylko pieczony indyk na świąteczny obiad, 

a wcześniej szał zakupów prezentów. 

 

 FRANCJA 

Najważniejszy jest obiad świąteczny. 

Spożywają oni pasztet z gęsi bądź kaczej 

wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia, 

ślimaki, indyka lub koguta faszerowanego 

kasztanami, truflami. 

 

 HOLANDIA 

Tutaj nie ma żadnego postu, wigilii, ani 

prezentów. Jest natomiast pasterka.           

W Holandii śpiewają również kolędy           

i dekorują choinki. Bardzo ważne dla nich 

jest pisanie kartek. 

 

 SŁOWACJA 

Tradycją tam jest wigilia, opłatek                 

z czosnkiem, orzechy, z których wróży się 

zdrowie. Słowacy spożywają zupę              

z kiszonej kapusty i grzybami lub                

z suszonych jabłek oraz soczewicy, karpia, 

sałatkę z burakami i innymi warzywami, 

ciasta z makiem lub twarożek tzw. bobalki. 

 

 MEKSYK 

W Meksyku zawiesza się pod sufitem 

kubeczek, w którym można znaleźć  

prezent lub piasek. Święta natomiast 

przeżywa się bardzo religijnie. 

 

 DANIA 

W wigilię spożywa się tu pieczoną kaczkę 

i ryż z owocami w miseczkach; w jednej     

z nich znajduje się migdał,  a osoba, która 

otrzyma miseczkę, dostaje dodatkowy 

prezent. 

 

 

 

 

 

 

 
Źródła: 

http://magia-swiat.web21.pl/category/zwyczaje-

bozego-narodzenia/ 

 

Redagowała Karolina Gajęcka 
 

 

 

 

 

 

http://magia-swiat.web21.pl/category/zwyczaje-bozego-narodzenia/
http://magia-swiat.web21.pl/category/zwyczaje-bozego-narodzenia/
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       Jeżeli katharsis, to tylko w teatrze… 

 

 
           Schemat teatru greckiego 

     

              
 

 

 
 

 

Redagowała Aleksandra Nowak 

 

Narodził się w antycznej Grecji. Dwa razy do roku odbywały się w nim Dionizje, czyli 

święto ku czci Dionizosa. Wiosenne Wielkie Dionizje miały poważny charakter, 

odbywały się w niezwykłej chwili, bo w porze zrównania dnia z nocą. Jesienne Małe 

Dionizje, to odpowiednik słowiańskich (i obchodzonych do dziś) dożynek. Wielkie 

Dionizje zapoczątkowały tragedię. Małe (odprawiane głównie na wsi) dały początek 

komedii. Najważniejszym punktem Dionizji był dytyramb, czyli dialog koryfeusza 

(przodownika) z chórem (uczestnikami). I właśnie ta wymiana zdań dała początek 

dramatowi, bo przecież dialog jest w teatrze najważniejszy. A koryfeusz to pierwszy 

aktor. Z czasem aktorów przybywało, pojawiały się też rozmaite gatunki dramatyczne.  

W starożytnej Grecji 

spektakle teatralne odbywały 

się na dworze. Stąd nazwa 

„amfiteatr”. Środek teatru 

stanowiła orchestra(2), na 

której chór (najwyżej 

piętnaście osób) śpiewał            

i tańczył (a raczej wykonywał 

rytmiczne ruchy w takt swego 

śpiewu). Za orchestrą była 

scena zwana proscenium(3), 

na której grali aktorzy. Za 

proscenium znajdowała się 

ściana, od której głosy 

aktorów odbijały się                 

i rozchodziły na całą 

widownię. Garderoby(4) 

znajdowały się za sceną. 

Wejście dla chóru, czyli 

parodos(5) znajdowało się po 

obu stronach sceny. 

Widzowie zasiadali na lawach 

(początkowo drewnianych, 

później kamiennych) 

wznoszących się stopniowo    

w górę (wykorzystywano 

naturalne zbocza). Miejsca,      

z których oglądali 

przedstawienia, nazywano 

theatronem(1). Stąd pochodzi 

nazwa teatr. Wszystkie role 

były odgrywane przez 

mężczyzn. 

 

Na początku budowano drewniane teatry, 

ale po licznych podpaleniach, zaczęto je 

wykuwać w skale 
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Teatr 

szekspirowski… 

      

         

       

       

 

 

                                                 Budynek teatru  

 

Aktor - osoba biorąca udział w przedstawieniu teatralnym lub w filmie. Oprócz 

odtwarzania ról dramatycznych, aktorzy mogą również śpiewać i tańczyć. Aktor gra 

zwykle postać fikcyjną. Rzadziej zdarza się kreowanie rzeczywistych postaci lub 

samego siebie. 

Amfiteatr - (łac. amphiteatrum) - odkryta arena o kształcie elipsy lub koła, otoczona 

- najczęściej wznoszącymi się schodkowo - ławkami dla widzów i przeznaczona do 

publicznych pokazów m.in. walk gladiatorów, walk z dzikimi zwierzętami. Budowla 

ta jest rzymskim wynalazkiem. W czasach imperium rzymskiego zbudowano setki 

amfiteatrów, głównie w Italii i na zachodzie. Ostatecznie amfiteatr stał się wielkim 

kompleksem rozrywkowym z widownią mieszczącą często dziesiątki tysięcy 

widzów. Najsłynniejszym amfiteatrem jest rzymskie Koloseum.  

Antrakt - przerwa pomiędzy częściami przedstawienia teatralnego (najczęściej 

tożsamymi z aktami dramatu), niekiedy wyznaczona przez konieczność zmiany 

dekoracji. 

Chór w dramacie - grupa postaci wykonująca pod przewodnictwem koryfeusza 

zbiorowe śpiewy lub recytacje, będące częścią dialogów dramatu bądź też 

uogólniającym komentarzem do jego akcji. Pierwowzorem chóru dramatycznego 

były zbiorowe występy śpiewaków uświetniające uroczyste obchody Dionizji                         

Życie jest to opowieść idioty, pełna 

wrzasku i wściekłości, nic nie 

znacząca. 

Makbet 

 

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, 

 

którzy kolejno wchodzą i znikają. 

 

Jak wam się podoba? 

 

Reszta jest milczeniem. 

Hamlet 

 

Żartuje z blizny, kto nie zaznał rany. 

Romeo i Julia 

 

Wspólnie z redakcją gazetki postanowiłam stworzyć Szkolny Słownik Terminów 

Teatralnych. W tym numerze publikuję część pierwszą. 
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w starożytnej Grecji. Pieśni chóru były stałym elementem kompozycyjnym antycznej tragedii.  

Commedia dell' arte - gatunek dramatyczny, włoska komedia ludowa oparta na 

improwizacji scenicznej i komizmie sytuacyjnym, popularna w XVI- XVIII wieku. Nowością 

w commedii dell' arte było dopuszczenie na scenę kobiet oraz zerwanie z literackim tekstem 

na rzecz konwencjonalnych sytuacji scenicznych oraz stale powracających typowych postaci. 

 

  

                                  
 

Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka,    a wzbogacone o 

talent - prawdziwego artystę.  

Stanisław Witkiewicz 

 

Dramat - jeden z rodzajów literackich; utwory dramatyczne zwykle przeznaczone są do 

inscenizacji teatralnej, prezentują działania i wypowiedzi postaci bez pośrednictwa podmiotu 

mówiącego. Fabuła dramatu jest zwykle jednowątkowa i opiera się na dominującym 

konflikcie. Utwór dramatyczny dzieli się na akty, sceny i odsłony, a w jego tekście można 

wyróżnić tekst główny oraz tekst poboczny. 

Didaskalia - tekst poboczny dramatu, na który składają się uwagi autora na temat miejsca 

akcji, postaci, sposobu ich zachowania, a także nazwy postaci wprowadzające ich 

poszczególne wypowiedzi. 

Dionizos - według mitologii greckiej bóg wina, reprezentujący nie tylko jego upajający 

wpływ, ale także ten dobroczynny. Syn Zeusa i kobiety Semele. Jego kult przywędrował do 

Grecji ze Wschodu, z Tracji, około VI wieku p.n.e. Na cześć Dionizosa odbywały się 

Dionizje. 

Epilog - wydzielona końcowa część utworu epickiego lub dramatycznego, zawierająca 

zazwyczaj dodatkowe wyjaśnienia lub komentarze autora. W niektórych odmianach dramatu 

antycznego adres do publiczności, zawierający wyjaśnienie zamysłu autora i sensu 

odegranego przedstawienia. 

Fabuła - układ motywów zdarzeniowych w świecie przedstawionym dzieła literackiego, 

sztuki teatralnej lub filmu, obejmujący zdarzenia rozgrywające się w fikcyjnym "tu i teraz", 

zdarzenia pojawiające się w retrospekcjach oraz losy postaci po zakończeniu akcji. Typy 

fabuły: jednowątkowa, wielowątkowa, epizodyczna, dynamiczna. 

Farsa - odmiana komedii przeznaczona dla masowej publiczności, obejmująca utwory 

sceniczna o błahej i konwencjonalnej fabule, charakteryzuje się dynamiczną, zwartą akcją 

opartą na komizmie sytuacyjnym, a nawet wulgarnym humorem, wykorzystuje elementy 

groteski i karykatury. Poprzednikami farsy w literaturze antycznej były komedie 

Arystofanesa.                                                                                     Redagowała Aleksandra Nowak 
Źródła: http://www.hansman.za.pl/teatr%20szekspirowski.html 

Anna Śliwińska, Język polski. Matura na 100%, PWN, Warszawa 2005, s. 19 

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/242920-fabu%C5%82a_%C5%82ac_fabula_lit.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/242353-didaskalia_gr_didaskalia_nauka_instrukcja.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/70015-temat_gr_thema_przedmiot_wypowiedzi.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_motyw%C3%B3w_literackich_gimnazjum/148942-b%C3%B3g.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_historyczny/87945-dionizje.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/242822-epilog_%C5%82ac_epilogus.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/69047-dramat_antyczny.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/69047-dramat_antyczny.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/244601-konwencjonalny_ang_conventional.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/69265-humor_%C5%82ac_wilgo%C4%87_ciecz.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/244977-literatura_%C5%82ac_litteratura_pismo_pisanie.html
http://www.hansman.za.pl/teatr%20szekspirowski.html
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Coolturalni uczniowie wpadli w nałóg… 
Dzięki pomysłowości i aktywności naszych uczniów możemy realizować projekt Coolturalni   

w PG Biadacz. Gimnazjaliści z pełnym impetem uczestniczą w popołudniowych spotkaniach, 

które mają na celu obcowanie z kulturą. Stąd też, zarówno teatr im. Jana Kochanowskiego, 

jak i Kino Studio stały się wartościowymi miejscami kultury dla nastolatków.  

            

    
                   Zdjęcie ze spektaklu „Dziady” 

 

    
              Plakat z filmu 

                                     Plakat z filmu                          

Innowatorski pomysł reżyserii Marii Kleczewskiej 

sprawił, że staliśmy się częścią wspólnoty 

uczestniczącej w obrzędzie. Dzięki temu mogliśmy 

z bliska podziwiać grę aktorską                 i 

zobaczyć scenę od kuchni. Podczas 

przedstawienia towarzyszyły nam niesamowite 

emocje napięcia, grozy i smutku. 

Najnowsza produkcja Pedro Almadóvara również 

nas zachwyciła. Film jest opowieścią o chirurgu 

plastycznym, który trzyma w zamknięciu piękną 

Ewę. To kim jest tajemnicza kobieta udało się 

dowiedzieć coolturalnym pewnej jesiennej środy          

w Kinie Studio. Prawda okazała się szokująca.  

Ki (Kinga) jest jak tornado. Nim zdążysz zamienić z nią 

słowo, zamieszka u ciebie ze swoim 3-letnim synkiem, 

rozleje wino, a do drzwi zapuka wietnamski student, 

prosząc, żebyś pomógł mu wnieść jej pralkę. Zanim się 

obejrzysz, poprosi o kilka stów pożyczki i odebranie dziecka 

z przedszkola. Wykorzysta każdego, kto stanie jej na drodze. 

„Wykorzystała” również nas, po to, żebyśmy dostrzegli, jak 

różni i dziwni są ludzie wokół nas. Nie polubiliśmy jej, ale 

współczuliśmy. W roli głównej Roma Gąsiorowska.  
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Styczeń pełen wrażeń?  

Tak, gdyż tym razem udamy się na długo wyczekiwany spektakl teatralny 

pt. Małe zbrodnie małżeńskie Erica-Emmanuela Schmitta. 

 

Zdjęcie ze spektaklu Małe zbrodnie małżeńskie Marcina Sosnowskiego 

 

 

Jeśli: 

- chcesz spędzić wolny czas w kreatywny sposób 

- lubisz wydarzenia kulturalne, które nie są skazane na komercyjny sukces 

- uwielbiasz kino, teatr, wystawy, spotkania autorskie 

Jesteś Tą Osobą, której szukamy. Powołaliśmy do życia grupę Uczniów Coolturalnych, 

którzy raz w miesiącu uczestniczą w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Jeśli jesteś 

zainteresowany/-a, zgłoś się po szczegóły do p. Magdaleny Bednarskiej albo p. Adama 

Żołądzia. Liczba miejsc ograniczona. 

Redagowała Magdalena Bednarska 

Więcej informacji na temat spektaklu uzyskasz od opiekunów, już coolturalnych 

uczniów,  na stronie http://teatropole.pl/spektakle/male-zbrodnie-malzenskie/                    

i Facebooku. 

http://teatropole.pl/spektakle/male-zbrodnie-malzenskie/
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Ostatnio obchodziliśmy dwudziestą rocznicę śmierci wokalisty Queen.                  

W wielu stacjach radiowych, telewizyjnych można było usłyszeć piosenki 

Freddiego i grupy Queen. Najczęściej transmitowano: Show must go on, We 

are the Champions,  czy  Who wants to 

live forever. W niektórych stacjach 

radiowych można było posłuchać mniej 

znanych utworów, takich jak: Too much 

love will kill you, czy Made in Heaven.  

W naszych czasach nie ma już takich 

artystów jak Freddie, co jest bardzo 

smutne. Jego występy były jak 

przedstawienia -  oszałamiające. 

Pytając moich rówieśników, jakie 

piosenki wokalisty grupy Queen należą 

do ich ulubionych, najczęściej 

wymieniali: Show must go on , We are 

the Champions, czy  We will rock you.  

Moimi faworytkami są: Show must go 

on, Too much love will kill you i I want to 

break free z fenomenalnym teledyskiem. Powiem jeszcze, że teraz nie ma już 

takich artystów, którzy by z taką ekspresją jak Freddie poruszali się na 

scenie.  

Według mnie muzyka Freddiego jest niepowtarzalna. Wokalista był, 

jest i będzie piosenkarzem łączącym pokolenia, kochające właśnie taką 

twórczość. Dodam jeszcze, że teksty piosenek Queen są warte głębszej 

uwagi, a drugiego takiego artysty, z niesamowitym głosem już nie będzie… 

 
Redagowała Emilia Surma 

Żródło: http://zaczytanie.blox.pl/2011/07/Gucio-zaczarowany.html 

 

Przedstawienie musi trwać! 
 
Freddie przyszedł na świat na Zanzibarze – małej wyspie położonej obok Afryki. 

Urodził się jako Farrokh Bulsara, ale gdy dorósł, stwierdził, że jego imię jest zbyt 

mało spektakularne i zmienił je na Freddie – a zespół nazwał Queen. 

 

http://zaczytanie.blox.pl/2011/07/Gucio-zaczarowany.html
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Savoir – vivre dla nastolatków 
Obserwując problemy nastolatków, postanowiłyśmy stworzyć w naszej gazetce szkolnej 

dział pt. Savoir – vivre, co oznacza – Jak żyć. Pragniemy przedstawić Wam  

tajemnice życia młodych ludzi. 

 Savire-vive pomoże Wam zrozumieć problemy, które napotykamy na drodze dorastania. 

Nasze artykuły będą poruszać trudne sprawy młodzieży będącej w wieku dojrzewania. 

Będziemy przeprowadzały ankiety, aby dowiedzieć się, jakie tematy Was interesują. Nie 

każdy chce mówić otwarcie o swoich „dolegliwościach”, dlatego też stwarzamy możliwość 

wysyłania nam pytań, na nurtujące pytania oraz wyrażania swojej opinii, oczywiście 

zachowując anonimowość. Zachęcamy także nauczycieli do czytania naszych artykułów, by 

bliżej poznali nas - nastolatków.  

W następnych numerach  poruszymy tematy: 

- Seks, związki  (95%), 

- Antykoncepcja (70%), 

- Używki  (53%), 

- Jak zrozumieć płeć przeciwną? (41%), 

- Mój najlepszy przyjaciel … (35%), 

- Problemy w domu, rodzina (20%). 

Redagowały Reina i Nana  
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Miłość? Zauroczenie? Zachwycenie? Zabujanie? 

Właściwie, to jak nazwać uczucie, które pojawia  

się w gimnazjum? 

 
Każdy nastolatek przeżywa ,,pierwszą miłość”. A może to nie miłość, tylko zwyczajne 

zauroczenie? Jak odróżnić jedno od drugiego? Dojrzewając, zaczynamy interesować się płcią 

przeciwną. Szukamy sposobów, aby zwrócić uwagę naszej sympatii. Nie zawsze są to mądre 

decyzje. Ale wróćmy do tego, czym się różni miłość od zauroczenia. 

Typowe dla nastolatków jest zauroczenie, to ciągłe pożądanie, wzajemne przyciąganie się 

hormonów. Takie związki zwykle nie trwają długo, ale mogą przerodzić się w głębsze 

uczucie.  

Miłość  jest niespodziewana. Można ją tłumaczyć na wiele sposobów, ale ci, co jej 

doświadczyli, wiedzą, co tak naprawdę 

znaczy.  

Jak nie pomylić zauroczenia z miłością?                                                                                                             

1. Oczarowanie mija po pewnym czasie,         

a miłość nie.                                                                                            

2. Będąc nastolatkami, częściej przeżywmy 

zauroczenie.                                                                                                                 

3. Zauroczenie - to „chemia”, a miłość to 

decyzje.                                                                                                                                        

4. Kiedy się zakochujemy, czujemy tak 

zwane motylki w brzuchu. 

Teraz możesz sam odpowiedzieć sobie na te pytania: 

Czy przeżyłeś pierwszą miłość?                                                                                                                                                 

Czy potrafisz odróżnić miłość od zauroczenia?                                                                                                                                       

Czy umiesz kochać? 

Czy wiesz, co to znaczy kochać? 

 
Redagowały Reina i Nana  
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Dobrze ten schował, kto schował w pamięci – 

napisał Dante Alighieri…                                                                                                                                                                                   

             
                       Dziewczęta w swoim żywiole                                                     Pani Gabriela Dworakowska  

 
                             Podziękowanie słuchaczom 

         Redagowała Magdalena Bednarska

3 listopada 2011 roku w naszym gimnazjum odbyła się krótka inscenizacja, która była poświęcona 

drugiej rocznicy śmierci pani Danuty Zalewskiej. Przedstawienie miało miejsce w Muzeum 

Etnograficznym, czyli w miejscu, które zostało stworzone przez panią Danutę. Wspomnienie zostało 

przygotowane przez studentki Magdalenę Klotkę i Adriannę Bewko, panią Gabrielę Dworakowską 

oraz uczennice należące do Koła Regionalnego. Całemu występowi towarzyszył przepięknie 

śpiewający chór. 
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Wokół słów wulgarność lub wulgaryzm 

narosło sporo nieporozumień. Na pierwszy 

rzut oka kojarzą nam się ze specyficznym 

językiem – pełnym przekleństw, mało 

wyrafinowanym, prostackim, opisującym 

rzeczywistość byle jako. Przypisywany 

bywa określonym grupom społecznym: 

najczęściej więźniom, żołnierzom, a także 

budowlańcom. W polszczyźnie jednak 

można odnaleźć wyraz wulgarny także w 

zestawieniach opisujących wygląd 

(niewyszukany, w złym guście), poglądy 

(perwersyjne, sprośne), maniery lub 

zachowanie (nieokrzesane, gruboskórne, 

ordynarne).  

Mało kto wie, że słowo wulgarny 

pochodzi z łaciny. od vulgatus „pospolity; 

powszechny” (czasownik vulgare  

„rozpowszechniać; ogłaszać”) i vulgaris 

„pospolity; ludowy”
1
. Stąd tez i nazwa 

pierwszego łacińskiego tłumaczenia Biblii 

pióra św. Hieronima – Wulgata (nadana 

zresztą ponad tysiąc lat później przez 

samego Erazma z Rotterdamu), który to 

przekład miał służyć upowszechnieniu 

tekstu w łacińskiej średniowiecznej 

Europie. I podobne neutralne znacznie 

vulgaris przyjął w języku polskim, stając 

się początkowo synonimem czegoś 

powszechnego, pospolitego. 

Język jest żywym organizmem, 

dlatego tak często (i szybko) się zmienia. 

We współczesnej polszczyźnie słowo 

wulgarny zatraciło swój pierwotny 

charakter i ma tylko jednoznaczne 

skojarzenia, jest słowem nacechowanym 

emocjonalnie, negatywnym. Wszak 

karcimy ludzi używających wulgarnego 

języka, z niechęcią przyglądamy się 

wulgarnie ubranym dziewczętom, czujemy  

                                                 
1
 http://www.slownik-online.pl/kopalinski 

 

odrazę w stosunku do wulgarnych 

poglądów. Błędnie też wysnuwamy 

wniosek, że skoro każde słowo sprzeczne    

z kulturą językową jest wulgaryzmem, to    

i pewnie jest przekleństwem. Nic bardziej 

mylnego. 

Słowo „przeklinać” składa się          

z przedrostka prze- i rdzenia „klinać” 

dokonanej formy od czasownika „kląć”.      

I tu pojawia się nawiązanie do magicznej 

funkcji języka, bo czy nie bawiliśmy się     

w czary, wypowiadając zaklęcia, czy nie 

zdarza się nam kląć się na wszystkie 

świętości, by uwiarygodnić swoją wersję? 

Przekleństwa są bowiem nośnikami 

ponadnaturalnej mocy
2
, którą staramy się 

w przypływie gniewu, odrazy, skrajnych 

emocji obarczyć innych ludzi (wystarczy 

kląć jak szewc) lub zaprezentować nasz 

negatywny stosunek do rzeczywistości 

(klniemy na czym świat stoi). 

Każde przekleństwo to odstąpienie 

od normy pięknej polszczyzny, jest więc 

wulgaryzmem, ale nie każdy wulgaryzm 

(zwłaszcza językowy) jest od razu 

przekleństwem. Starajmy się wzbogacać 

piękno w nas samych, unikając na co dzień 

wulgaryzmów, w tym przekleństw. 

Poszperajmy w zakamarkach bibliotek, by 

zainspirować się choćby językiem 

„Szewców” S. I. Witkiewicza i móc 

połączyć zabawę językową z dbałością       

o piękno naszej wypowiedzi, a wtedy 

wyrażenia dziamdzia jej zafatrany 

glamzdoń, kreczkawa blamflondrygo czy 

chełbia wasza wian świecąca na trwałe 

wejdą do naszego pięknego języka.  

 

 

                                              ubisunt

                                                 
2
 http://www.eioba.pl/a/2lb9/przeklenstwo-cz-1 

Dziamdzia jej zafatrany glamzdoń, kreczkawa blamflondrygo; chełbia 

wasza wian świecąca, czyli o tym, co każdy z nas powinien wiedzieć           

o wulgaryzmach. 
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Ogłoszenie wyników konkursu  
„STOP WULGARYZMOM” 

Z przyjemnością informuję, że zwycięzcami 
tegorocznego konkursu zostali uczniowie        
klasy IIIB, którzy przygotowali tekst pt. 

Manifest. 

 

 
Źródło: www.demotywatory.pl 

 
Autorzy tekstu: Kinga Bielecka, Dennis 

Borowitza, Ania Otwinowska,                                     

Sandra Fila i Michał Smolnik.  

Gratulacje! 

 

 

 
Redagowała Magdalena Bednarska 

MANIFEST… 
MOI DRODZY 
OBYWATELE, 

WY DOBRZE O TYM 
WIECIE,  

ŻE TYLKO CIECIE 
KLNĄ NA TYM 

ŚWIECIE! 
STOP WULGARYZMOM 

MÓWIMY,  
W ZWIĄZKU Z TYM 
MANIFEST ROBIMY. 
KAŻDY GŁUPI NON 

STOP KLNIE, 
A MADRZEJSZY 

DOBRZE WYSŁAWIA 
SIĘ! 

NA KONIEC PANOWIE 
I PANIE 

PRZEKLINAJĄ TYLKO 
DRANIE! 
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Kopiuj z głową! 

 
 W XXI wieku doszło do wielkiego przełomu, który polega na nagminnym kopiowaniu 

tekstów z sieci. Niektórzy nawet nie wiedzą o tym, że robią to nielegalnie. Oczywiście, co nie 

jest zabronione, jest dozwolone, ale mało kto, wykorzystując materiał do szkolnej prezentacji 

multimedialnej, czy  referatu, chce zdradzić źródła wiedzy. Uczniowie wręcz wstydzą się 

słowa Wikipedia, gdyż traktują tę stronę jako sciągę. Drodzy uczniowie, Wikipedia jest 

również źródłem wiedzy i nie jest niczym złym korzystanie z niej, jeżeli tylko opatrzycie daną 

informację odpowiednim przypisem. Zważmy jednak, że wiadomości z wyżej wymienionej 

Wikipedii rozpowszechniane są przez internautow i warto je sprawdzić z odmiennymi 

zasobami wiedzy. W innym przypadku wasza praca będzie plagiatem. Pamietajmy zatem       

o tym, żeby zawsze podać stronę internetową, z której zaczerpnęlismy wiersz, cytat, obraz, 

plik multimedialny, a nigdy nie naruszymy praw autorskich. Zanim wciśniemy prawy 

przycisk myszki, sprawdźmy również, czy dana strona jest opatrzona znakiem wolnych 

licencji, czy wręcz przeciwnie, autor zastrzega sobie prawo do kopiowania.  

 
http://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/1/17/Broszura_o_licencjach_-_print.pdf 

 

Jeżeli nie będziemy przestrzegać powyższych rad, grozi nam kara, o której traktuje 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Art. 115. 
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd, co do autorstwa całości lub 

części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu 

twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie 

albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub 

nadanie. 

3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 

narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 

ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 4 i art. 97, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
źródło: www.wikizrodla.prawo_autorskie_(ustawa).pl 

 

Redagował Żonkil 

 

 

 

 

http://www.wikizrodla.prawo_autorskie_(ustawa).pl/
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„Wolność, równość, licencje” 
 

Gry słowne same w sobie są 

ciekawym sposobem urozmaicenia języka. 

Jeszcze 100 lat temu były domeną pisarzy, 

na przykład niejakich panów Joyce’a            

i Becketta. Dzisiaj stały się narzędziem, 

którym posługuje się właściwie każdy, 

począwszy od specjalistów z działu 

marketingu po informatyków, przy czym ci 

ostatni wykazali się całkiem zabawną 

inwencją twórczą, tworząc nazwę 

najsłynniejszego systemu opartego na idei 

wolnych licencji: copyleft.  

„Copyleft – all rights reversed” 

napisał Don Hopkins, zamykając w tych 

czterech słowach całą ideę systemu, którą 

ma być szerzenie zezwolenia na 

modyfikację i redystrybucję pracy, 

rozumianej jako wszelkiego rodzaju dobra 

dostępne w Internecie. Mówiąc prościej:      

z każdą napotkaną w sieci pracą, można 

robić, co nam się żywnie podoba, o ile 

oczywiście opatrzona jest ona 

odwróconym znakiem copyright. 

Dozwolone jest wszelkie 

rozpowszechnianie, kopiowanie, 

wprowadzanie zmian. W takim systemie 

działa, na przykład, Wikipedia, największa 

na świecie encyklopedia.   

GNU General Public License (nie 

mylić z antylopą gnu), to, mówiąc prostym 

językiem, najczęściej używana licencja 

oparta na systemie copyleft. Dla specjalisty 

sposób jej działania zapewne nie należy do 

najłatwiejszych i wiążą się z nim pewne 

niuanse, niemniej jednak podstawy są 

dosyć łatwe do zrozumienia. GNU GPL 

mówiąc w niewielkim skrócie, zapewnia 

użytkownikom cztery wolności: 

uruchamiania, analizowania, 

rozpowszechniania, udoskonalania. 

Cudowne, nieprawdaż? Nie 

całkiem, a raczej: cudowne z pozoru. Nie 

wdając się w informatyczne szczegóły, 

licencje w nieodpowiednich rękach mogą 

stać zagrożeniem dla wiedzy. Ale o tym za 

chwilę. Na początku skupmy się na 

zaletach, które, bądź, co bądź, są całkiem 

spore.  

Primo: łatwość dostępu. Każdy ma 

prawo do informacji. Każdy może wiedzę 

„kupować” i „sprzedawać”. Oczywiście    

w przenośni, bo pieniędzy nie używamy.  

Secundo: analizowanie. Możemy 

swobodnie podpierać się zdaniem autorów 

publikacji, wyrobić sobie na ich podstawie 

własne, czy nawet poprawiać daną pracę. 

Tertio: udoskonalanie. Możemy 

swobodnie modyfikować prace, więc 

możemy też wprowadzać poprawki i tym 

samym wspomagać wiarygodność 

artykułów. 

Quatro: informacje są darmowe. 

Tego chyba nie trzeba tłumaczyć.  

A jednak… Nic na tym świecie nie 

jest doskonałe, a zwłaszcza wolne licencje.  

Skoro wszyscy mają dostęp do 

wiedzy, i wszyscy mogą ją modyfikować, 

to skąd wiadomo, że wiadomości są 

prawdziwe? Oczywiście, że osoba 

zorientowana w temacie natychmiast 

wyłapie błędy, ale laik będzie się 

wzorował i powielał błędne teorie, tak 

łatwo dostępne w Internecie.  

Ludzie posiadający wiedzę, rzadko 

oddają ją „w czynie społecznym”. Robią to 

natomiast osoby, które pojęcie mają 

„średnie” albo w ogóle żadne. Robią to 

dowcipnisie, ludzie chcący się popisać 

albo tacy, którym wydaje się, że wiedzą. 

Czy oni naprawdę są autorytetami? 

Informacje bardzo często są 

nierzetelne. Wszyscy znamy wiarygodność 

Wikipedii, czyż nie? Nie jest także prawdą, 

że bibliografia gwarantuje pewne 

informacje – czasem jest nawet 

przeciwnie.  

Wolne licencje bez wątpienia maja 

wiele zalet, ale mają także wiele wad. 

Moim zdaniem jednak zbyt wiele…  

 
                   Felieton napisała Dominika Fleszar 
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ZŁE STRUNY INTERNETU PO ŚLĄSKU 

 

        

Internet – jedyn z nołwiynksych łodkryć 

XXw. Idzie pejdzieć, ze w dzisiejsych 

casach je cymś niezastumpiunym, ale 

gołdajunc ło niym cansto wymiyniumy yno 

te dobre struny. Internet moł tes przeca złe 

struny, chtorych my nie widzimy abo nie 

chcymy widzieć. Komedyje zacynajum się 

jus przi ściunganiu cegoś ze strun. Za tymi 

normalnie wyglundajuncymi plikuma 

mogum być skryte paskudne wirusy, 

chtore przi pobiyraniu niscum nas systym, 

przez co mozymy stracić nase dane             

z kumputera.  

Insksym przikładym niebezpieczyństwa     

w Internecie sum czaty. Ja jak gołdka            

to je yno pogawyndka, niy ma zołdnych 

starości, ale jak dumy kumuś nas numer 

abo adres, to je sie jus cego bołć – bo nie 

wiymy, chto naprołdy je po tamtej strunie. 

Tyn chto podołwoł się za miyłoł dziołcha, 

moze być ajnfach bandziorym.                 

W Internecie trza bestus bardzo dołwać  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

pozór. Nołbarzyj tycy to dziejci, chtore 

idzie bardzo leko zbamuncić. Mogum łune 

trefić na filmy i inkse rzecy, na chtore sum 

za mode.  

Moze być tes tak, ze dziejcio 

ściungoł jakołś bajka, a potym łokołze się, 

ze to film pornograficny. Corołs canściyj 

ludzi tak wciungoł Internet, ze nie umjum 

sie łod niego łoderwać i musum to potym 

lycyć.  Zamiast siynś i pogołdać w duma     

z nołblizsymi, wolymy siejdzieć przed 

łokiynkym kumputera. Przez to wszystko 

corołs maniyj się ruszmy i jescy niscymy 

sobie łocy. Nie chce sie num jus pisać 

pismów, bo wolymy wysyłać e-maila. 

Ksiunzek tes jus nie wypozycumy, bo 

wszystko je przeca w Internecie. Nołgorse 

je to, ze corołs wiyncej casu tracimy przed 

kumputerym, a przeca je tejla inksych 

rzecy do robiynia w wolnym casie. Z tego 

je jasny dowód, ze Internet moł nie yno 

dobre, ale i złe struny…. 

 

 
Redagowała Julia Leja
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Ceń oryginalność… 
 

 

 
 

 

Internet, światowa sieć 

komputerowa łącząca miliony komputerów 

na całym świecie. W życiu większości        

z nas jest rzeczą niezbędną, lecz nie 

zawsze dobrą. Głównie przeznaczony do 

pomocy ludziom w ich pracach, jak             

i w życiu osobistym, stanowi doskonałą 

rozrywkę. Niedawno odkryto nowe 

zastosowanie tego cudownego wynalazku, 

zwane pobieraniem czy też ściąganiem.  

Może to zrobić każdy z nas, bez żadnego 

wyjątku. Dlatego pobieranie plików, 

tekstów, wiedzy encyklopedycznej, 

piosenek, filmów itp. stało się tak 

powszechne, że władze na całym świecie 

starają się karać nieuczciwych internautów 

za to nielegalne przedsięwzięcie.                

W szczególności tak zwanych ,,hakerów‘’, 

którzy ściąganie i podrabianie 

oryginalnych płyt, jak i akcesoriów 

komputerowych, traktują jak swoją pracę.  

 

 

 

Policja szybko wpada na trop i z łatwością 

nakłada surową karę na danego przestępcę.  

Oryginalna gra, dostępna w sklepie, 

kosztuje 200 zł, a my możemy ją mieć 

zupełnie za darmo, w jedyne parę godzin. 

Kuszące, ale należy się zastanowić, czy gra 

jest warta świeczki. 

Proponujemy Wam, żeby jednak cenić 

oryginalność, bo nie ma nic wspanialszego, 

niż widok oryginalnego pudełka w swojej 

szafie. 

Kolejną wadą, tego łatwego 

nabywania tak zwanych „podróbek” jest 

zwiększający się brak zysków 

poszczególnych firm produkujących towar, 

który znalazł się już Internecie .  

Niewątpliwie ściąganie jest rzeczą złą. 

Śmiało możemy powiedzieć, iż jest 

czynnością, działającą na niekorzyść 

naszego społeczeństwa. A z pewnością 

nikt z nas nie chciałby znaleźć się na 

miejscu autora płyty, gry komputerowej.

 

 

Redagowali Marcin Wiench i Sebastian Moj 
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Redakcja Gimzetki 

 

Redaktor naczelny -  pani Magdalena Bednarska 

Zastępca redaktora naczelnego -  Julia Leja 

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne artykuły w numerze ósmym: 

· Julia Leja  -  Złe struny Internetu, Nauczyciel wyrzucony ze szkoły 

· Emila Surma -  Przedstawienie musi trwać 

· Karolina Gajęcka -  Święta Bożego Narodzenia 

· Aleksandra Nowak  - Słownik Terminów Teatralnych 

· Sara Kinder -  Na sportowo 

· Kinga Bielecka - Kulinaria 

· Dominika Fleszar -  Wolność, równość, licencje 

· Daniela Kempa – Humor 

Marcin Wiench, Sebastian Moj – Stunt – sport dla odważnych; Wybór pierwszego skutera; 

Ceń oryginalność 

Michał Roszczypała - The Elder Scrolls V: SKYRIM 

 

Ubisunt - Dziamdzia jej zafatrany glamzdoń, kreczkawa blamflondrygo; chełbia wasza wian 

świecąca, czyli o tym, co każdy z nas powinien wiedzieć o wulgaryzmach 

 

Reina i Nana – Savoir – vivre dla nastolatków; Miłość? Zauroczenie? 

Zachwycenie?Zabujanie?Właściwie, to jak nazwać uczucie, które pojawiasię w gimnazjum? 

 

Żonkil – Kopiuj z głową 

 
Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? 
- Nie. Dlaczego?! 
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. 

 
   U dentysty: 

- Ile kosztuje ekstrakcja zęba? 

- 50 PLN. 

- 50 PLN za kilka minut pracy?! 

- Mogę wyrywać powoli, jeśli pan chce. 

 

                        Jaś pyta dziadka: 

 - Dziadku, czy leciałeś już samolotem? 

 - Tak. 

 - A bałeś się? 

 - Tylko za pierwszym razem. 

  - A później? 

 - Później już nie latałem.    (autor dowcipów: Daniela Kempa) 
Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za rzetelną, sumienną i przede wszystkim  

owocną współpracę. 
Pani Magdalena Bednarska i Julia Leja 


