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Karolina i Sandra pożegnały karnawał należycie. 

Przerażający wilk, na szczęście, nie zjadł polskiego 

kibica, chociaż niewiele brakowało. Pewnie wszystko 

przez tę aferę ze stadionem narodowym;)       

Zapraszamy do lektury. 

Redakcja Gimzetki 

Gimzetka 
Subiektywny Nieregularnik 

Uczniów Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II            

w Biadaczu 

W TYM NUMERZE: 

1. 2011 rokiem Czesława       

Miłosza s. 2 

2. Z czym się je ACTA? s. 3 

3. Mój ulubiony serial –           

South Park  s. 4 

4. Słownik terminów 

                     teatralnych  s. 5 

5. Kamery wszędzie, patrolują 

wszędzie… Czyli parodia            

II cz. Dziadów w wykonaniu 

gimnazjalistów  s. 6 

6. Kącik poetycki  s. 7 

7. Muzodajnia s. 8-9 

8. A Ty? Dodasz Ojczysty do 

ulubionych? – czyli o 

Międzynarodowym Dniu 

Języka Ojczystego s. 10 

9. Niech żyją krawaty s. 11 

10. Bal karnawałowy s. 12 

11. Gdy serce raz zostało 

zdobyte… - artykuł                  

o Walentynkach s. 13 

12. Tajemnica świąt ukryta           

w chuście – relacja                  

z przedstawienia       

szkolnego s. 14 

13. Kulinaria wg Kingi –     

przepis na koktajl 

truskawkowy s. 15 

14. Moja przygoda z gatunkami 

literackimi. Eragon s. 16 

15. W krainie mlekiem i miodem 

płynącej – o utopii w IIc s. 17 

16. Basket ponad wszystko, 

wychowało nas boisko - 

koszykówka dla   

ciekawskich s. 18 

17. Nasza redakcja s. 19 
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2011 ROKIEM CZESŁAWA MIŁOSZA 

Przyszedł na świat 30 czerwca 1911 r. 

w Szetejniach – wsi na Litwie. Teraz 

zamieszkuje ją około 40 mieszkańców. 

Zajmował się wieloma sprawami, był 

prawnikiem, eseistą, tłumaczem, 

dyplomatą i przede wszystkim poetą. 

Urodził się jako pierworodny syn 

Aleksandra Miłosza i Weroniki 

Miłoszowej. Miał brata Andrzeja, który 

został reżyserem i publicystą. Często         

w swojej poezji odwoływał się do 

wspomnień z dzieciństwa ( Dolina Issy ). 

Był świadkiem takich wydarzeń jak 

Rewolucja Październikowa czy wojna 

polsko - bolszewicka. Studiował na 

uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 

Pracował w polskim radiu Wilno. Za jego 

debiut uważa się publikację w Alma Mater 

Vilnensis  - wierszami Kompozycja              

i Podróż. W trakcie II Wojny Światowej 

często zmieniał miejsce zamieszkania od 

Wilna przez Warszawę aż do Rumunii.         

W stolicy pracował jako woźny                   

w Bibliotece Uniwersyteckiej. Miłosz, 

mieszkając w Stanach, wykładał literaturę 

na uczelniach, w tym na  sławnym 

Harvardzie. W 1953 roku Instytut Literacki 

Giedroycia wydał jego dzieło                     

– Zniewolony umysł odnoszący się do 

polskich emigrantów.   

W roku 1978 Czesław otrzymał 

Międzynarodową Nagrodę Literacką 

Neustadt – nazywaną Małym Noblem.  

 

Stosunek władz do Miłosza zaczął się 

zmieniać po otrzymaniu w 1980 roku 

Nagrody Nobla za całokształt twórczości. 

Tym samym dołączył do innych polskich 

Noblistów. Rok później przyjechał do 

Polski, gdzie jego utwory zostały już 

oficjalnie wydane. Był członkiem 

stowarzyszeni pisarzy polskich – otrzymał 

legitymację z numerem pierwszym. 

Przekładał poezję, a także niektóre księgi 

Biblii na język polski. W 1996 r. został 

wyróżniony przez Polskie Radio 

Diamentowym Mikrofonem, a dwa lata 

wcześniej został odznaczony Orderem Orła 

Białego – najwyższym i najważniejszym 

odznaczeniem w Polsce.  

Zmarł  14 sierpnia 2004 roku w Krakowie, 

mając 93 lata. Został pochowany                

w Krypcie Zasłużonych na Skałce. Dzięki 

tym wszystkim zasługom Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej rok 2011 

ustanowił rokiem Czesława Miłosza. 

     Redagowała Emilia Surma  

Jego twórczość jest różnorodna pod względem gatunkowym. Przypadła nie tylko na długi, 

ale również ciężki czas dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i czasy 

powojenne. Dlatego nie bez powodu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rok 2011 ustanowił 

rokiem CZESŁAWA MIŁOSZA. 
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Statystyczny Kowalski nie skorzysta na 

ACTA 

Jej celem jest ochrona praw do własności 

intelektualnej. Dlatego na jej 

przestrzeganiu zależy artystom                      

i koncernom czerpiącym największe zyski 

ze sprzedaży muzyki, filmów, gier 

komputerowych, markowych ubrań, 

opatentowanych leków, zmodyfikowanych  

ziaren czy popularnych używek. Zwykły 

śmiertelnik raczej nie skorzysta na 

wprowadzeniu ACTA, ale też nie straci,       

o ile nie korzysta z podróbek. 

…Ot, przewrotność 

ACTA nie jest prawem, tylko 

zobowiązaniem do przestrzegania prawa         

i ścigania ludzi łamiących prawo -              

a konkretnie przepisy dotyczące praw 

autorskich. To żadna nowość. Policja ściga 

ich na co dzień. 

ACTA jak James Bond 

ACTA zakłada, że dostawca internetu jest 

zobowiązany do udostępnienia policji 

danych osoby podejrzanej o piractwo. Czy 

to furtka służąca do szpiegowania 

użytkowników sieci? Tak twierdzą ludzie 

protestujący przeciw ACTA, ale 

zwolennicy tej umowy mówią, że już 

obecnie, na wniosek policji, dostawca 

internetu ma obowiązek podania jej danych 

dotyczących wytypowanych 

użytkowników. 

 

 

 

STOP dla Ameryki 

ACTA zakłada wprowadzenie zakazu 

sprzedaży urządzeń i programów 

służących do łamania prawa. I to jest 

nowość! Chodzi o programy znoszące 

zabezpieczenia antypirackie, ale także 

urządzenia znoszące np. regionalne 

ustawienia DVD. Ten przepis oznacza 

prawdopodobnie zakaz sprzedaży 

odtwarzaczy firmy Manta czy Korr z opcją 

multiregion (można na nich oglądać           

w Polsce płyty DVD wydane w USA czy 

Ameryce Południowej). 

 

Reasumując 

ACTA to spore kłopoty dla takich 

serwisów jak EXSITE, Chomikuj, PEB.    

A to dlatego, że ich użytkownicy dzielą się 

linkami do pirackich kopii filmów, płyt          

i programów, a tego umowa zakazuje. 

Kłopoty będą miały też serwisy, które 

pozwalają na trzymanie w sieci dużych 

plików i dzielenie się nimi. Poza siecią, 

ACTA zobowiązuje do przestrzegania 

zakazu sprzedaży podróbek, ale to przecież 

nic nowego. 

      Redagowała Dominika Fleszar              

 

Z CZYM SIĘ JE ACTA? 

ACTA, czyli w języku angielskim Anti - Counterfeiting Trade Agreement, to 

umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi. 
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South Park - amerykański serial 

animowany stworzony w 1997r. przez 

Treya Parkera i Matta Stonea. Jest to dość 

nietypowa produkcja, ponieważ 

bohaterami są drugoklasiści: Cartman, 

Stan, Kenny oraz  Kyle. 

Dzieci dosyć często używają 

wulgaryzmów, ale to tylko mało 

kulturalny, choć w wielu aspektach 

ważniejszy dodatek. Najistotniejsze           

są przygody, które przeżywają chłopcy. 

Przedstawione zdarzenia najczęściej są 

naśmiewaniem się z różnych postaci np.     

z miłego, dającego prezenty Mikołaja, 

zrobiono wojownika, z którym zmierzył 

się nikt inny, jak sam Jezus Chrystus. 

Charakteru produkcji dodają także postacie 

drugoplanowe, takie jak szef (Jerome 

McElroy) Pan Garrison, później pani 

Garrison jego wierna pacynka Mr. Hat 

(pan Czapa) oraz sama rodzina dzieci. 

  

 

     http://film.onet.pl/fotoreportaze/miasteczko-south-     

park-galeria,3991541,8135784,fotoreportaz-maly.htm 

 

 

 

W swoim pierwszym artykule chciałbym 

zapoznać czytelników z moimi ulubionymi 

bohaterach, którzy poprzez swoje 

nieziemskie perypetie przypominają trochę 

nas samych. 

Kenny – bardzo trudno „rozgryźć” tę 

postać. Pewnie rozumieją ją tylko biorący 

udział w opowieści. Bohater jest ciekawy, 

ponieważ umiera w każdym odcinku.  

Cartman - najbardziej wulgarny, niesforny 

dzieciak. Jest rozpuszczony przez matkę. 

Cartman nie zna swojego ojca, ponieważ 

jego mama szczyci się zawodem kobiety 

lekkich obyczajów. 

Kyle - został wychowany w żydowskiej 

rodzinie przez nadopiekuńczy matkę i ojca. 

Ma młodszego brata Ikea, który jest, jakby 

to ująć - dziwny.  

Stan - zwykły chłopiec, któremu 

niestraszne są nawet zombie, kosmici czy 

starsze siostry. 

        South Park jest jedną                        

z najciekawszych produkcji XX                

w. Oglądam ten serial z wielką radością.     

Z całą pewnością serial nie zawiera 

elementów edukacyjnych, ale wydaje mi 

się, że każdy z nas odnajdzie w nim nutkę 

szaleństwa. Polecam na poprawę humoru.      

     

Redagował Mariusz Targoński 

South Park nie tylko dla dorosłych… 

http://film.onet.pl/fotoreportaze/miasteczko-south-%20%20%20%20%20park-galeria,3991541,8135784,fotoreportaz-maly.htm
http://film.onet.pl/fotoreportaze/miasteczko-south-%20%20%20%20%20park-galeria,3991541,8135784,fotoreportaz-maly.htm
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Słownika Terminów Teatralnych ciąg dalszy 

W poprzednim numerze Gimzetki zapoznałam Was z rozwojem teatru. Począwszy od czasów 

starożytnych, aż po dziś dzień z przyjemnością do niego chodzimy, ale często nie znamy 

słownictwa, którym powinno się operować, dyskutując o miejscu, gdzie mamy do czynienia      

z kulturą wysoką. Na specjalne życzenie Coolturalnych i wszystkich tych, którzy 

przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego, dopisałam dalszą część Słownika Terminów 

Teatralnych. 

Fikcja literacka - właściwość świata przedstawionego dzieła literackiego, teatralnego lub filmowego, będącego 

tworem wymyślonym, ukształtowanym w wyobraźni autora. 

Iluzja - własność świata przedstawionego dzieła literackiego, teatralnego lub filmowego, nakazująca odbiorcy 

traktować ten świat jako realną i wewnętrznie spójną rzeczywistość, niezależnie od jego mimetycznego lub 

fantastycznego charakteru. 

Inscenizacja - sceniczne opracowanie utworu dramatycznego, epickiego lub montażu utworów lirycznych i jego 

wystawienie, łączące wszystkie elementy formy teatralnej: tekst, muzykę, oprawę sceniczną, grę aktorską, 

nadające im spójny i całościowy charakter. 

Komedia - gatunek dramatyczny uformowany w starożytnej Grecji, wyrosły z twórczości ludowej i obrzędów 

ku czci Dionizosa. Wesoły utwór o dynamicznej akcji z pomyślnym zakończeniem , posługujący się rozmaitymi 

odmianami komizmu, tragedii komedia przeciwstawia humor, kompozycyjną swobodę i stylistyczną 

różnorodność. 

Komizm - jedna z podstawowych kategorii estetycznych, sformułowana już w starożytności; własność sytuacji 

rzeczywistej lub przedstawionej w dziele sztuki, często mająca charakter degradacji, polegająca na zdolności do 

wzbudzania wesołości. 

Kulisy - dekoracje w formie ścianek lub kotar zamykających po obu stronach scenę i tworzących jednocześnie 

przejścia dla aktorów; w szerszym znaczeniu: część teatru za sceną. 

Kurtyna - w teatrze: ruchoma zasłona (podnoszona albo rozsuwana) oddzielająca scenę od widowni. Pierwsza 

kurtyna pojawiła się już w Starożytnej Grecji, potem przejęli ją Rzymianie podając się za wynalazców kurtyny    

w I wieku p.n.e., była to rozsuwana na boki przysłona zamykająca wejście do umownego pałacu. 

Loża - wydzielona, reprezentacyjna część sali widowiskowej w formie niewielkiego balkonu lub wnęki               

z balustradą, przeznaczona dla kilku osób. 

Maska - osłona twarzy w formie twarzy ludzkiej lub pyska zwierzęcego, występująca także jako motyw 

zdobniczy; zasłona z otworami na oczy kryjąca całą twarz lub jej część, stosowana również w teatrze, zwłaszcza 

w teatrze starożytnym. 

     

  Redagowała Aleksandra Nowak http://www.bryk.pl/teksty/liceum. 

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/243047-fikcja_z_%C5%82ac_fictio_kszta%C5%82towanie.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/246576-realny_niem_real_fr_r%C3%A9el_od_%C5%82ac_res_rei_rzecz.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/242953-fantastyczny_%C5%82ac_phantasticus.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/69393-komizm_gr_komikos_komediowy.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_wyraz%C3%B3w_obcych/245489-motyw_niem_motiv_fr_motif.html
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„SZKOLNE DZIADY” 
Rodzaj literacki – dramat 

Gatunek – dramat romantyczny 

Miejsce akcji – szkoła 

Osoby dramatu – nauczyciele, CHÓR (uczniowie), STARZEC (pan Witek) 

 

CHÓR <uczniowie> 

Kamery wszędzie, patronują wszędzie, 

Kto ten system obejdzie, kto obejdzie? 

NAUCZYCIELE 

Zamontujcie kamery z podczerwienią, 

Obstawcie wszystkie drzwi, 

Zero muzyki, światła wcale, 

Książki na każdym regale, 

Niech i dnia nie zaznają uczniowie, 

Szkoła całą prawdę im powie, 

Tylko szybko, nie ma czasu. 

PAN WITEK 

Com miał zrobić, to żem zrobił. 

CHÓR <uczniowie> 

Kamery wszędzie, patronują wszędzie, 

Kto ten system obejdzie, kto obejdzie? 

NAUCZYCIELE 

Sumienni uczniowie! 

W żadnej toalecie nie odpiszecie, 

Bo kamery zamontowane są wszędzie, 

Będzie pała za pałą w dzienniku, 

Może to Cię nauczy młody roczniku, 

Dla niegrzecznych kara chłosty będzie, 

Będą plecy czerwone wszędzie, 

I krzyki, i płacz na każdym kroku! 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! 

CHÓR <uczniowie> 

Kamery wszędzie, patronują wszędzie, 

Kto ten system obejdzie, kto obejdzie? 

NAUCZYCIELE 

Podajcie nam baty do ręki, 

Teraz i Wam, uczniom, dostarczymy męki, 

Niech Wam szkoła ciężką będzie, 

Z radiowęzła puścimy orędzie! 

      CHÓR <uczniowie> 

Kamery wszędzie, patronują wszędzie, 

Kto ten system obejdzie, kto obejdzie? 

NAUCZYCIELE 

Naprzód wy uczniowie dobrzy, 

Przed pedagogiem klękać macie, 

Niech Wam telefon do matki będącej w chacie, 

Równo pod pasem sprosta gacie, 

I znów kara, siedzisz w chacie, 

Taka Twa pokuta bracie! 

CHÓR 

Mówcie, mówcie co myślicie, 

Nic mi z tego po takim kicie. 

Przygotowali: Laura Fiech, Paulina Matyszok, Sybilla Fiech, Chantal Krawczyk,                                                  

Steven Leckner, Bartosz Kucharski 
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Mały kącik poetycki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieć jedno pragnienie 

Lecę w dół, 

opadam powoli tak. 

Widzę wszystkich tu, 

unosząc się leciutko jak ptak. 

Lecę i zimno mi, 

Porwana przez wiatr. 

Upadłam na dłoń, 

gorącą jak ogień. 

Czuję ciepła toń, 

I zaraz w niej utonę. 

Taki jest los, gdy jest się płatkiem 

śniegu... 

I pragnie się posiadać wolną wolę... 

Bo ja marzę o tym, by ktoś przytulił 

mnie 

Bym się nie rozpuściła w rękach tych. 

Bo ja chce czuć piękne, niezniszczalne 

ciepło... 

 

Dziatki 

Tylko spójrz, 

te dzieci 

takie szczęśliwe, 

rozpromienione. 

Tylko spójrz, 

ten śnieg 

taki lekki, 

puszysty. 

Tylko zobacz na to wszystko                   

i powiedz mi, jak to jest, 

że te dziatki mają takie gorące serce, 

kiedy tulą sie w zimna kołdrę śniegu... 

 

 

Wiersze napisała Angelika Zaworka 
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Muzodajnia 

Chciałabym się z Wami podzielić 

moja pasją – muzyką. 

Nie, nie jestem muzykiem, nie 

gram na żadnym instrumencie, nie 

śpiewam. Po prostu, tak jak wielu innych 

uczniów naszego gimnazjum kocham 

słuchać muzykę. 

Nie mam mojego ulubionego 

gatunku – rzadko patrzę na piosenki przez 

ten pryzmat. Słucham różnorakich 

rodzajów muzyki – pop, rock, R&B czy 

muzyka klasyczna itp. To, co się dla mnie 

liczy to, poza melodią i talentem 

wokalisty, przekaz, jaki mamy odbierać 

przez tą piosenkę, jej tekst i tematykę. 

Moim idolem pod tym względem 

jest nikt inny jak znany na całym świecie 

Michael Jackson. Miał on nie tylko 

wspaniały głos, ogromny talent, lecz takie 

wielkie serce. Jego piosenki od wielu lat są 

dla mnie wskazówką, jak żyć. Teksty 

utworów są przepojone miłością                  

i wyrozumiałością. Zawsze, kiedy mam 

gorszy dzień, włączam płytę z piosenkami 

Michaela i wsłuchuję się w ich tekst. To mi 

zawsze pomaga. Moim zdaniem Michael 

Jackson był, właściwie w naszych sercach 

nadal jest, wspaniałym, kochającym            

i wyrozumiałym człowiekiem. 

Jednak wiem, że wielu z Was nie 

rozumie tekstów wielu zagranicznych 

piosenek i rzadko sprawdza ich znaczenie 

w Internecie. Dlatego chciałam Wam 

przybliżyć tekst i tłumaczenie chociaż 

jednej z wielu piosenek Jacksona – „Man 

In the Mirror”. Jest to utwór                         

z moich ulubionych piosenek tego 

wykonawcy. Jej tekst jest przepiękny, 

opowiada o wojnie, zimnie ludzkich serc      

i ignorancji względem innego człowieka.

 

Michael Jackson – Man In the Mirror 

I’m gonna make a change, 

For once in my life. 

It’s gonna feel real good, 

Gonna make a difference, 

Gonna make it right. 

 

As I turn up the collar on, 

My favorite winter coat, 

This wind is blowing my mind. 

I see the kids in the street, 

With not enough to eat. 

Who am I to be blind? 

Pretending not to see their need. 

 

A summer’s disregard, a broken bottle top 

And a one man soul. 

Mam zamiar dokonać zmiany, 

Raz na zawsze w mym życiu. 

To będzie naprawdę dobre, 

Dokonam zmiany, 

Zrobię to właściwie. 

 

Kiedy stawiam kołnierz 

Mojego ulubionego zimowego płaszcza, 

Ten wiatr owiewa mój umysł. 

Widzę dzieciaki na ulicy, 

Którym brakuje jedzenia. 

Kim  jestem, by być ślepym? 

Udając, że nie widzę ich potrzeb. 

 

Letnia ignorancja, złamana szyjka butelki 

I dusza jednego człowieka. 
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They follow each other on the wind, ya’ know? 

‘Cause they got nowhere to go. 

That’s why I want you to know 

 

I’m starting with the man in the mirror, 

I’m asking him to change his ways. 

And no message could have been any clearer, 

If you wanna make the world a better place, 

Take a look at yourself, and then make a change. 

 

 

 

I’ve been a victim of a selfish kind of love, 

It’s time that I realize 

That there are some with no home, not a nickel to 

loan. 

Could it be really me, pretending that they’re not 

alone? 

A willow deeply scarred, somebody’s broken heart 

And a washed-out dream. 

They follow the pattern on the wind, ya’ see? 

‘Cause they got no place to be, 

That’s why I’m starting with me. 

 

I’m starting with the man in the mirror, 

I’m asking him to change his ways. 

And no message could have been any clearer, 

If you wanna make the world a better place, 

Take a look at yourself, and then make a… change! 

 

 

You gotta get it right, while you got the time, 

‘Cause when you close your heart, 

You can’t close your, your mind! 

(That man, that man, that man, that man) 

With the man in the mirror. 

I’m asking him to change his ways. 

No message could have been any clearer, 

If you wanna make the world a better place, 

Take a look at yourself, and then make a change. 

 

I’m gonna make a change, 

It’s gonna feel real good, 

Come on! (Change..) 

Just lift yourself, you know, 

You’ve got to stop it… 

 

 

 

 

Podążają jedna za druga na wietrze, wiesz? 

Bo nie mają, gdzie pójść. 

Właśnie dlatego chcę, żebyś wiedział. 

 

Zaczynam od człowieka w lustrze, 

Proszę go o zmianę postępowania. 

I żadne inne przesłanie nie mogłoby być czystsze, 

Jeśli chcesz sprawić, by świat stał się lepszym 

miejscem, 

Spójrz na siebie i dokonaj zmiany. 

 

Byłem ofiarą samolubnej miłości. 

Już czas, bym sobie uświadomił, 

Że są ludzie bez domu, bez grosza przy duszy. 

Czy to mogłem być naprawdę ja, udający, że oni 

nie są sami? 

Głęboko zraniona wierzba, czyjeś zranione serce 

I rozmyte marzenie 

Podążają za wzorem na wietrze, widzisz? 

Bo nie mają miejsca dla siebie, 

Właśnie dlatego zaczynam od siebie. 

 

 

Zaczynam od człowieka w lustrze, 

Proszę go o zmianę postępowania. 

I żadne inne przesłanie nie mogłoby być czystsze, 

Jeśli chcesz sprawić, by świat stał się lepszym 

miejscem, 

Spójrz na siebie i dokonaj zmiany. 

 

Musisz dobrze to zrozumieć, kiedy masz czas, 

Bo kiedy zamkniesz swoje serce, 

Nie możesz zamknąć swojego umysłu! 

(Ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek, ten 

człowiek…) 

Od człowieka w lustrze 

Proszę o zmianę postępowania 

 

 

 

Zamierzam dokonać zmiany, 

To będzie naprawdę dobre. 

Dalej! (Zmiana…) 

Po prostu się podnieś, wiesz, 

Musisz to zatrzymać… 

 

 

Warto zapamietać:               

To turn up the coolar – postawić kołnierz 

To make a difference – dokonać zmiany 

To pretend – udawać  

To take a look – spojrzeć 

Better – lepszy  

Blind - ślepy 

A need – potrzeba  

A soul – dusza                                                                                                                                       sunshine 
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A Ty? Dodasz ojczysty do ulubionych? 

        Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto, które obchodzimy 21 

lutego. Zostało one ustanowione przez UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do 

Spraw Oświaty, Nauki i Kultury ) 17 listopada 1999 roku. Według tej organizacji niemal 

połowa z 6000 języków świata jest zagrożona wymarciem w ciągu 2-3 pokoleń. 

        Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego upamiętniający 

wydarzenia z 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) 

doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów domagających się 

uznania ich języka ojczystego – bengalskiego. 

  Z okazji tego święta w Warszawie odbyła się gala zorganizowana przez Narodowe 

Centrum Kultury w Teatrze Polskim prowadzona przez Macieja Stuhra i Andrzeja 

Poniedzielskiego. W tej uroczystości udział wzięli m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Piotr 

Cugowski, Jacek Fedorowicz, Marek Kondrat, Krzysztof Kowalewski, Marta Lipińska, 

Katarzyna Nosowska, Andrzej Seweyn i Aga Zaryan. Podczas imprezy profesor Walery 

Pisarek został wyróżniony ustanowioną w tym roku przez prezydenta RP nagrodą „Zasłużony 

dla Polszczyzny”, a wręczył mu ją 

Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek 

Michałowski. Gala była jednym        

z wydarzeń, inaugurujących 

kampanię edukacyjno-społeczną 

Ministra Kultury                                 

i Dziedzictwa Narodowego pod 

honorowym patronatem Prezydenta 

RP organizowaną przez Radę Języka Polskiego oraz Narodowe Centrum Kultury.  

        Uważam, że obchodzony Dzień Języka Ojczystego daje nam wiele korzyści, ponieważ to 

nasz język, którego używamy na co dzień. W tym szczególnym dniu i nie tylko, powinniśmy 

starać się mówić i pisać poprawnie. Jako ciekawostkę dodam, że od dłuższego czasu w 

telewizji można obserwować kampanię społeczno-edukacyjną, której celem jest 

propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny oraz kształtowanie świadomości 

narodowej. Twórcom programu nie chodzi jednak o jakże niebezpieczne zapożyczenia, ale o 

ochronę tego, co w naszym języku jest najcenniejsze, unikatowe. Przykładu mogą nam bodaj 

dostarczyć polskie znaki  - ą, - ę, których najczęściej unikamy, pisząc sms-y, maile. Czy 

nieświadome „wystrzeganie się” może doprowadzić do zaniku najpiękniejszych wartości 

naszego języka? Tego do końca nie wiemy, ale lepiej dmuchać na zimne i zapobiegać takiemu 

stanowi rzeczy. Dlatego też w pełni popieram kampanię, gdyż szkoda by było zaprzepaścić 

to, co przez wieki było budowane.  

 Jeżeli tylko masz konto na Facebooku, dodaj ojczysty do ulubionych. Ja już to 

uczyniłam i przyznam, że jestem zaskoczona postami. Znalazłam tam nie tylko odpowiedzi na 

nurtujące pytania dotyczące poprawnej polszczyzny, lecz także teksty piosenek, które 

zawierają trudne słowa, informacje o ważnych wydarzeniach kulturalno-językowych i co 

ciekawe pisma, ogłoszenia, reklamy, dokumenty, które zawierają błędy. Warto czasami 

poczytać takie teksty, żeby nie popełniać gaf w przyszłości. 

 
http://www.unesco.org.pl/ 

 

http://www.jezykojczysty.pl/art,pl,aktualnosci,99842.html 
 

Redagowała Justyna Piekorz 

 

http://www.jezykojczysty.pl/art,pl,aktualnosci,99842.html
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Niech żyją krawaty! 

Nieodzowna część  każdego męskiego 

garnituru, choć i kobietom w nim do 

twarzy. Obok butów i spinek do koszuli 

jedna z nielicznych ozdób eleganckiego 

stroju.  Spopularyzowanie krawata 

anegdota łączy z francuskim królem 

Ludwikiem XIV, zwanym Królem Słońce.        

W roku 1660, rok przed objęciem 

samodzielnych rządów, młody władca miał 

okazję podziwiać regiment wojsk 

austriackich złożony z Chorwatów. Znany 

z dbałości o strój Ludwik zwrócił uwagę 

na charakterystyczny, nieznany sobie 

element ich mundurów. Wszyscy żołnierze 

nosili na szyjach długie pasy materiału, 

wiązane z przodu na elegancki węzeł. 

Zwykli żołnierze mieli szarfy wełniane, 

lecz uwagę władcy zwróciły piękne, 

jedwabne ozdoby szyi oficerów. Młody 

Ludwik był tak zafascynowany tym 

pomysłem, że nie tylko zapoczątkował 

modę na ten element stroju ale                      

i spopularyzował nazwę „cravatte”, 

wywodzącą się bezpośrednio od nazwy 

państwa chorwackiego. 

Oto sposób na sprawienie sobie pięknego, 

aczkolwiek pięknego węzła, którym 

zabłyśniecie nie tylko w czasie szkolnych 

uroczystości, ale także podczas spotkań 

rodzinnych.

 

 
 

I wersja dla zaawansowanych 

 

A oto kilka dobrych rad dotyczących noszenia krawata: 

 Węzeł krawata powinien całkowicie przykrywać zapięcie kołnierzyka. 

 Węzeł nie może odstawać od stójki koszuli oraz nie może być zbyt mocno ściśnięty. Wygląda on 

wówczas nieelegancko i źle świadczy o sposobie przechowywania. 

 Po zdjęciu krawata w domu, powinniśmy go natychmiast rozwiązać. Krawat przechowywany z węzłem, 

szybciej się niszczy  i do tego źle prezentuje pod szyją właściciela. 

 Po zawiązaniu obydwa jego końce powinny sięgać dolnej krawędzi paska. Oczywiście, węższy koniec 

powinien być nieco krótszy - nigdy,  nie wkładaj go do spodni albo pod koszulę, bo zniweczysz efekt. 

 Przy szerszych klapach marynarki lepiej będzie wyglądał grubszy węzeł. 

 Krawat powinien być z dobrego materiału, krawat z miękkiego materiału wiąże się trudniej. 

 Podstawą idealnego węzła jest to, by nie skręcić krawata podczas wiązania. 

 
Na podstawie: 

www.mojeopinie.pl/krawata_historia_krotka  i www.krawaty.info/wiazanie                                                                              ubisunt 

http://www.mojeopinie.pl/krawata_historia_krotka
http://www.krawaty.info/wiazanie
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Bal karnawałowy 

2012 
Czas zabawy i rozpusty już za 

nami, ale będziemy go mile 

wspominać. 

 

    

    

21 lutego podczas czterech godzin lekcyjnych odbył 

się, jakże wspaniale przygotowany przez samorząd 

uczniowski, bal karnawałowy. Impreza od początku 

do końca była bardzo dobrze zorganizowana. Należy 

wspomnieć, że przygotowania trwały cały tydzień, a 

każda z klas spisała się na medal, przynosząc 

niezbędne elementy dekoracyjne. Pięknie 

przystrojona sala, przebrani uczniowie, nauczyciele, 

więc czas zaczynać. Hania Pachurka 

(przewodnicząca szkoły), odczytała pocztę 

walentynkową, życząc wszystkim fantastycznej 

zabawy. Nie zabrakło również ciekawych, 

różnorodnych konkursów. W rytmie wybranych 

wcześniej piosenek, uczniowie tańcowali tak długo, 

że nie chcieli jechać do domu.  
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„Gdy serce raz zostało zdobyte, 

rozum wyrzucono za drzwi…”.      

Słowa wypowiedziane przez jednego    

z pisarzy oraz bohaterowie reklamy 

dostarczyli mi inspiracji do napisania 

artykułu dotyczącego Walentynek.  

Czternastego lutego to dzień, kiedy 

ludzie wyznają sobie miłość, a jeśli 

nie są zakochani, to życzą sobie i innym, aby miłość w końcu ich spotkała. 

Walentynki budzą wiele emocji, dla jednych to święto kiczu, podczas którego 

idą do kina, galerii handlowej, restauracji, kwiaciarni  lub cukierni, dla innych to 

po prostu fajny dzień, bezkarnie spędzony z ukochaną osobą. Z roku na roku 

wymyślamy coraz to inne metody spędzania Walentynek. W to święto 

najpopularniejszym sposobem złożenia komuś życzeń są kartki walentynkowe, 

których różnorodność na sklepowych półkach aż zadziwia. Miłe są również 

kwiaty, stanowiące idealny podarunek dla kobiet. Symbolem Walentynek jest 

serce, wpisane jako element tradycji w Polsce.  

A oto propozycja wiersza dla ukochanej osoby: 

W nasze piękne Walentynki 
Życzę Ci wesołej minki, 

Aby uśmiech na Twej twarzy, 
Choć raz dziennie się przydarzył. 

Oprócz tego życzę Tobie, 
Żebyś myślał o osobie, 

Która pisze to do Ciebie, 
Której z tobą jest jak w niebie. 

A ponadto życzę także, 
Żebyś zdrowy był, a jakże! 
I na koniec, mój Ty Książę, 

Wiedz, że kocham Cię i wiąże 
Z Tobą plany ku przyszłości, 

Niech nam miłość w sercach gości. 
Źródło: http://www.klamerka.pl/13-1-walentynki .html 

 

Redagowała Karolina Gajęcka 

http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/5077
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/5077
http://www.klamerka.pl/13-1-walentynki%20.html
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Tajemnica świąt ukryta w chuście 

 

Przedstawiciele Koła Regionalnego  

13. 01. 2012 roku podczas piątej godziny lekcyjnej byliśmy świadkami 

nietuzinkowego przedstawienia pt. Tajemnicza Chusta, w którym udział wzięli 

reprezentanci Koła Regionalnego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II      

w Biadaczu. Scenariusz i wystrój został przygotowany przez nasze 

wolontariuszki. Spektakl opowiadał o chłopcu, którego ojciec nie dotarł na 

wigilię. Dzieciak (Mateusz Langos) ucieka z domu, a podczas swojej wędrówki 

widzi trzy rodziny: śląską, biedną i schorowaną. We wszystkich domach 

dostrzega miłość, szacunek do drugiej osoby, szczęście. Dziesięciolatek 

zrozumiał wówczas, że nie są ważne prezenty, pieniądze, dobrobyt, ale 

obecność wszystkich członków familii podczas świąt i nie tylko, a wraz z nimi 

podstawowych wartości jakie towarzyszą nam na co dzień. W trakcie 

wystąpienia mogliśmy wysłuchać kolęd śpiewanych przez chór oraz dźwięku 

skrzypiec. Honorowymi gośćmi byli absolwenci szkoły, którzy rok temu 

reprezentowali Koło Regionalne. Przedstawienie było również grane w Dzień 

Babci i Dziadka w Luboszycach. Aktorzy nie zawiedli. 

 Redagował Martin Kurpierz 
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Kulinaria Kingi 

W tym numerze podaję wam przepis na koktajl truskawkowy. Wykonanie jest 

bardzo proste, a efekty smakowe niebywałe. Nie ukrywam, że najlepiej 

smakuje ze świeżych owoców, ale mrożonki w opakowaniach termicznych 

smakują równie dobrze.  

Przepis na dwie porcje: 

 250g truskawek 

 250 ml greckiego jogurtu lub jogurtu naturalnego 

 1 lub 2 łyżeczki miodu 

 125 ml skruszonego lodu 

Przygotowanie: 

Owoce wrzucamy do blendera lub rozdrabniamy mikserem. Dodajemy miód, 

jogurt i skruszony lód. Ponownie miksujemy. Gotowe! Możesz jeszcze tylko 

kubek z koktajlem udekorować przekrojonym kawałkiem truskawki. 

 

Smacznego! 

źródła: http://oliwka.przepisy.net/koktajl-truskawkowy/ 

Redagowała Kinga Bielecka 

 

http://oliwka.przepisy.net/koktajl-truskawkowy/
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MOJA PRZYGODA Z GATUNKAMI LITERACKIM 

Chciałabym podzielić się z wami treścią przeczytanych książek fantastycznych. Na wstępie 

przytoczę definicję powieści fantastycznej, podam jej przyklady oraz odmiany. Następnie 

ujrzycie slajdy z prezentacji, którą przygotowałam wraz z koleżanką. Całość pokazu możecie 

obejrzeć na naszej stronie internetowej. 

Powieść fantastyczna – odmiana powieści, w której świat przedstawiony odbiega od realnej 

rzeczywistości, wykorzystuje wątki nadnaturalne pełne fantastyki, cudowności, baśniowości, folkloru,      

np. Baśnie tysiąca i jednej nocy, Podróże Guliwera Swifta, Klechdy polskie Leśmiana, Hobbit Tolkiena, 

Eragon Paoliniego; jej lektura uświadamia młodemu czytelnikowi, że to, co fantastyczne,                    

realnie istnieje, może się z bohaterem identyfikować, przeżywać jego los                                                          

(np. wypowiedzenie zaklęcia przyczyną otwarcia Sezamu). 

Odmianą powieści fantastycznej jest science fiction, np. powieści fantastyki nauk. S. Lema Astronauci, 

Solaris, Powrót z gwiazd podejmujące problem poznawalności świata i roli nauki w życiu człowieka i 

cywilizacji społeczeństw, będące przestrogą przed eksperymentami w imię złudnych racji zbudowania 

szczęśliwego społeczeństwa (Słownik Encyklopedyczny – Język Polski, pod red. E. Olinkiewicz, K. 

Radzymińskiej, H. Styś, Warszawa 1999, s. 98). 

Cykl 
Dziedzictwo

Eragon - Film
ilm oparty jest na książce, lecz 

trochę różni się od książki.
Aktorzy:
Edward  Speleers - Eragon
Jeremy Irons – Brom
Sienna Guillory – Arya
Robert Carlyle – Durza
John Malkovich – Galbatorix
Garrett Hedlund – Murtagh
Rachel Weisz – Saphira (głos)
Stephen Speirs – Sloan
Joss Stone – Angela
Caroline Chikezie – Nasuada
Alun Armstrong – Garrow
Christopher Egan – Roran
Gary Lewis – Hrothgar
Djimon Hounsou – Ajihad

(zdjęcia z filmu)

 

Całą prezentację możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej.                                Regadowała Kinga Zych 

http://portalwiedzy.onet.pl/92420,,,,podroze_guliwera,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/5932,,,,swift_jonathan,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/44580,,,,lesmian_boleslaw,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/6015,,,,tolkien_john_ronald_reuel,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/50308,,,,lem_stanislaw,haslo.html
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W krainie mlekiem               

i miodem 

płynącej…

 

                                            „Kubikowo” 

    

             „Miasto Słonecznej Troski”                                                              „Krystianopolis” 

 

Redagowała Julia Leja 

 

Uczniowie klasy III c poznali 

teksty opisujące miejsce nierealne, 
doskonałe, lecz nieistniejące - 

literacką Utopię. W plastycznych 
pracach starali się przedstawić 

swoją receptę na miejsce idealne. 
W ich pracach można odnaleźć 

odwieczne pragnienia ludzkości: 
wieczną młodość (Rzeka 

Młodości), brak śmierci (w Utopii 
nikt nie umiera), potrzeba bycia 
w Raju (miasta pełne atrakcji      

o ciepłym klimacie). 
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 „Basket ponad wszystko... 

wychowało nas boisko…”. 

Powyższe słowa można usłyszeć w piosence Messey ft. Nullo pt. „Basketball”. 

Dla miłośników koszykówki i wszystkich ciekawskich pragnę przedstawić kilka 

ciekawostek dotyczących tej dyscypliny sportowej. 

Historia. Koszykówkę wymyślił w grudniu 1891 roku 

Kanadyjczyk James Naismith, nauczyciel w stanie 

Massachusetts w USA,              w odpowiedzi na prośbę, by 

opracował grę zespołową, którą mogliby uprawiać studenci 

college'u zimą w sali. Początkowo do gry                     

w koszykówkę używano zwykłej piłki futbolowej. Zasady 

koszykówki były bardzo proste i zostały spisane przez twórcę 

tego sportu. Gra ta stawała się coraz bardziej znana, a jej 

zasady zmieniały się. Wkrótce koszykówka była znana w całej Ameryce Północnej.                 

6 czerwca 1946 zostało założone BAA (Basketball Association of America), które później 

(jesienią 1949) przybrało nazwę NBA (National Basketball Association)- najlepsza liga na 

świecie. 

Reguły gry. W koszykówkę grają dwie 

drużyny, po pięciu zawodników każda. 

Celem każdej z drużyn jest zdobywanie 

punktów za celne rzuty do kosza 

przeciwnika i zapobieganie zdobywaniu 

punktów przez drużynę przeciwną. Nad 

właściwym przebiegiem gry czuwają 

sędziowie, sędziowie stolikowi i komisarz. 

Zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która 

na koniec czasu gry uzyska większą liczbę 

punktów. Kosze umieszczone są na 

wysokości 3,05 metra. Punkty otrzymuje 

się za umieszczenie piłki w koszu: 

 1 punkt za udany rzut osobisty           

z linii rzutów wolnych  

 2 punkty za rzut z akcji wykonany 

z odległości mniejszej niż linia 

rzutów za trzy punkty  

 3 punkty za rzut zza linii rzutów za 

trzy punkty (6,75 m) [w NBA 7,24 

m] 

Boisko do gry to płaska, twarda 

powierzchnia wolna od przeszkód,              

o wymiarach 28 m długości i 15 m 

szerokości, mierzonych od wewnętrznych 

krawędzi linii ograniczających boisko. 
źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3

wka 

 

 

 

Redagowała Sara Kinder

14 lutego 2012r. (Walentynki) nasze uczennice pojechały na zawody w koszykówkę do 

Tarnowa Opolskiego. W składzie: Basia Nowak, Patrycja Pituła, Sara Kinder, Oliwia 

Gawlica, Justyna Biczysko, Gosia Twardawska oraz Sandra Zus. Drużyna zajęła piąte 

miejsce. Emocji jakie wywarła na nich niesamowita gra zespołowa, nie da się opisać. 

Chociaż zawodniczki nie zajęły miejsca na podium, to i tak bawiły sie świetnie i co 

najważniejsze, reprezentowały nasze gimnazjum. Gorąco gratulujemy. 

 

/wiki/1891
/wiki/James_Naismith
/wiki/6_czerwca
/wiki/1946
/wiki/1949
/wiki/National_Basketball_Association
/wiki/Metr
/wiki/Pi%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3wka
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Redakcja Gimzetki 
Redaktor naczelny - pani Magdalena Bednarska 

Zastępca redaktora naczelnego - Julia Leja 

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne artykuły w numerze dziewiatym: 

· Julia Leja – W krainie mlekiem i miodem płynącej 

· Emila Surma – 2011 rokiem Czesława Miłosza 

· Karolina Gajęcka - Walentynki 

· Aleksandra Nowak - Słownik terminów teatralnych cz.2 

· Sara Kinder – „Basket ponad wszystko, wychowało nas boisko…” 

· Kinga Bielecka – Kulinaria Kingi 

· Dominika Fleszar – Z czym się je ACTA? 

· Daniela Kempa – Humor 

Steven Leckner – Szkolne Dziady 

Mariusz Targoński – South Park nie tylko dla dorosłych 

Martin Kurpierz – Tajemnica świąt ukryta w chuście 

Ubisunt – Niech żyją krawaty 

Justyna Piekorz – A Ty? Dodasz ojczysty do ulubionych? 

Sunshine – Muzodajnia 

Kinga Zych – Moja przygoda z gatunkami literackimi 

Angelika Zaworka – Mały kącik poetycki 

pani Magdalena Bednarska – Bal karnawałowy  

 

SZKOŁA NA WESOŁO 
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:   

- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 

 

Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, 

 więc na początku lekcji zamiast w ławce siadają na kaloryferze. 

- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie bieliznę, 

 usiądźcie na swoich miejscach. 

 

W raju spotykają się Newton, Pascal i Einstein. Trzej fizycy stwierdzili, 

że pobawią się w chowanego. Einstein zaczyna liczyć: 1, 2, 3, ...  

Pascal i Newton zastanawiają się gdzie tu się schować. Pascal chowa się 

za jakąś chmurką. Newton bierze kredę i rysuje na ziemi kwadrat metr na metr, po czym staje w nim.  

- ..., 99, 100. Szukam.  

Einstein odwraca się i widzi za sobą Newtona.  

- Ha! Mam cię!  

- Nie, nie, nie - odpowiada Newton - Ja jestem jeden Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal! 

Dowcipy przygotowała Daniela Kempa 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 

 i wśród przyjaciół 

życzymy Wszystkim 

czytelnikom Gimzetki. 

Redakcja Gimzetki 


