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SUBIEKTYWNY NIEREGULARNIK 

UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM     
IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU 

Drodzy Czytelnicy, 

 za nami już prawie trzy miesiące nauki, a przed nami 
czas świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku Redakcja 

Gimzetki składa uczniom, nauczycielom i pracownikom 
administracji najserdeczniejsze życzenia. W ten 

Wigilijny Wieczór niech opłatek i staropolska kolęda 
połączą nasze myśli i serca, a uśmiech niech towarzyszy 

wszystkim dniom Nowego Roku.  

Redakcja Gimzetki 
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Alfabet pierwszaka         

 
Witajcie uczniowie klas pierwszych! Nasza szkoła jest wspaniałym miejscem     

i w kilku zdaniach chcielibyśmy przybliżyć, co Was będzie czekać                    

w najbliższych 3 latach. 

 

 



 

A jak agresja 

Może być fizyczna lub słowna. Pod żadną postacią nie powinna pojawić się w kontaktach 

między uczniami. Jeśli ktoś wobec Ciebie zachowuje się agresywnie, szukaj pomocy wśród 

nauczycieli (→POMOC) 

 B jak biblioteka 

To już niezły wyczyn wkroczyć do biblioteki bez zadyszki. Usytuowana na ostatnim piętrze 

gimnazjum oferuje wszystkim miłośnikom czytania wspaniałą rozrywkę. To tam znajdziesz 

książki, których nie można pominąć (lektury), a także inną intelektualną strawę. Biblioteka 

jest prowadzona przez dwie osoby w jednym ciele, bo któż odróżni p. Bednarską od               

p. Swobodzian? 

 
C jak Comenius 

Pierwszy w naszej szkole międzynarodowy projekt wymiany międzyszkolnej. Już od 

września wybrani uczniowie z naszej szkoły realizują założenia projektu. Czekają ich 

wyjazdy do innych krajów europejskich, a także rewizyta obcokrajowców w naszym 

gimnazjum. 

 
D jak dyrektor 

Dyrektorem szkoły jest pani mgr Elżbieta Syrytczyk, która jest również jednym                        

z  pedagogów szkolnych. Można ją spotkać na korytarzu szkolnym lub odwiedzić w pokoju     

3 a. To jeszcze jedna z osób, u których szukajcie pomocy, gdy czujecie się zagrożeni 

(→POMOC). 
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F jak folklor 

W naszej szkole kultywuje się tradycyjne wartości w folklorze zaklęte. W Muzeum 

Etnograficznym im. Danuty Zalewskiej będziesz się mógł przenieść do wieków minionych        

i zobaczyć, jak i czym żyli nasi przodkowie. Zaś Koło Regionalne prowadzone przez p. Annę 

Maziarz i p. Gabrielę Dworakowską to propozycja dla tych, którzy chcą się wykazać swoją 

znajomością kultury śląskiej. 

G jak Gimzetka 

Choć młoda stażem już osiągnęła sukcesy [w 2012 została wybrana najlepszą e-gazetą            

w Polsce]. Pod czujnym okiem p. Magdaleny Swobodzian powstają teksty o życiu szkoły, 

najnowszych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Każdy znajdzie w numerze coś dla 

siebie. Jeśli chciałbyś pokazać światu swoją dziennikarską pasję, dołącz do redakcji Gimzetki. 

H jak (pani) Hildzia 

Osoba-instytucja. Wiedzą o szkole, gminie i uczniach dorównuje najlepszym wyszukiwarkom 

internetowym. To pani Hildzie niepodzielnie rządzi w sekretariacie. Pocieszy, poradzi,            

a najbardziej nachalnych pogoni, gdzie pieprz rośnie. Swoją pogodą ducha zaraża już od         

7 rano. 

I jak innowacje 

W roku szkolnym 2012/2013 możecie wziąć udział w kilku innowacjach (nowatorskich 

pomysłach): 

- Miastonalia – poznacie tajemnice najpiękniejszych miast polskich 

- I ty możesz zostać Pitagorasem – matematyka nigdy nie była tak prosta i tak przyjemna 

- Coolturalni – premiery teatralne i filmowe w zasięgu Twojej ręki 

- Moodle zamiast książek – nauczanie języka polskiego przez Internet 

O szczegóły zapytaj swojego wychowawcę. 

E jak egzamin 

Wszyscy nim straszą, a egzamin przecież nie taki 

straszny, jak go wszyscy malują. Wynik z egzaminu 

gimnazjalnego pozwoli ci wybrać wymarzoną szkołę. 

Przystąpienie do egzaminu jest konieczne, by ukończyć 

gimnazjum. 
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J jak Jan Paweł II 

Od dwóch lat patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II, pierwszy Polak, który został 

papieżem. Warto zapamiętać jego motto życiowe, przyświecające gimnazjum: „Jeśli chcesz 

znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”. 

L jak laba 

W roku szkolnym nie tylko czeka nas wytężona praca, ale też chwile na złapanie oddechu. 

Oprócz ferii zimowych, świąt nie pójdziecie również do szkoły 2 listopada, w czasie 

egzaminów gimnazjalnych, dzień po Bożym Ciele. Koniec roku szkolnego przyjdzie szybciej 

niż myślicie.  

Ł jak łut szczęścia 

Ciężka praca, wytrwałe ćwiczenie, rzetelne wykonywanie zadań – to tylko niektóre ze 

sposobów na zostanie szkolnym prymusem. Niekiedy jednak potrzebujemy odrobiny 

szczęścia, by utrzymać się wśród najlepszych. Wśród sprawdzonych sposobów podtrzymania 

dobrej passy są królicza łapka, czterolistna koniczyna,        a 

także zasuszony kwiat paproci. 

M jak Musica Viva 

Nieraz do waszych uszu doleci słodki głos płynący                   

z drugiego piętra. To zapewne lekcja muzyki prowadzona 

przez p. Gabrielę Dworakowską. Swoje wokalne pasje 

możecie realizować nie tylko na lekcjach, ale również 

współtworząc zespół Musica Viva. Co roku zespół zdobywa liczne nagrody, rozsławiając 

imię szkoły na terenie nie tylko Opolszczyzny, ale również południowej Polski. 

O jak ognisko 

Cóż może być przyjemniejszego niż skwiercząca nad ogniem kiełbaska, śmiech kolegów           

i koleżanek, zapach pobliskiego lasu? Ognisko to jedna z najprzyjemniejszych form 

integrowania się klasy i spędzania czasu wolnego. 

Może w przyszłości uda się zorganizować ognisko 

szkolne? 

P jak pomoc 

Każdemu może przytrafić się słabszy dzień, gorszy 

czas. Niekiedy bywa, że nie potrafimy znaleźć 

wspólnego języka z rówieśnikami. W każdej z tych 

sytuacji warto zwrócić się              o pomoc do osób, 

które będą potrafiły podpowiedzieć nam rozwiązanie 

problemów. W naszej szkole pomoc uzyskamy u 
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pedagogów (p. Elżbiety Syrytczyk i p. Marioli 

Gogulskiej-Michali), a także u psychologa (p. 

Małgorzaty Subocz). 

R jak Rzecznik Praw Ucznia 

Czujesz się pokrzywdzony przez nauczyciela? Ktoś zrobił 

niezapowiedziany sprawdzian? Nie możesz poprawić 

oceny? Jeśli rozmowa z nauczycielem nie przyniosła 

oczekiwanych rezultatów, możesz skorzystać z pomocy 

Rzecznika Praw Ucznia, który stoi na straży 

przestrzegania prawa zapisanego w Statucie Szkoły. Tę 

zaszczytną funkcję pełni w naszej szkole p. Ewa 

Rakszawa. 

S jak Statut 

Tekst, który większość uczniów powinna znać na pamięć. Znajdziecie w nim wszystkie wasze prawa     

i obowiązki, sposoby wystawiania ocen z przedmiotów i zachowania, kary i nagrody. Statut 

znajdziecie między innymi na stronie internetowej szkoły. 

T jak trzymaj formę 

Jest ich tylko dwoje, ale wycisną z was siódme poty. Mowa o naszych nauczycielach wuefu, dzięki 

którym wasze ciała nabierają właściwych kształtów, wy zaś trzymacie formę i macie okazję wyszaleć 

się kilka razy w tygodniu.  

U jak (Samorząd) uczniowski 

Ponoć demokracja jest najgorszym z ustrojów, ale nic lepszego dotychczas nie wymyślono. Co roku w 

naszej szkole odbywają się wybory do władz samorządowych, które mogą wywalczyć dla was liczne 

przywileje i udogodnienia. W tym roku samorządowi szefuje Karolina Gajęcka z II A, zaś opiekunem 

ze strony nauczycieli jest p. Małgorzata Kułaga. 

W jak (pan) Witek 

Ponoć sam McGyver uczył się u p. Witka, jak kreatywnie wykorzystać posiadany sprzęt. Nie ma takiej 

rzeczy, której by nie potrafił naprawić. Dzięki niemu nasza szkoła funkcjonuje, wszystko działa bez 

zarzutu, a zimą bezpiecznie możemy wejść do szkoły. I to p. Witek najczęściej przywita nas z rana. 

Y jak yyy 

Nauczyciele jednogłośnie wskazali tę wypowiedź jako najczęściej słyszaną odpowiedź na 

nauczycielskie pytania. 

Z jak zajęcia dodatkowe 

Lekcje lekcjami, ale również po zajęciach można rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Koło 

bibliofilów, przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, karta motorowerowa, zajęcia wyrównawcze 

to tylko nieliczne propozycje dla naszych uczniów. Pełną listę proponowanych zajęć znajdziesz na 

parterze naszej szkoły i na stronie internetowej.                                                 ~NarysujMiBaranka~ 
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Saga Dom Nocy opowiada o losach 

16-letniej Zoey, która zostaje 

naznaczona przez łowcę i w szkole 

dla adeptów zwanej Dom Nocy, 

przechodzi przemianę w wampira.  

Dziewczyna posiada władzę nad 

wszystkimi pięcioma żywiołami: 

wodą, ogniem, ziemią, powietrzem i 

duchem. Zoey zawsze chciała być 

normalną dziewczyną ze zwykłymi 

problemami. Jednak od początku 

pojawienia się           w nowej szkole 

jej świat staje na głowie...  

Warto przeczytać tę książkę, 

ponieważ opisuje życie dziewczyny, 

która na co dzień zmaga się  z  

 

                                      

niewyobrażalnym złem. W tak 

młodym wieku to właśnie w jej 

rękach leży los najbliższych. Wiele 

osób z jej otoczenia podaje się za 

inne, dlatego też ratowanie 

znajomych jest niemalże 

niemożliwe.  

Saga jest bardzo interesująca, 

napisana prostym językiem, dla 

każdego.  Narrator stopniowo            

i w przemyślany sposób wprowadza 

nas w świat młodej wampirki. Seria 

liczy 10 części, z czego ostatnia nie 

jest jeszcze przetłumaczona na język 

polski. 

Polecam! 
 

 

  Recenzowała Wanessa Kistela 

 

 

Zobaczyłam odbicie kogoś znajomego,               

a jednocześnie nieznajomego. To tak jak 

czasem zobaczy się w tłumie na ulicy kogoś, 

kogo na pewno się zna, można by przysiąc, że 

tak jest, ale nie sposób sobie przypomnieć, kto 

to jest. Teraz ja stałam się tym kimś - 

wyglądającą znajomo nieznajomą. 
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Mojy Praołpy pochodzum z Masowa, moja Ołma pochodzi z Masowa, mój Ołpa 

pochodziuł z Masowa, moja Mama pochodzi z Masowa. Jak myślicie skund                        

joł pochodza? No pewnie ze tez z Masowa. 

Tu się urodziłach i do tej pory miynskum. Masów to malutkoł wiejś przed 

samymi Ugianuma jak sie jedzie łod Łopoloł. Wiyzdzajunc do Masowa to je 

piynkny tunel z drzew. Jakby zajrzeć na mapa nasej Gminy, to praktycznie 

miynskum w lejsie. Z każdej struny las. Moja Ołma zawsze powiy, ze jak 

robjyła w Łopolu, to kazdy jej pejdzioł, a Ty z tych lasów pochodzis. W tym 

Masowie nic specjalnego niy ma. Je połra 

kaplicków i jedyn mały sklep, no i świetlica 

wiejskoł. Ło Masowie można by kans pisać. 

Brachuje num tu Kościoła, choć do Ugiun nie je 

daleko, ale skoda ze nie mumy swojego. Mój 

Ołpa całe zyciy groł w toto-lotka, i wiycie co 

było jego marzyniym, jakby wygrał? Chcioł 

wybudować Kościół w Masowie. Niestety, nie 

docekali my tego. Niby moja wiejś je małoł, ale 

ludzie sum solidarni. Zyjum jakby razem. 

Sąsiedzi interesujum się sobą i się odwiedzają. 

Nie tak jak w blokach ze ludzie nie wium chto za 

ścianom miynskoł. Jak je jakoł robota we wsi do 

zrobiynioł, to wszyscy się angażują, ja wiadomo 

ze niechtorzy to yno jynzyky, no ale co zrobić, 

tacy ludzie sum wsandzie. Ustroić taki łoltołrz na 

Boże Ciało, to każdy wiy, co moł robić. Nigdy nikogo nie brachnie. Łostatnio 

Masów łorganizowoł zniwiołk. Cały miejsiunc kobiyty chodziyły plyś koruna 

zniwnoł. Je cudownoł. A kościół jak buł przistrojuny, wszyscy sie zachwycali. 

 A tak poza tym piynknoł je ta moja miejscowość. Nie musa jechać do ZOO, 

aby łobejrzeć zajunce cy sarynki, chtore cansto za nasym płotem stoju. Łostatnio 

rano słychać rycynie danieli. I dziki lołcu pod lasy. Zeby iść do lasa, nie trzeba 

ani auta wyciungać, wszystko je pod nosy. Po co num uciekać w wielki świat, 

ky tu mumy spokój, piynknoł przyroda i ludzi, chtorzi zyjum tu z nami łod 

pokoleń. 

 

Redagowała Marysia Nalewaja 
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Nie powinno nas to dziwić, bo przecież 

obok mącznych placków i chleba stanowiły 

podstawę wyżywienia. Stąd też w kuchni 

Śląskiej sporo ziemniaczanych przepisów. 

Co ciekawe w zależności od gatunku 

ziemniaka nazywano danie. Przykładowo 

placki ziemniaczane, chociaż podobnie 

przyrządzane nazywało się: kuglami, 

strykami, kartoflakami, poleźniakami czy 

po prostu placuszkami. Ziemniak był tak 

ważny, że nawet jego nieurodzaj związany 

był z większą umieralnością                           

i zachorowalnością ludzi – głosi legenda. 

Taki głód ziemniaczany miał miejsce na 

Podbeskidziu w 1846r. Odmiany ziemniaków nosiły wówczas rozmaite nazwy: blyszcze, 

szulce, laloszki, kłopocze, kończany, lipcówki, sałacioki, różoki, bulki. Można tak wymieniać 

i wymieniać, 

dziwiąc się przy tym 

dzisiejszym 

niesmakowitym 

gatunkom, które 

oferuje nam handel. 

Poniżej przepis na 

stryki. Sami 

wypróbujcie. 

Smacznego. 

Redagował Żonkil 

 

Zwyczajny rośnie w ogródku, a można go też kupić w Lidlu, Biedronce czy u pana, który stoi 

przy drodze niemalże jak z grzybami. To warzywo jest u nas tak pospolite, że nie 

przywiązujemy do niego szczególnej wagi. Z pewnością też nie jest rarytasem, ale można           

z niego uczynić danie dnia. Mowa o ziemniaku, który w dawnych czasach był w wielkim 

poważaniu na Śląsku. 

Stryki – 2 kg ziemniaków obrać, opłukać, utrzeć na tarce o 

drobnych otworach, dodać 5 łyżek mąki, 2 roztrzepane jajka, 3 

łyżki mleka, dużą drobno posiekaną cebulę, sól, pieprz do smaku. 

Do rozgrzanego mocno na patelni tłuszczu kłaść łyżka masę, 

formować małe placuszki i szybko smażyć z obu stron na 

rumiany kolor. Upieczone podawać z gęstą, kwaśną śmietaną 

albo z cukrem i czarnymi jagodami . Do placków na słodko nie 

dodawaj cebuli ani pieprzu. 

 

źródła: W. Sztabowa, Krupnioki i moczka, Opole 1985, s. 118-120. 
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Młodzi ulegają fascynacji tak zwanym „społeczeństwem konsumpcyjnym”, które zniewala ich i zamyka w kręgu 

indywidualistycznej, materialistycznej i hedonistycznej interpretacji ludzkiej egzystencji. Jedynym ideałem 

życiowym staje się wówczas dobrobyt materialny, który trzeba osiągnąć za wszelką cenę i bezwarunkowo. 

Odrzuca się zatem wszystko to, co wiąże się z ofiarą, oraz rezygnuje z trudu poszukiwania wartości duchowo-

religijnych i życia zgodnego z nim. Prymat „być” nad „mieć” zostaje przysłonięty przez wyłączną „troskę”          

o rzeczy, co powoduje , że wartości osoby oraz relacji międzyludzkich rozumie się i przeżywa nie według logiki 

daru i bezinteresowności, lecz według egoistycznej logiki daru i posiadania, a także instrumentalnego stosunku 

do drugiego człowieka. 

                                                                                            Pastores Dabo Vobis, 25 III 1992 

 

Za dużo nie zrozumiałam z tego tekstu, 

ponieważ jest w nim dużo trudnych                                

i skomplikowanych słów (przyznam się 

szczerze, że pewnych nawet nie potrafiłam 

poprawnie przeczytać), więc postanowiłam 

wyjaśnić kilka z nich, sięgając do 

„Słownika języka polskiego”.  

Pastores Dabo Vobis jest adhortacją 

apostolską do ludzi z całego świata. 

Adhortacja – dokument zwyczajnego 

nauczania papieskiego o charakterze 

duszpasterskim, adresowany do określonej 

grupy osób albo do całego Kościoła. 

Konsumpcjonalizm – postawa życiowa 

polegająca na przekładaniu dóbr 

materialnych na inne dobra. 

Indywidualizm – postawa 

charakteryzująca się zajmowaniem 

własnego stanowiska, innego niż 

stanowisko jakiegoś ogółu; postępowanie, 

myślenie, świadomie różniące się od 

powszechnej praktyki. 

Hedonizm – postawa życiowa 

charakteryzująca się dążeniem do 

osiągnięcia przyjemności         i unikania 

przykrości. 

Materializm – kierowanie się w życiu 

korzyściami materialnymi, nie wartościami 

duchowymi, moralnymi. 

Egzystencja – to inaczej byt, istnienie, 

życie, warunki życia. 

Instrumentalny – wykorzystywany, 

służący jako środek, narzędzie do 

osiągnięcia czegoś. 

Po przeczytaniu tego tekstu ze 

zrozumieniem zdałam sobie sprawę            

z tego, że problem, o którym pisze nasz 

papież, nadal istnieje i nie tylko, cały czas 

narasta. Ilu jest ludzi, którzy                       

w niedzielę, kiedy przychodzą z kościoła, 

zjedzą obiad i jadą na zakupy do 

„Karolinki” albo „Solarisa”. Niektórzy nie 

zwracają na to uwagi, a powinni, bo 

zatracają się bezmyślnie w zakupach, 

zapominając o podstawowych życiowych 

wartościach. Młodzież przywiązuje 

większą uwagę do tzw. „Skóry, fury            

i komóry”, a nie do tego co „mają               

w środku”. I jeszcze jedna rzecz, mam 

nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu 

zastanowicie się, co tak naprawdę jest 

ważne dla nas młodzieży. (źródła: Popularny 

słownik języka polskiego, pod red. prof. Bogusława 

Dunaja, Warszawa 2003, s. 125, 173, 185, 240; Jan 

Paweł II – Wielka Księga Złotych Myśli, pod red. 

K. Nowakowskiej, Warszawa 2007, s. 180)         
Redagowała Karolina Gajęcka

 

Niektórzy mogą się oburzyć, czytając to porównanie, inni śmiać, a jeszcze inni           

z ciekawości przeczytają mój artykuł. Otóż zapewniam Was, że mają dużo 

wspólnego i to już od wielu, wielu lat. Zacznę od początku. Przeglądałam ostatnio 

książkę ze złotymi myślami Jana Pawła II, kiedy natknęłam się na tę oto złotą myśl 

skierowaną do młodzieży. Poniżej przestawiam jej treść. 
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Retusz zdjęć jest już powszechnie znanym terminem, zaczynając od retuszu w znanych 

magazynach, który wykonują profesjonalni graficy i fotograficy, kończąc na tym, który jest 

stosowany przez nastolatki próbujące upiększyć swoje zdjęcia. Zazwyczaj nie jesteśmy 

zadowoleni z efektów końcowych, bo nadzwyczajnie w świecie nie wiemy, jak zrobić to 

dobrze - tak, aby zdjęcie wyglądało naturalnie. W takim wypadku zdjęcie najlepiej podesłać 

do kogoś, kto się na tym zna lub postarać się o dobry program taki jak Adobe Photoshop 

(ewentualnie można pobrać wersję testową na 30 dni, zawsze coś). Niżej zamieszczam małą 

instrukcję dla osób, które posiadają właśnie ten program.   

 

1. Na samym początku otwieramy zdjęcie, które chcemy przerobić (CTRL+O). 

2. Wybieramy z panelu narzędzi łatkę.  

3. Zaznaczamy nią obszary np. na twarzy, na której znajdują się niedoskonałości, a następnie 

przeciągamy je na miejsce, gdzie jest "czysto". 

4. Kiedy poprzedni punkt jest gotowy, w warstwach wybieramy opcję „powiel warstwę”,         

a następnie szukamy w filtrach opcji rozmycie gaussowskie. Kolejnym krokiem będzie 

gumowanie miejsc takich jak oczy czy tło tak, aby opcja rozmycia była użyta tylko na skórze. 

Krycie warstwy zmieniamy na 60%.  

5. Pozbyliśmy się wszystkich niedoskonałości. Teraz ewentualnie możemy delikatnie 

poprawić kolory. 

Instrukcja nie jest skomplikowana, a jak widzicie powyżej twarz nie świeci się i aktorka 

wygląda dużo korzystnej. 

Redagowała Monika Fiech 
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W jedenastym numerze Gimzetki przedstawiam 

10 Przykazań Wędkarza. Mam nadzieję, że 

poniższe wskazówki weźmiecie sobie do serca. 

A w następnym numerze okazy z wakacyjnych połowów. Jeżeli interesujesz się wędkarstwem, pochwal się 

swoimi zdobyczami, wysyłając zdjęcia na adres: gimzetkabiadacz@poczta.onet.pl  

 

1. Będziesz szanował ryby jako stworzenia Boże i piękny lud wodny. 

2. Będziesz ułatwiał im spokojny żywot, dbał o ich rozmnożenie, bronił je przed 

wszelkiego rodzaju szkodnikami i krzywdą płynącą z chciwości i głupoty ludzkiej. 

3. Będziesz nie tylko wiernym wykonawcą praw przepisów ochronnych, ale 

dobrowolnym strażnikiem i poplecznikiem, dbając, aby nikt ich nie przestępował. 

4. Będziesz łowił ryby w sposób możliwie najdelikatniejszy, nie zadając im 

zbędnych cierpień, będziesz je łowił tylko dla sportu, dla poznania ich życia             

i obyczajów, nie zaś dla napełnienia torby. 

5. Pamiętaj, nie to cię wyróżnia od innych wędkarzy, jakie ryby łowisz, ale jak je 

łowisz, wiesz bowiem przecie, że można łowić łososia z powodzeniem, ale 

brzydko, nader zaś pięknie nawet płotkę. 

6. Nie będziesz dążył do tego, aby złowić jak najwięcej ryb, ale jak największe 

okazy w każdym gatunku i to w warunkach wymagających od ciebie wysokich 

zalet sportowych. 

7. Pamiętaj, że wędkarstwo jest sztuką wymagającą umiejętności czytania              

w wodzie i długoletniej wprawy, dlatego też bądź wolny od jednostronności             

i zarozumialstwa sportowego, chętny do uczenia się od innych, wytrwały                

w obserwacjach i doświadczeniach. 

8. Ze złowioną rybą będziesz postępował rozumnie i po rycersku: zwrócisz jej 

wolność, jeśli zdobyłeś ją łatwo, a - broń Boże - nie zatrzymasz jej nigdy, jeśli 

przypadkiem złowiłeś ją w czasie ochronnym lub jeśli nie ma wymiarów 

przepisanych prawem lub regulaminem towarzystwa, do którego należysz. 

9. Pamiętaj, że nie tylko ty lubisz i chcesz łowić ryby, ale że należysz do wielkiej 

rodziny wędkarskiej; nie przeszkadzaj więc innym w łowieniu, bądź chętny do 

usług     i pomocy koleżeńskiej, dbały o dobro i rozwój zarówno własnego 

towarzystwa, jak i wszystkich bratnich stowarzyszeń wędkarskich. 

10. Pamiętaj, że wędkarz powinien się cieszyć szacunkiem rybaków zawodowych, 

uznaniem właścicieli i dzierżawców wodnych, być uważanym przez wszystkich za 

bezinteresownego sportowca, miłośnika i opiekuna przyrody wodnej. 
(źródła: www.wikipedia.pl i www.carpteamsport.pl)  

Redagował Daniel Gruszka 

mailto:gimzetkabiadacz@poczta.onet.pl
http://www.carpteamsport.pl/


GIMZETKA NR 11 20 listopada 2012 

 

12 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

Do podstawowych dyscyplin jeździectwa należą: 

Ujeżdżenie - to harmonia, elegancja i porozumienie 

między jeźdźcem a koniem. Płynność każdego, 

nawet najmniejszego ruchu, spokój oraz 

równowaga. Dzięki  temu mamy wrażenie, że 

jeździec i koń to jedność. 

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 

(tzw. WKKW) zawiera elementy wszystkich 

dyscyplin. Stanowi prawdziwe uwieńczenie 

jeździectwa klasycznego. Tego typu zawody 

wymagają szybkości, zwinności, wytrzymałości, 

zwrotności oraz sprawności na przeszkodach             

i dystansie. 

Skoki przez przeszkody - jest to najpopularniejsza 

dyscyplina jeździecka dla odpowiedzialnych. Skoki 

są bardzo widowiskowe, ale obciążające nogi 

konia. Najwyższa pokonana przeszkoda miała 

247cm. Jeździec musi ufać swojemu koniowi. 

Powożenie - polega na zaprzęgowym prowadzeniu 

konia. Jeśli chodzi o działanie ręki woźnicy 

zaprzęgu, to musi pracować mocno oraz skutecznie, 

ale pod żadnym pozorem nie brutalnie! Koń 

zaprzęgowy musi być bardzo silny i dobrze 

zbudowany. 

Western - jest to całkiem inny styl jazdy konnej. 

Różni się sposobem wyszkolenia koni i jazdy na 

nim, a również sprzętem jeździeckim                        

i strojem. Jazda w tym stylu odbywała się na 

zupełnie luźnych wodzach w subtelnej i delikatnej        

                                      komunikacji                                          

z perfekcyjnie wyszkolonym koniem. 

Przez cały okres treningu uczy się 

konia reagować na coraz lżejsze 

pociągnięcia za wodze i stopniowo 

zbliża się ręce coraz bliżej do siebie. 

Rajdy długodystansowe - 

dyscyplina dla wytrzymałych. To 

stosunkowo młoda dyscyplina sportu. 

Pokonanie na zawodach nawet 

160km to nie lada wyczyn dla konia i jeźdźca. Po 

zakończeniu każdej pętli rajdu wierzchowiec jest 

dokładnie badany przez weterynarza. 

Najważniejsze jest przecież zdrowie konia. 

Woltyżerka - jest to rytm, lekkość i zwinność. 

Łączy w sobie gimnastykę, taniec i kaskaderstwo. 

Ten efekt, który dostrzegamy, jest współpracą 

jeźdźca, konia i lonżującego, który utrzymuje konia 

w galopie zebranym. Pełen gracji i wdzięku 

jeździec wykonuje różne akrobacje na grzbiecie 

wierzchowca. 

W tym numerze to już wszystko. W następnym 

opowiemy trochę o nas i naszej przygodzie z jazdą. 

http://wszystkookoniach.fm.interia.pl/dyscyplinyjezdzieckie.pl 

Redagowała Andrea Wienczek                               

i Nicola Warzecha

Jazda konna, jak już wiecie, jest to sport, ale nie tylko. To też            

w pewien sposób magia, bo nikt nie jest w stanie wyjaśnić 

więzi, jaka łączy jeźdźca z koniem. Stawianie pierwszych 

kroków w jeździectwie to nie lada wyzwanie. Jak mówi stara 

zasada: Żeby spaść, trzeba najpierw wsiąść. Nauka jazdy 

konnej dla każdego młodego jeźdźca może okazać sie 

wspaniałą przygodą ze sportem i przyrodą. Uczy przede 

wszystkim zaufania, cierpliwości i szlachetności. 
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Moje wakacje zaczęły się bardzo 

ciekawie. Słoneczna pogoda 

zachęcała do nowych przygód. Jak 

każdy uczeń byłam najszczęśliwszą 

osobą na świecie - w końcu ranne 

wstawanie i odrabianie lekcji 

przestało istnieć. 

 

                                               PGE Arena Gdańsk 

Pierwszym miejscem, które odwiedziłam był Gdańsk. Widziałam tam PGE Arenę Gdańsk – stadion piłkarski, 

znajdujący się przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Nie sobie sprawy         

z tego, że jest taki ogromny i stanowi jeden z najznakomitszych cudów naszej architektury. A oto fotografie tego 

giganta.  

 

        
 

 

 

 

                          Pomnik Westerplatte 

Kolejnym miejscem, które odwiedziłam, było Westerplatte. 

Miejsce związane z historią naszego kraju. W latach 1926-

1939 znajdowała się tam Wojskowa Składnica Tranzytowa, 

której obrona we wrześniu 1939 r. stała się symbolicznym 

początkiem II wojny światowej. To miejsce i związane z nim 

wydarzenia były inspiracją dla poetów. 

 

 

 

 

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte  

Kiedy się wypełniły dni 

i przyszło zginąć latem, 

prosto do nieba czwórkami szli 

żołnierze z Westarplatte. 

 

I tak śpiewali: Ach, to nic, 

że tak bolały rany, 

bo jakże słodko teraz iść 

na te niebiańskie polany. 

 

W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 

gwiżdżąc na szwabską armatę, 

teraz wznosimy się wśród chmur, 

żołnierze z Westerplatte. 

 

I śpiew słyszano taki: -- By 

słoneczny czas wyzyskać, 

będziemy grzać się w ciepłe dni 

na rajskich wrzosowiskach. 

 

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 

i smutek krążył światem, 

w środek Warszawy spłyniemy w dół, 

żołnierze z Westerplatte. 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

Redagowała Sandra Czebreszuk 
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Dawno, dawno temu, kiedy to światem rządzili 

bogowie, a człowiek jedynie był zdany na ich 

łaskę… Właśnie w tym czasie w Rzymie panowali 

bogowie powietrza, ziemi, piekieł oraz bóstwa doli     

i spraw ludzkich. Królestwo morza opanował Neptun 

– odpowiednik greckiego Posejdona. Kiedy wielcy 

herosi udawali się w podróż morską czy wracali z 

wojny, byli narażeni na rozgniewanie wielkiego 

morskiego władcy. Nie zawsze wracali żywi do 

domu. Przykładem takiego bohatera może być 

Odyseusz, który rozgniewawszy Posejdona, ledwo 

uszedł z życiem (Odyseja Homera).  

Czymże jednak rozgniewał gdański Neptun 

przechodniów, że tak go oszpecili? A może ze 

względu na zbliżający się czas zimy postanowiono 

go zwyczajnie ubrać? Trudno powiedzieć,                 

co kierowało dowcipnisiami i miejmy nadzieję, że zemsta boga nie dosięgnie sprawcy.  

Wszyscy bogowie, zarówno greccy i rzymscy, pojawiali się z atrybutami. Przykładowo 

bogowie bogów i ludzi – grecki Zeus oraz rzymski Jowisz utożsamiani byli z piorunem. 

Grecka Afrodyta i rzymska Wenus  - boginie piękności zawsze miały ze sobą jabłko jako 

symbol płodności, nieśmiertelności. Ten zwyczajny dla nas owoc pełnił bardzo ważną funkcję 

w starożytności. Z jabłka sporządzano wyśmienity nektar – ambrozję dającą nieśmiertelność. 

Powróćmy do bohatera artykułu – Neptuna. Jego atrybutem był trójząb – rodzaj broni służącej 

do polowania na wielkie morskie stwory, wykonanej z drzewca, zakończonej trzema ostrymi, 

metalowymi zębami. Neptun używał tego atrybutu do rozbijania skał i tworzenia źródeł. 

Widoczny na fotografii trójząb jest skierowany do dołu, tak jakby miał uderzyć                        

w  ziemię. Na szczęście, to tylko rzeźba i nie mamy się czego obawiać. U stóp wielkiego 

znajdują się stwory morskie, a poniżej całej konstrukcji fontanny, bo przecież woda stanowi 

nieodłączny element bóstwa. Dlaczego Neptun rządzi w Gdańsku, chyba nie muszę wam 

wyjaśniać. Na tym kończę moje wakacyjne wspomnienia i polecam odwiedzenie Gdańska. 

Jeżeli byłeś świadkiem dziwnych sytuacji. Zauważasz zdewastowane przystanki, popisane mury czy 

niesamowite zjawiska… Napisz do nas, prześlij zdjęcie, zainspiruj nas. 

(źródła: Słownik symboli, s. 92; Słownik mitów i tradycji kultury, s. 102) Redagowała Sandra Czebreszuk i Żonkil 

W samym sercu Gdańska znajduje się posąg mitologicznego  władcy świata oceanów - Neptuna. Nie byłoby w 

tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jacyś dowcipnisie nieco zmienili jego wizerunek. Może i  dobrze, bo dzięki 

temu monument zainspirował mnie, do podzielenia się z wami ciekawostkami z mrocznego świata mitologii. 

NEPTUN 
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POZOSTAJĄC W KRĘGU MITOLOGII 

 

 

                  

          ~NarysujMiBaranka~ 

 

 

Klasy trzecie zrealizowały w październiku projekt "Być jak Odys", który  

polegał na przygotowaniu krzyżówki w oparciu o treść mitu o Odyseuszu.  

Dodatkowo każda z grup wzbogaciła swoją łamigłówkę rysunkiem  

bezpośrednio nawiązującym do mitu. Srogi Posejdon, koń trojański,  

uśmiechnięty Polifem, boska Kalipso oraz łódź Odysa pojawiły się obok  

dopracowanych krzyżówek. Wszystkim twórcom gratulujemy pomysłów                                                                     

i fantastycznego wykonania. 
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Śmiech to szczere królestwo człowieka - mawiał Franҫois Rabelais. 

Sprawdźmy, z czego śmiał się ostatnio Mariusz, i co nam poleca            

tym razem. 

               

Okładka z filmu How I Met Your Mather 

Jak poznałem waszą matkę - amerykański serial stworzony przez 

Craiga Thomasa i Cartera Baysa. Opowiada historię architekta 

poszukującego żony. Teda Mosbyego (Josh Radnor) i czwórki 

jego przyjaciół: Barneya Stinsona (Neil Patrick Harris), który jest 

największym podrywaczem w Nowym Yorku, marzącej o pracy 

w reporterce Robin Scherbatsky (Cobie Smudlers) oraz Lily 

Aldrin (Alyson Hannigan) i jej męża Marshalla Eriksena (Jason 

Segel), z którymi Ted przyjaźni się od studiów. Akcja  Serialu 

dzieje się w Nowym Jorku, a  zaczyna, gdy już żonaty Ted 

postanawia opowiedzieć swoim dzieciom, jak poznał ich matkę. 

Nie szczędząc przy tym szczegółów, opowiada im historię od 

swojego pierwszego poważniejszego związku z Robin, który 

okazał się wielką klapą. Mówi także o perypetiach jego 

znajomych np. o kolejnych podbojach Barneya, historiach 

miłosnych Lily i Marshala oraz karierze Robin. W serialu 

gościnnie występują także znane gwiazdy jak Katy Perry czy 

Britney Spears. Jest to ciekawa propozycja z wielu powodów. Po pierwsze, 

reżyser stosuje zabieg retrospekcji. Na samym początku poznajemy jakieś 

zdarzenie, a dopiero potem dowiadujemy się, jak do niego doszło. Po drugie 

serial jest ciekawy oraz bardzo zabawny. Polecam widzom, którzy lubią nagłe 

zwroty akcji oraz dużą ilość śmiechu.  

Redagował Mariusz Targoński  
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Najpopularniejszym środkiem przeciwstresowym jest papieros. 80% palaczy rozpoczyna swój nałóg już             

w wieku nastoletnim. Jako Gimnazjaliści często jesteśmy zachęcani do wzięcia tzw. ,,bucha”. Tylko niewielu       

z tych, którzy ulegają, zdaje sobie sprawę, jak szkodliwy jest papieros. Papieros sprawia, że nasz umysł traci 

dawną kondycję i konsekwencji powoduje coraz większe 

problemy z zapamiętywaniem. Amatorzy nikotyny z czasem 

tracą kondycję, z powodu zbyt dużego obciążenia układu 

oddechowego. Ostateczną konsekwencją używania 

nikotynowego „polepszacza humoru” są choroby, bardzo 

często nowotworowe. By poczuć się ,,na luzie’’, pokonać 

nieśmiałość bądź też zasmakować dorosłości sięgamy po 

alkohol. Na imprezach, wycieczkach chętnie sięgamy po 

piwo, wódkę lub wino, które są źródłem dobrej zabawy. 

Prawie 90% uczniów gimnazjum w Polsce próbuje 

mocniejszych trunków. Policja informuje, że większość 

zatrzymanych nieletnich jest pod wpływem alkoholu. Duża 

część nastolatków odurzona ,,procentami’ wchodzi              

w konflikt z prawem: kradzieże, wandalizm czy agresywne 

zachowanie. Jak alkohol wpływa na nasz organizm? Przede 

wszystkim odczuwamy kłopoty z koordynacją ruchową, 

pojawia się brak logicznego myślenia, rytm serca ulega 

zaburzeniu. Osoby pijane często podejmują irracjonalne decyzje, które mogą doprowadzić do tragedii (np. 

wsiadają za kółko). Częste picie takich trunków prowadzi do choroby alkoholowej , która odcina człowieka od 

realnego świata i uzależnia go całkowicie. Coraz bardziej popularne stają się narkotyki. Do tzw. miękkich 

narkotyków zalicza się marihuanę lub haszysz, do których dostęp nie jest trudny. Nie zdajemy sobie sprawy, jak 

wiele osób z naszego otoczenia ma kontakt z narkotykami. Zalegalizowanymi substancjami psychoaktywnymi są 

dopalacze, które mają działania podobne do narkotyków, ale są w większym stopniu niebezpieczne ze względu 

na nieznany skład legalnych substancji. Do skutków brania narkotyków można zaliczyć odczucie lęku,                                                                                                                                                                  

agresję, doświadczanie halucynacji, depresję, a także silnie postępujące uzależnienie. Sprzedawcy w sklepach 

mają całkowity zakaz sprzedaży papierosów i alkoholu osobom nieletnim. Także sprzedaż narkotyków na 

terenie Polski jest zakazana, grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Musimy mieć na uwadze, że każdy 

rodzaj używki po dłuższym czasie stosowania uzależnia. Nie ulegajmy pokusie i namowom rówieśników, którzy 

proponują środki uzależniające. Powiedzmy stanowcze ,,Nie’’! Są inne sposoby radzenia sobie z problemami. 

Jeśli czujesz, że już wpadłeś w nałóg albo nie radzisz sobie z problemami, koniecznie skonsultuj się ze 

specjalistą od uzależnień. W Opolu znajduję się Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 

na ulicy Głogowska 25b, tel:774552535. Znajdziesz tam kadrę specjalistów, którzy pomogą ci.  

Redagowały uczennice z kl. IIIA – Hania Pachurka i Julia Jaworska 

Nauka, stres, problemy rodzinne, brak akceptacji ze strony rówieśników i zawód miłosny 

sprawiają, że zatracamy się we własnym środowisku. W takich trudnych momentach 

sięgamy po alkohol, papierosy, narkotyki inne używki. Często nie zdajemy sobie sprawy,      

w którym momencie  stają się one naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Są tacy, dla  których 

używka nie jest rozwiązaniem problemów, ale sposobem na popisanie się, zaimponowanie 

innym. 
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Wielu z nas – młodych ludzi - ma dostęp do 

alkoholu. Nawet w naszych domach możemy 

znaleźć jakieś piwo bądź też butelkę wódki. 

Często także do picia alkoholu nakłaniają nas 

starsi koledzy i koleżanki, a my niestety nie 

mamy wystarczająco silnej woli i część z nas 

ulega. W najbliższych artykułach pragnę was 

uświadomić, jakie są skutki spożywania 

alkoholu. Dziś tylko krótko chcę wam 

przedstawić, czym dokładnie jest alkohol. 

Alkohole to grupa organicznych związków 

chemicznych pochodnych węglowodorów, do 

której należą alkohol etylowy, metanol, propanol i 

butanol. Do spożycia wykorzystuje się tylko 

alkohol etylowy. 

Wzór sumaryczny alkoholu etylowego: 

C2 H5OH 

Wzór strukturalny alkoholu etylowego: 

 

Chcę, żebyście również pamiętali, że spożywanie 

alkoholu przez nieletnich i nakłanianie ich do 

jego picia, jest karalne. Poniżej załączam wyciąg 

z Kodeksu Karnego. Zapoznajcie się z nim            

i sami oceńcie, czy warto się narażać prawu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.208 Kodeksu Karnego. Kto rozpija 

małoletniego, dostarczając mu napoju 

alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub 

nakłaniając go do spożycia takiego napoju, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych:  

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że 

znajdują się w stanie nietrzeźwości,  

2) osobom do lat 18,  

3) na kredyt lub pod zastaw.  

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności 

nabywcy sprzedający lub podający napoje 

alkoholowe uprawniony jest do żądania 

okazania dokumentu stwierdzającego wiek 

nabywcy. 

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania        

i spożywania napojów alkoholowych:  

1) na terenie szkół oraz innych zakładów              

i placówek oświatowo-wychowawczych, 

opiekuńczych i domów studenckich. 

A już w następnym numerze dowiecie się             

o skutkach picia. Specjalnie dla was zdobędę 

informacje o spustoszeniach, jakie „procenty” 

powodują w naszym organizmie.  

 

Redagowała Sandra Dudek

Inteligentni ludzie są często 

zmuszani do picia, by 

bezkonfliktowo spędzać czas z 

idiotami.  

Ernest Hemingway 
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My: Dzień dobry. 

M.S.: Dzień dobry. 

My: Chciałybyśmy przeprowadzić            

z Panią wywiad. 

M.S.: Bardzo chętnie odpowiem na 

wszelkie pytania. 

My: Co Panią skłoniło do tego, aby 

zostać psychologiem? 

M.S.: Tak naprawdę nie od początku 

miałam zamiar zostać psychologiem. 

Najpierw studiowałam ekonomię               

i zarządzanie, ale doszłam do wniosku, 

że jednak kontakt z ludźmi daje mi większą satysfakcję. Po prostu uwielbiam słuchać innych. 

My: Czy uważa Pani, że psycholog jest potrzebny w naszej szkole?  

M.S.: Tak, gdyż coraz więcej osób korzysta z pomocy psychologa. Zapewniam wsparcie        

w trudnych sytuacjach. W naszej szkole jestem do dyspozycji zarówno uczniów, jak                  

i rodziców. 

My: Uczniowie jednak słowa ,,psycholog” nie kojarzą za dobrze, jak Pani sobie z tym 

radzi? 

M.S.: Prawdą jest, że uczniowie wstydzą się wizyt u psychologa, to trudne dla nich. Niestety 

opinia publiczna kształtuje nasz stosunek do psychologa i psycholog jest mylony z psychiatrą. 

My: Czy uczniowie korzystają z Pani pomocy i z jakim problemami przychodzą? 

M.S.: Korzystają, najczęściej uczniowie są zgłaszani przez nauczycieli bądź rodziców, ale 

zdarza się, że nastolatek sam przyjdzie do mnie ze swoim problemem, i to jest fajne. 

Pomagam uczniowi np. wspierając po stracie bliskiej osoby, dokonać wyboru przyszłego 

zawodu, a także w konfliktach ,,nauczyciel - uczeń”. 

My: Kto może korzystać z Pani pomocy? 

M.S.: W pierwszej kolejności uczniowie, później rodzice, nauczyciele też zgłaszają się do 

mnie z problemami klasowymi. Niedawno nawet o pomoc poprosił mnie pedagog z innej 

szkoły. 

My: Czy nie boi się pani pomyłki? 

M.S.: Pamiętajmy, że działanie jest zawsze lepsze od lęku. Przede wszystkim staram się nie 

dawać rad, ponieważ raz mogą się sprawdzić, a raz nie. Najczęściej pokazuję możliwe 

sposoby rozwiązania problemu. Psycholog musi trzymać emocje na wodzy, nawet                   

w najgorszych sytuacjach, by odpowiednio pomóc. 

My: Kim Pani jest, kiedy nie jest psychologiem, ma pani jakieś hobby? 

M.S.: Jestem matką, żoną, lubię czytać, podróżować, spotykam się ze znajomymi a wtedy nie 

jest psychologiem. 

Tylu ciekawych ludzi nas otacza, a nawet 

nie wiemy, kim są na co dzień, czy lubią 

swoją pracę.  Z tego powodu 

postanowiłyśmy wybrać p. Małgorzatę 

Subocz na naszą pierwszą rozmówczynię. 

Sprawdźcie sami, ile udało nam się 

dowiedzieć o p. psycholog. 
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My: Nie widzimy w gabinecie  

kozetki. Jak odnosi się Pani 

do takich metod leczenia 

pacjentów, jak wprowadzanie 

w trans? 

M.S.: Jestem psychoterapeutą 

psychodynamicznym. 

Oczywiście nie stosuję kozetki, 

nawet w moim prywatnym 

gabinecie. Hipnozy także nie 

stosuję, po prostu nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem. 

My: Czy zawsze rozmowa wystarczy? 

M.S.: Nie, nie zawsze. Istnieją trudne sytuacje np. rodzinne, w których potrzebna jest pomoc 

instytucji, materialna czy finansowa. Osoby z poważnymi zaburzeniami, to jest problemami              

z jedzeniem, myślami samobójczymi, wtedy potrzebne jest wsparcie psychiatry, a przy tym 

trzeba zastosować odpowiednie leki. 

My: Czy czuje się Pani spełniona w tym zawodzie? 

M.S. Tak, lubię tę pracę. Oczywiście nie zawsze satysfakcja przychodzi od razu, problemy nie 

znikają tak szybko, ale warto poczekać. 

My: Kiedy można do Pani przyjść po poradę i czy zapewni pani dyskrecję? 

M.S.: W poniedziałki, wtorki i czwartki. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, czyli to o 

czym rozmawiam z uczniem pozostaje tylko między nami, chyba że w sprawę wchodzi 

zagrożenie zdrowia i życie. 

My: Jakie krótkie rady miałaby Pani dla uczniów, aby unikać problemów, zwłaszcza 

szkolnych? 

M.S.: Nie da się uniknąć problemów, dlatego nie uciekajmy przed nimi, stawmy im czoła. Nie 

zawsze potrzebna jest moja pomoc, czasem wystarczy krótka rozmowa z drugim 

człowiekiem. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek konflikty, wyjaśniajmy je. Uwierzcie, że nie 

warto czekać, aż problem sam się rozwiąże, bo może to nigdy nie nastąpić.   

My: Czy Pani praca jest ciężka? 

M.S.: Każda praca ma swoje plusy i minusy. Bywa ciężko, np. kiedy chcemy komuś pomóc, a 

ta osoba tego nie chce. Ta praca kryje w sobie wiele emocji, lecz nie poddawajmy się. 

My: Po co przychodzić do psychologa? 

M.S.: Dla siebie. By pomóc sobie rozwijać się. Oczywiście zawsze z problemem można iść 

do koleżanki, kolegi, rodzica, ale czasami lepszym wyborem będzie psycholog. 

My: Dziękujemy a udzielenie nam wywiadu. Do widzenia. 

M.S.: Również dziękuję. Do widzenia. 

 
Zdziwiony?  

I słusznie. Więc głowa do góry i rozwiązuj swoje problemy 

sam. A jak już nie potrafisz sobie z nimi poradzić, to 

skorzystaj z rozmowy z koleżanką, osobą dorosłą czy panią 

psycholog. Nie rób głupstw, bo nie warto. Rozwijaj, kreuj 

siebie i swoje otoczenie. Nie bój się stawić czoła 

przeciwnościom, bo jak mówi p. psycholog, one zawsze będą, 

nie znikną same.  

Czekamy na wasze sugestie wywiadów. Jeżeli znacie osobę, 

która jest indywidualnością i której warto poświęcić uwagę, 

to piszcie do nas.  
Wywiad przygotowały uczennice z kl. IIIA – Hania Pachurka          

i Julia Jaworska 

Nie da się uniknąć problemów, dlatego 

nie uciekajmy przed nimi, stawmy im 

czoła. Nie zawsze potrzebna jest moja 

pomoc, czasem wystarczy krótka 

rozmowa z drugim człowiekiem. Jeżeli 

pojawią się jakiekolwiek konflikty, 

wyjaśniajmy je. Uwierzcie, że nie warto 

czekać, aż problem sam się rozwiąże, bo 

może to nigdy nie nastąpić (M. Subocz) 

 



GIMZETKA NR 11 20 listopada 2012 

 

21 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

 

 

 

 

Celami projektu jest rozwijanie wiedzy młodzieży i kadry nauczycielskiej o różnorodności 

kulturowej oraz udoskonalenie umiejętności językowych. Ma pomóc on również młodym 

ludziom nabyć podstawowe umiejętności i kompetencje życiowe niezbędne dla rozwoju 

osobistego. 

Tematyka, jaką zajmuję się nasza szkoła i szkoły partnerskie, obejmuje zagadnienie 

chleba, jego roli w życiu codziennym mieszkańców Europy, a także roli i wpływu diety oraz 

zbilansowanego odżywiania na nasze życie. Projekt ma służyć poznaniu podobieństw i różnic 

między wieloma krajami Europy, zachęcić do akceptacji odmiennego sposobu życia, a także 

zbliżyć młodzież zamieszkującą różne kraje europejskie. 

Przykładowymi działaniami projektowymi są: 
 Przygotowanie prezentacji na temat naszego kraju, regionu i szkoły. 

 Nawiązanie kontaktów pomiędzy 

uczniami z różnych szkół europejskich. 

 Wyjazdy zagraniczne i przyjęcie 

gości zza granicy. 

 Konkursy wiedzy o krajach 

partnerskich i o Unii Europejskiej. 

 Przygotowanie programu pobytu 

szkół partnerskich w Polsce. 

 Uczestnictwo w zadaniach projektowych w Polsce i w szkołach partnerskich. 

 Napisanie artykułów z przebiegu wizyt i podjętych działań.. 

 Przygotowanie przewodnika kulinarnego po wszystkich krajach partnerskich. 

 Promocja regionu- zwiedzanie atrakcji turystycznych Opolszczyzny i Polski. 

 Poznanie procesu produkcji chleba. 

 Poszukiwanie informacji na temat roli chleba w dawnych czasach. 

 Spotkanie z dietetykiem, opracowanie zbilansowanej diety, korzyści płynące ze zmiany 

nawyków żywieniowych. 

 Przygotowanie i prezentacja maskotki projektu. 

 Przygotowanie gry (quizu) dotyczącego tematyki projektu. 

Nasz projekt trwa dwa lata i jest wielostronny, co znaczy tyle, że wpółpracujemy                

z wieloma szkołami z różnych państw, a nie tylko z jedną. Naszymi partnerami są szkoły           

z Francji, Chorwacji, Finlandii, Włoch oraz Turcji.  

Zapraszamy do śledzenia informacji w zakładce Comenius na stronie naszego gimnazjum 

oraz oglądania gazetek dotyczących projektu (parter obok sali nr 1).  

 

(źródła: www.docdroit.net/regulamin-projektu, www.comenius.org.pl)                                    Redagował Michał Roszczypała  

Comenius jest częścią programu Lifelong Learning Programme dotyczącego 

edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwa projektu pochodzi od nazwiska 

czeskiego pedagoga i filozofa Jana Amosa Komeńskiego. 
 

http://www.docdroit.net/regulamin-projektu
http://www.comenius.org.pl/
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 moda, modny, w XVII wieku z włoskiem a la: alamoda, 

alamodzki, ‘modny’; modła; model. Dostały się do nas 

różnymi czasami i drogami: moda z włoskiego (i 

francuskiego), od łacińskiego modus; dawniejsza modła      

 z czes., a to z niemieckiego Model z łac. modulus; model       

 z franc; znaczenia tych słów pierwotne: ‘miara’, ‘sposób, 

tryb’. Słownik etymologiczny  A. Bruecknera, s. 842 

 

 

          

Przygotowania do 

jesieni wymagają 

przeglądu 

garderoby, dlatego 

postanowiłam 

pomóc wam w tym. 

Stworzyłam listę 

dodatków, dzięki 

którym Wasza 

garderoba będzie 

na czasie. Nie 

musicie jednak 

wydawać fortuny 

na nowe ubrania. 

Dlatego zmieńcie 

sie jesienią razem 

ze mną! 

 

TO SIĘ NOSI! 

OBUWIE 

Jak widzicie królują brązy 

oraz zdecydowane, 

odważne kolory (niebieski, 

żółty, biały, seledyn). 
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W tym roku zarówno jesienią i zimą nosimy futerka. 

Są one dozwolone pod każdą postacią i w różnych 

miejscach. Futerkowe buty, spodnie, spódnice, swetry 

już nie są obciachem, więc ciesz się nowymi trendami 

razem ze mną i podążaj za modą. 

 

Redagowała Sandra Czebreszuk 

Pomarańczowa 

marynarka z 

futerkiem to ostatni 

nabytek ze sklepu. Ma 

intensywny kolor. 

Jednak zdjęcie tego 

nie odzwierciedla. Jak 

widzicie zestaw nie 

ma żadnych 

dodatków. Dlatego 

będzie pasował 

zarówno do 

eleganckich spodni, 

jeansów i spódnicy. 

 

Jasna kurtka ze skóry 

oraz buty są idealnie 

dopasowane 

kolorystycznie. Ciemne 

spodnie (ciemne nie 

zawsze musi oznaczać 

czarne) idealnie pasują do 

jasnej kurtki i butów. 

Czarno-biały szalik w 

kwiatki. Okulary 

oczywiście na słoneczną 

jesień. 
źródła:  
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Redagowała Karolina Gajęcka 

(źródła: http://www.londyn.webd.pl/olimpiada,2012_73.html) 

 

Igrzyska Olimpijskie to wielkie wydarzenie nie tylko dla Londynu, ale również dla wszystkich fanów 

sportu. Zacznę od początku. Olimpiady zaczęła się 27 lipca i otworzyła ją królowa Elżbieta II razem           

z filmowym Jamesem Bondem, Danielem Craigiem. Natomiast na zakończeniu olimpiady, które odbyło 

się 17 lipca, wystąpiło wiele znanych gwiazd takich jak: One Direction, Take That, Spice Girls, Jessie J. 

Taio Cruz i wiele innych. Impreza ta trwała ponad 4 godziny i obejrzało ją przed telewizorami ponad 40 

mln ludzi z całego świata. Maskotkami olimpijskimi zostały Wenlock i Mandeville (którzy są 

przedstawieni na obrazku poniżej). 

 

Kolejną sprawą, która przykuła moja 

uwagę, była oficjalna piosenka 

igrzysk. Została nią ''Survival'' 

zespołu Muse. Jak nasz kraj poradził 

sobie na arenie międzynarodowej? 

Polacy zdobyli (tylko) 9 medali. 

Porównując te wyniki z olimpiadą np. 

w Pekinie lub Sydney jest to bardzo 

słaby wynik. Poniżej podaję 

klasyfikację polskich medalistów. 

 

Złoto (2) 

● Tomasz Majewski - Pchnięcie kulą 

● Adrian Zieliński - Podnoszenie ciężarów, 

kategoria do 85 kg 

 

Srebro (2) 

● Sylwia Bogacka - Strzelectwo, karabinek 

pneumatyczny 10 m 

● Anita Włodarczyk - Rzut młotem 

 

Brąz (6) 

● Bartłomiej Bonk - Podnoszenie ciężarów, 

kategoria do 105 kg 

● Damian Janikowski - Zapasy w stylu 

klasycznym, kategoria do 84 kg 

● Przemysław Miarczyński - Żeglarstwo, 

klasa RS-X 

● Zofia Noceti-Klepacka - Żeglarstwo, klasa 

RS-X 

● Magdalena Fularczyk i Julia Michalska - 

Wioślarstwo, dwójka podwójna 

● Beata Mikołajczyk i Karolina Naja - 

Kajakarstwo, dwójka na 500 m  

 Najlepiej poradzili sobie jednak 

Amerykanie, zdobywając aż 104 

medale w tym 46 złotych. Szkoda 

tylko, że Polacy nie poradzili sobie 

tak świetnie. 

 

http://www.londyn.webd.pl/olimpiada,2012_73.html


GIMZETKA NR 11 20 listopada 2012 

 

25 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

 Nowy rok szkolny, nowe wyzwania dla 

grupy Coolturalnych. Przypominamy, że 

naszym zamiarem jest aktywne 

spędzenie czasu w miejscach kultury. 

Nie idziemy do kina na popcorn i Pepsi, 

ale na niszowy, mądry film, skłaniający 

do refleksji. W październiku mieliśmy 

przyjemność obejrzeć francusko-

hiszpańską ekranizację filmu pt. „Fececi od kuchni”. Poznaliśmy humor francuski, który jest 

nieco inny, niż ten w amerykańskich czy polskich komediach. W rolach głównych wystąpili 

Jean Reno i Michaël Youn. To nie opowieść o kuchni albo facetach, ale o ludzkich relacjach 

(ojciec-córka, męska przyjaźń, mąż-żona). To również film o 

tym, że nie powinniśmy w życiu skupiać się na jednym 

zajęciu. Powinniśmy umieć pogodzić życie prywatne    z 

zawodowym i bez przerwy chcieć się rozwijać. Jest filmem 

dla każdego. Polecamy.  

A co nas czeka w listopadzie? Oczywiście, że nasz ulubiony 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W zeszłym roku odwiedziliśmy go kilkukrotnie.      

W tym miesiącu poznamy dalsze losy londyńskiego taksówkarza z „Mayday 2”. Ciekawe, jak 

tym razem potoczą się jego perypetie. Miejmy nadzieję, że wreszcie jego problemy się 

zakończą.  

 

 

Spędzają, spędzają, ale jak? 

Hmm… Jakby to napisać? 

Pozytywnie, aktywnie, 

kulturalnie, ambitnie, 

zabawnie, bez nudy, mądrze, 

kreatywnie… Chyba 

wystarczy tych określeń. 

Zresztą zapytajcie ich sami, 

jak minął im ostatni seans     

w kinie „Helios”. 

Dla przeciwwagi wielu uciążliwości 

życia niebo ofiarowało człowiekowi 

trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech. 

Immanuel Kant 

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby dołączyć do grupy Coolturalnych, serdecznie 

zapraszamy do p. M. Swobodzian, p. A. Żołądzia i p. Małgorzaty Subocz. 



GIMZETKA NR 11 20 listopada 2012 

 

26 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

Queen to brytyjski zespół muzyczny założony w 1970 roku w Londynie. Jego członkami byli: 

Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercur i John Deacon. Większość ich utworów nosi cechy 

rocka i jego odmian. W 2007 Queen została wybrana najlepszą brytyjską grupą wszech 

czasów przez słuchaczy BBC Radio 2. Queen jest znane dzięki m.in. takim utworom, jak: 

„Bohemian Raphsody”, „We are the champions”, „I want to break free”, czy znanemu nam 

wszystkim: „We will rock you”. Oto fragment i tłumaczenie jednego z wielu hitów Queen, 

„The show must go on”. 

Queen – The show must go on 

Empty spaces - what are we living for?   Puste przestrzenie - po co my żyjemy? 

Abandoned places - I guess we know the score?  Opuszczone miejsca - chyba znam wynik? 

On and on...  Wciąż i wciąż... 

Does anybody know what we are looking for ?  Czy ktokolwiek wie, czego szukamy? 

 

Another hero, another mindless crime   Kolejny bohater, kolejna bezmyślna zbrodnia                                                                                                                                                                                                                                  

Behind the curtain in the pantomime   Za kurtyną, w pantomimie 

Hold the line!   W szeregu równaj! 

Does anybody want to take it anymore?   Czy ktokolwiek chce to jeszcze znosić? 

 

Show must go on!   Przedstawienie musi trwać! 

Show must go on! Yeah!  Przedstawienie musi trwać! Tak! 

Inside my heart is breaking   Wewnątrz moje serce pęka 

My make-up may be flaking   Mój makijaż może się rozmyć 

But my smile still stays on.   Lecz mój uśmiech wciąż pozostanie 

 

Warto zapamiętać! 

Give up – poddać się 

Go on – trwać 

Show – przedstawienie 

Fairytale – bajka 

Soul – dusza 

Abandoned – opuszczony 
Redagowała Ania Koziol  

(Tekst piosenki pochodzi z www.tekstowo.pl) 

Wielki głos, wielki człowiek! 
Jeden z głosów, którego nie da się zapomnieć! 

Niezastąpiony głos w Queen! 
Takie wpisy możemy przeczytać na                               

blogu zespołu Queen. 
 

http://www.tekstowo.pl/
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Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad 

wymową każdego słowa. Autorem tych cennych słów jest wybitny brazylijski 

pisarz Paulo Coelho. Posiłkując się tym mottem, chciałabym was wprowadzić w 

świat mojej poezji. Zapraszam do lektury. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Związki frazeologiczne nawiązujące do miłości: 

 Miłość do grobowej deski  

 Miłość od pierwszego wejrzenia 

 Zaszczepić komuś miłość do czegoś 

 Platoniczna miłość 

 Ślepa miłość 

 Miłość bliźniego  

 Dowód miłości 

(źródła: Słownik Frazeologiczny PWN, praca zbiorowa, s. 345-346) 

Redagowała Katarzyna Rezler  

Bez ciebie 

Kiedy ciebie nie ma, smutno płynie czas. 

Nie ma gwiazd na niebie, nawet księżyc zgasł. 

Kiedy ciebie nie ma ,nie ma pięknych słów. 

Tylko jest nadzieja, że ujrzę cię znów. 
  
 

Tajemnica 

Ktoś bardzo cię kocha 

(nie powiem ci kto). 

Myśli o tobie 

(nie powiem co). 

W myślach całuje 

(nie powiem jak). 

Może się dowiesz 

(że to właśnie ja). 

  
 

Brak 

Wracam, choć nie widzę 

potrzeby. 

Patrzę, choć nie mam na co. 

Tęsknię, choć nie wiem za czym. 

Płaczę, choć nie mam łez. 

Tak bardzo kocham cię. 
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Niby tak  się mówi, ale czy parę tych rzeczy, które dla was 

przygotowałyśmy, na pewno da się zrobić? Bo my próbowałyśmy i jakoś 

nam się nie udało. Spróbujcie sami. Powodzenia. 

(źródła: www.zadane.pl, www.demotywatory.pl, www.galileo.pl) Redagowały Jennifer Waleska i Wiktoria Lempik 



1. Kichnąć  bez zamykania oczu-mrugania. 

2. Polizać łokieć (Teoretycznie w „Mam talent” pojawił się ktoś, kto to potrafił). 

3. Założyć spodnie przez głowę. 

4. Policzyć do nieskończoności. 

5. Obejrzeć wszystkie filmiki na You Tube. 

6. Zamknąć drzwi obrotowe. 

7. Stanąć bokiem przy ścianie na jednej nodze. 

8. Zjeść pączka z lukrem bez oblizywania się i pobrudzenia. 

9. Wsadzić sobie palca od nogi w pępek. 

10. Gdy jest nam smutno, nie najeść się słodyczy, a w szczególności czekolady. (coś bardziej dla 

dziewczyn). 

11. Zaklaskać rzęsami.                                                  

12. Stanąć na uszach. 

13. Lubić wszystkich nauczycieli w szkole. 

14. Oddychać pod wodą bez sprzętu. 

15. Nie mieć żadnych innych ocen oprócz 6 w szkole. 

16. Zaśpiewać piosenkę z zamkniętą buzią. 

17. Znać wszystkie języki świata. 

 



 

 

http://www.zadane.pl/
http://www.demotywatory.pl/
http://www.galileo.pl/
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55  DOWODÓW NA TO, ŻE 

  

OOGGLLĄĄDDAASSZZ  ZZAA  DDUUŻŻOO  TTEELLEEWWIIZZJJII 

 

1) Mówisz tylko hasłami reklamowymi: 

Nowy, lepszy nauczyciel matematyki.  

Z gwarancją zwrotu kasy! 

 

2) W  czasie lekcji dziwisz się, że za 

biurkiem siedzi tylko jeden juror. 

 

3) Wciąż nie możesz się otrząsnąć po 

śmierci Ryśka z Klanu. 

 

4) Próbujesz wyciszyć rodziców pilotem 

do telewizora. 

 

5) Twoje hobby to czytanie, ale Świata seriali 

                 i Tele tygodnia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Redagowała Dominika Bartek  

(źródła: Gazeta Bravo, www.śmieszne.net, www.youtube.pl) 

HUMOR, KOMIZM, DOWCIP, ŻART –  

WYMIENIONE SŁOWA NIE SĄ MI OBCE. W TYM ROKU 

SZKOLNYM DOPILNUJĘ, ŻEBYŚCIE MIELI SIĘ PRZY CZYM 

POŚMIAĆ. SPECJALNIE DLA WAS WYSZUKAM 

ORYGINALNE ZAGADKI, KAWAŁY I INNE TEKSTY NA 

ZABICIE NUDY. 

 

ZAGADKI JĘZYKOWE 

Szczoteczka szczoteczce 

szczebiocze coś w teczce. 

Poczmistrz z Tczewa,                                                                                                                    

rotmistrz z Czchowa. 

Na półce stoją butelki 

etykietowane i nieoetykietowane. 

 

       

Co to są uszy? 

- Dwie klapy do                                           

podtrzymywania 

czapy. 

 
Dlaczego Robin 

Hood?                                                         

- Bo mało jadł. 

 

http://www.śmieszne.net/
http://www.youtube.pl/
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Redakcja Gimzetki 

Opiekun szkolnej redakcji - pani Magdalena Swobodzian 

Redaktor naczelny – Hania Pachurka 

Z-ca redaktora – Julia Jaworska 

 

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne działy: 

Ania Koziol - MUZODAJNIA 

Karolina Gajęcka – SPORT (SZKOŁA, KRAJ, ŚWIAT), 

JAN PAWEŁ II 

Mariusz Targoński – FILM, SZÓSTKA WEIDERA 

Jennifer Waleska i Wiktoria Lempik - CIEKAWOSTKI    

Dominika Bartek – HUMOR 

Żonkil - MITOLOGIA 

Monika Fiech – FOTOGRAFIA 

NarysujMiBaranka – ALFABET PIERWSZAKA 

Daniel Gruszka – WĘDKARSTWO 

Marysia Nalewaja – MOJOŁ MAŁOJ OJCZYZNA 

Michał Roszczypała – GRY, COMENIUS 

Kasia Rezler – POEZJA 

Rachele Fiech – KOMIKS 

Sandra Dudek – PROBLEMY MŁODZIEŻY 

Julia Jaworska i Hania Pachurka – SAVOIR-VIVRE DLA NASTOLATKÓW, WYWIAD 

Sandra Czebreszuk – PODRÓŻE, MODA 

Wanessa Kistela – DOBRA KSIĄŻKA                                                                                        

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

 

                                                         

Zwyciężczynią (jeszcze) Wakacyjnego 

Konkursu Fotograficznego została Maria 

Nalewaja z klasy Ia. Uczennica przesłała  

niebanalne zdjęcie swojego kota. Zobaczcie 

sami. Z boku zamieszczamy nadesłane 

zdjęcie, a Marysi po raz drugi serdecznie 

gratulujemy. 

OGŁASZAMY KONKURS NA PIERWSZĄ STRONĘ GIMZETKI 

WYSTARCZY, ŻE WYKONASZ PIERWSZĄ STRONĘ GAZETKI DOWOLNĄ 

TECHNIKĄ I W DOWOLNYM FORMACIE. LICZY SIĘ STARANNOŚĆ, 

POMYSŁOWOŚĆ, OBECNOŚĆ ELEMENTÓW PRASOWYCH I STYLISTYKI 

DZIENNIKARSKIEJ. NA PRACE CZEKAMY DO 20 GRUDNIA. Więcej informacji         

u opiekuna Koła Dziennikarskiego (p. Magdaleny Swobodzian). 


