
  

  

Brak zimy można wykorzystać pozytywnie. Jak? Na przykład 

biorąc udział w różnego rodzaju  konkursach. Na zdjęciu 

powyżej jedna z uczestniczek Konkursu Fotograficznego 

„Energia życia”. Swoje zdjęcie pt. „W świecie pełnym barw” 

wysłała na konkurs i zajęła III miejsce. Sprawdź, co 

przedstawia fotografia i jak ją interpretuje autorka Patrycja 

Radzioch – uczennica klasy IIa (s. 12). 

W związku z tak dużym zainteresowaniem fotografią w 

naszym gimnazjum postanowiliśmy zorganizować konkurs na 

temat  

 Zrób zdjęcie na temat. 

 Wywołaj je w formacie 13x18. 

 Zatytułuj i dodaj krótki opis, interpretację. 

 Oddaj do biblioteki szkolnej do 6 lutego 2015r. 

 Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej szkoły. 

 



  

  

Zawsze piszemy sprawozdanie z Dnia Nauczyciela, ale tym razem robimy to z 

wielką ochotą, ponieważ ten dzień był wyjątkowy. Dlaczego? Przeczytajcie sami. 

14.10.2014r. w naszej szkole, jak co roku, odbył się uroczysty apel z okazji Święta 

Edukacji Narodowej i pasowania naszych pierwszaków. Uroczystość zorganizowali głównie 

uczniowie klas drugich wraz z opiekunami. Zaprezentowali nam świetne przedstawienie, 

które rozśmieszyło każdego. W uroczy sposób pokazali i wcielili się w postacie różnych  

nauczycieli. Grupa Liderów 

Młodzieżowych pod 

przewodnictwem p. Marioli            

Gogulskiej - Michali też 

zaszczyciła nas pięknym               

i wzruszającym przedstawieniem 

o Małym Księciu. Piękne 

wiersze oraz muzyka nadała 

całemu apelowi cudowny 

nastrój. Po uroczystej części 

nadszedł czas na zabawy dla 

pierwszaków.  Chętnie i z 

odrobiną rywalizacji wszystkie 

trzy klasy pierwsze stoczyły 

walkę w takich konkurencjach 

jak: rzucanie piłkami do kosza              

z odległości 3 metrów, rozwiązywanie liny oraz odbijanie piłką pingpongową na czas. Na 

zakończenie naszego apelu wystąpiły trzy dziewczyny klas drugich: Ola Panek, Zosia 

Kamińska i Weronika Karutz. Ich występ był niczym wisienka na torcie. Piosenkę Rihanny 

„Diamonds” zadedykowały wszystkim nauczycielom. Po całej uroczystości uczniowie wraz         

z nauczycielami wybrali się do swoich klas. Ten dzień był inny niż wszystkie. Nie 

musieliśmy dźwigać plecaków, uczestniczyć w lekcjach i przede wszystkim byliśmy prędzej 

w domu.  

Dominika Bartek i Jennifer Waleska 

 



  

  

Niejednokrotnie budzimy się przerażeni, zlani potem. Nękają nas dziwne słowa, postaci, 

miejsca pojawiające się w snach. Takie pokazanie rzeczywistości w formie snu nazywamy       

w literaturze oniryzmem. Absurd, irracjonalizm, brak związków między zdarzeniami to 

słowa-klucze, przy pomocy, których można opisać sny. Istnieje nawet dziedzina medycyny 

zajmująca się snami. Somnologia leczy zaburzenia snu i prowadzi badania kliniczne                

w zakresie snów.  

Obudziłam się tuż przed 6:00. W domu była 

cisza. A jednak coś zerwało mnie z łóżka. Czułam 

dziwny niepokój. Usiadłam. Miałam wrażenie 

jakby mnie ktoś obserwował. Co się dzieje? 

Spojrzałam przez okno. Słońce dopiero 

wschodziło. Poczułam się trochę lepiej, patrząc na nie. 

Pamiętam, że śnił mi się jakiś człowiek. Był wychudzony, stary     

i słaby. Ubrany w biały podkoszulek i czarne wytarte spodnie, szedł      

w moją stronę. Będąc metr ode mnie zatrzymał się i cicho poprosił       

o pomoc. Chciałam coś powiedzieć, zapytać, czego ode mnie chce,      

w czym mam mu pomóc. Ale wewnętrzny strach mnie paraliżował. 

Nie pozwalał się ruszyć, nic powiedzieć, krzyknąć.  

Nic więcej nie pamiętam. Spojrzałam na zegarek. 6:30. Pora 

szykować się do szkoły. Przez całą drogę myślałam tylko o tym śnie. 

Osoba w nim będąca wydawała mi się znajoma. Ale kto to mógł być? 

Nie mam pojęcia. 

Wanessa Kistela 

 



  

  

Studenci, licealiści i pani mgr A. Garufo przygotowali przedstawienie.

20 października 2014r. grupa mniejszości narodowej wybrała się do pałacyku 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na przedstawienie pt. „Odyseje Cesarzowej Austrii 

Elżbiety – Sissi”, które zostało zorganizowane przez studentów Instytutu Filologii 

Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz uczniów Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II w Opolu. Pojechaliśmy na specjalne zaproszenie pani mgr 

Agnieszka Garufo – nauczycielki języka niemieckiego w naszym gimnazjum.  

           Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem studentów, którzy przybliżyli nam wiedzę         

o życiu Sisi i o niej jako kobiecie - poetce. Atrakcją była dziewczyna przebrana w piękną 

królewską suknię. To ona zapoznała nas z twórczością królowej, a pozostali występujący 

opowiadali o jej życiorysie. Całość wzbogacona była dźwiękiem pianina i prezentacją 

multimedialną. Najważniejsze było to, że mogliśmy posłuchać języka niemieckiego                

w profesjonalnym wydaniu. Dodatkowo teksty były tłumaczone.  

 

 

 



  

  

 

Następnie pani bibliotekarka Monika Bednarz–Wójcik specjalnie dla nas 

zaprezentowała wykład o historii, geografii i kulturze Austrii, podczas którego mogliśmy 

zabierać głos. Ta część spotkania była równie ciekawa, bo wzbogacona o kolorowe zdjęcia.  

Na zakończenie udaliśmy się do kawiarni ,,Jasminum” na pyszne lody i herbatę.  

 W tej całodniowej wyprawie towarzyszyła nam pani mgr Anna Maziarz i pani mgr 

Magdalena Swobodzian.  

Więcej na: http://www.germanistyka.uni.opole.pl/news.php?id=400&lang=pl&m=1 

 

Artykuł przygotowała 

 Wanessa Urbanek z klasy IA 

 pod opieką pani mgr Magdaleny Swobodzian 

 

http://www.germanistyka.uni.opole.pl/news.php?id=400&lang=pl&m=1


  

  

 

Wizyta w herbaciarni „Jasminum” na pysznych lodach i nie tylko…

 

 



  

  

 20. Oktober fand in der Wojewodschaft Bibliothek in Opole eine Szenische Lesung 

„Odysseen Kaiserin Elisabeth – Sissi“ statt. Die Vorstellung wurde von den Germanistik 

Studenten der Universität Opole und Schuller des II Bilingualen Lyzeum in Opole vorbereitet 

und vorgestellt.  Schuller der ersten Klassen unseres Gymnasium , die an dem Unterricht 

Deutsch für die Minderheit teil nehmen,  wurden im Namen der Universität Opole von Frau 

mgr Agnieszka Garufo, Organisatorin dieses Projektes und gleichzeitig Deutschlehrerin an 

unsere Schule, eingeladen.   

Die Szenische Lesung behandelte das Leben und Werk der Kaiserin Elisabeth von 

Österreich. Ihre Gedichte wurden von einer Studentin im königlichen Kleid mit Begleitung 

von Klaviermusik deklamiert. Die multimediale Präsentation, die thematisch zu den 

Vorgetragen Sachen abgestimmt wurde, machte das Ganze noch interessanter und besser 

nachvollziehbar.  

Für uns war es sehr wichtig, die deutsche Sprache in professioneller Auslegung zu hören und 

ein wenig Deutsch-Österreichische Geschichte kennenzulernen.  

Nach der Lesung hat die Direktorin der Österreich Bibliothek in Opole – Frau Monika 

Bednarz-Wójcik für uns einen Vortrag über die Geschichte, Kultur und Geographie 

Osterreichs gehalten. Auch dieses Teil des Ausflugs war für uns sehr interessant und 

bereichernd. Das letzte ungeplante Punkt des Tages war das gemeinsame Eis essen im Kaffee 

„Jasminum“.  

An dem Tag begleiteten und passten auf uns auf unsere Lehrerinnen Frau Annna 

Maziarz und Frau Magdalena Swobodzian, dafür mochten wir uns bei ihnen natürlich recht 

herzlich Bedanken! 

 



  

  

 

Muzo! Męża wyśpiewaj, co 

święty gród Troi 

Zburzywszy, długo błądził 

i w tułaczce swojéj 

Siła różnych miast widział, 

poznał tylu ludów 

Zwyczaje, a co przygód 

doświadczył i trudów…                                                                  
„Odyseja” Homera 

 

 

 

W naszym gimnazjum jest to możliwe za sprawą innowacji pedagogicznej                   

pt.: Odyseja matematyczno-językowa. Gra przygodowa na lekcjach języka polskiego                

i matematyki.  

Dzięki pomysłowości pań z matematyki (E.Rakszawy, E. Molendy) i pani z języka 

polskiego (M. Swobodzian), możesz odbyć podróż polonistyczno-matematyczną. Swoją 

wędrówkę będziesz odbywał podobnie jak Odyseusz etapami. Nie zmierzasz jednak jak 

Odyseusz do pięknej Penelopy, ale po lepsze oceny. Każdy etap zaczynasz planszą 

matematyczną. Powstałe hasło odeśle Cię do pani z języka polskiego, która wyznaczy Ci 

kolejną misję.  

Innowacje jest skierowana do klas drugich. Naszym celem jest:  

 przedstawienie wymaganych przez podstawę programową treści w atrakcyjny          

i zachęcający do dalszych poszukiwań sposób – „gry przygodowej”, 

 zaangażowanie w naukę języka polskiego i matematyki, 

źródło: http://ukryteobiekty.blogspot.com/2011/11/odysseus-long-way-home.html 

http://ukryteobiekty.blogspot.com/2011/11/odysseus-long-way-home.html


  

  

 powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie wiedzy z obu przedmiotów, 

 uatrakcyjnienie lekcji matematyki i języka polskiego, 

 rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości, 

 pogłębianie umiejętności zdrowej rywalizacji, 

 zmobilizowanie do samodzielnego poszukiwania informacji, 

 zachęcenie do częstszych odwiedzin biblioteki szkolnej. 

Efekty naszej współpracy będą publikowane w „Gimzetce” oraz zamieszczane na gazetkach 

ściennych. Na zakończenie przewidujemy quiz z wiedzy, z którą uczniowie zapoznali się         

w ciągu semestru. Więcej szczegółów w zakładce innowacje i u koordynatorów projektu. 

 

Koordynatorki innowacji: 
Ewa Rakszawa 

Elżbieta Molenda 
Magdalena Swobodzian 

Za nami już dwa 

etapy. Sprawdźcie, 

jak sobie radzą 

drugoklasiści. 

 

 

 

 
W innowacji bierze udział 23 uczniów z klas drugich. Życzymy 

powodzenia. Redakcja”Gimzetki” 



  

  

Uczniowie z naszego gimnazjum wzięli udział w XI Konkursie Fotograficznym         

„ENERGIA ŻYCIA”. Zadanie wcale nie było proste, jak mogło się wydawać, gdyż oprócz 

genialnego wykonania, liczył się pomysł oraz oryginalny tytuł zdjęcia. Zobaczcie, jak z tym 

zadaniem poradzili sobie gimnazjaliści i nasza redakcja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie zostało zrobione wczesną 

jesienią w Łubnianach na Placu 

Cisowym. Wybrałam się wtedy z moją 

przyjaciółką na rolki, lecz po pewnym 

czasie znudziła nam się jazda                     

i postanowiłyśmy udać się na plac. Gdy 

siedziałyśmy na ławce i rozmawiałyśmy, 

przejeżdżała obok koleżanka z drugiej 

klasy. Zaprosiłyśmy ją do nas. Po ok. 20 

min zrobiłyśmy parę zdjęć, w które 

musiałyśmy włożyć „trochę energii”. 

Dzięki temu powstało to oto zdjęcie.       

W konkursie postanowiłam wziąć udział, 

bo robienie zdjęć jest jedną z moich 

pasji.   

Sara Leckner z kl. IIb 

Biorę udział w konkursie, ponieważ od lat interesuję się fotografią. Jest to moja 

pasja, ale nigdy nie miałem okazji się wykazać. Zrobiłem to zdjęcie bardzo 

wcześnie rano w lesie. Niebo było bezchmurne, więc poszedłem do lasu               

i porobiłem kilka fotek tego typu, ale to moim zdaniem było najlepsze. 

Mateusz Bewko z kl. IIb 

 



  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W konkursie liczyło się nie tylko wykonanie zdjęcia, ale również pomysł. Chciałam, żeby 

moje zdjęcie było nietuzinkowe, zachwycało. Dla mnie energią życia jest korzystanie z niego 

(w tym pozytywnym sensie), a najlepiej mogą to wyrazić kolory, które symbolizują radość, 

siłę, nadzieję, życie czyli to, co najważniejsze. 

Patrycja Radzioch z kl. IIa 

 

 

 

Autorką zdjęcia jest Patrycja Radzioch z kl. IIa 

Moje zdjęcie jest o tym, jak człowiek 

wraz ze zwierzęciem może tworzyć 

jedność. Zdjęcie było zrobione 

spontanicznie, a wykonała je moja 

koleżanka. Biorę udział w konkursie, 

żeby pokazać talent swojej koleżanki 

i udowodnić, że czasem wystarczy 

krótka chwila, która uwiecznia 

fantastyczne momenty naszego 

życia. 

Natalia Boja z kl. IIa 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat to mój żywioł. Kiedy tylko mam ochotę, zabieram siostrę oraz brata             

w plener i zaczynamy sesję. Mamy już ich kilka na koncie. Kiedy pojawiła się 

propozycja konkursu pomyślałam, że to coś dla mnie, a moi modele mieli dać          

z siebie jak najwięcej radości. Tematykę konkursu podkreślają również kolory 

wyrażające miłość, siłę, energię.  

Wanessa Kistela z kl. IIIb 



  

  

Dominika Kalert 



  

  

 

 

 

http://teatropole.pl/spektakle/gaska/ 

     24 października grupa Coolturalni na czele z p. M. Swobodzian i p. M. Subocz wybrała się 

do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl „Gąska”. 

     Wszyscy zainteresowani mieli pojawić się o godz. 18:30 pod teatrem. Można powiedzieć, 

że prawie wszyscy byli prawie na czas. Spektakl rozpoczął się o 19:00 na małej sali                  

– weszliśmy tylnymi drzwiami teatru. W przedstawieniu brało udział  pięciu aktorów. 

„Gąska” była komedio-dramatem. Opowiadała o problemach dorosłych ludzi grających na co 

dzień w teatrze. Pojawiały się motywy zdrady, zazdrości, szaleństwa, załamania i wiele 

innych. Największe wrażenie wywarła na nas gra aktorska. Była naprawdę świetna! To, co 

nas trochę zniesmaczyło, to dość częsta obecność wulgaryzmów. Nikt z nas (nawet panie 

nauczycielki) nie spodziewał się takiego natłoku niecenzuralnych słów. Jak już wspomniałam 

ogólnie było ok, szczególnie ze względu na grę aktorską. 

Na drugi dzień nasza pani polonistka wytłumaczyła nam 

funkcję wulgaryzmów w sztuce.  

     Całość oceniam jak najbardziej pozytywnie –                  

z przymknięciem oka można było znieść nawet te 

niecenzurowane słowa. Teraz przynajmniej wiem, że teatr i 

kultura wysoka, to nie tylko piękne dialogi, ale też szara 

rzeczywistość.        

 

Weronika Karutz 



  

  

jest to ciastko w kształcie babeczki z różnymi 

dodatkami, zarówno słodkimi, jak i wytrawnymi. Bardzo 

popularne jest w USA, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej 

Brytanii. W Polsce dopiero zyskuje na wartości.  

Jak przygotować babeczkę? 

Składniki: 

 ½  szklanki mąki pszennej 

 ½  szklanki mąki ziemniaczanej 

 1  szklanka cukru 

 1/3 szklanki majonezu 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Przepis na 16 muffinów. 

Można dodać jagody, kawałki czekolady, mak albo kakao i zrobić 

dwukolorowe babeczki. 

Do miski wrzucamy wszystkie składniki i miksujemy. Pieczemy                     

w temperaturze 175°C z termoobiegiem przez 28min. 

Więcej informacji dotyczących babek, ich rodzajów i smaków znajdziesz na: 

http://kotlet.tv/przepisy/muffinki-babeczki/ 

 

 

 

SMACZNEGO ŻYCZY WIKTORIA MERC  



  

  

 

Hipoterapia – jest to rehabilitacja psycho-ruchowa, do której stosuje się konie lub kuce. 

Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, 

sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, 

jak i u dorosłych. 

Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, 

zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę 

przewodnika w kontakcie ze 

zwierzęciem. Konie muszą być m.in.: 

łagodne, posłuszne,         o odpowiedniej 

budowie i wieku. Jedną z 

najpopularniejszych ras koni stosowanych             

w Polsce do hipoterapii są konie 

huculskie. Szczególną cechą hipoterapii 

są możliwości pracy z dziećmi 

autystycznymi, ponieważ, jak zauważył 

Monty Roberts, osoby autystyczne i konie  

wykazują wiele podobieństw w 

postrzeganiu, reagowaniu                     i 

porozumiewaniu się. 

Działanie hipoterapii 

• korygowanie postawy ciała; 

• regulacja napięcia mięśniowego; 

• doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, poczucia rytmu; 

• stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego; 

• zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych; 

• rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. 

Być może kiedyś też będę mogła pomagać chorym dzieciom, a przy okazji spędzać czas            

z moimi ukochanymi zwierzętami. 

Natalia Boja  (źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoterapia) 



  

  

Serię artykułów, którą wam zaprezentuję na łamach tej gazetki, będzie dotyczyła 

mojego ulubionego kraju, czyli Francji. 

W tym tekście zaprezentuję stolicę Francji, uznawaną  za najbardziej romantyczne miasto 

na świecie. Już wiecie, o jakim mieście mowa? Stolicą Francji jest oczywiście Paryż. 

  Paryż ma zupełnie odrębną historię od reszty państwa, bo wywodzi się z wioski 

celtyckich rybaków. Plemię Parisii osiedliło się na wyspie w III wieku przed narodzeniem 

Jezusa Chrystusa, umocniło ją i nazwało Lutetią. W 52 r. 

p.n.e. Lutetia wpadła w ręce namiestnika Juliusza Cezara. 

Rzymianie nazwali ją „miastem parisii” Civitas 

Parisiorum. W 486 r. Clovis zdobywał Paryż i mianował 

go stolicą państwa Franków. Początki niepodległej Francji 

sięgają czasu rozpadu państwa Franków w 843 roku. 

Pierwszym władcą terenów francuskich został Karol II 

Łysy. Właśnie wtedy stolicą Francji został Paryż i tak już 

zostało do dziś.  

Historia Francji jest bardzo bogata pod względem panujących władców. Po królu Łysym byli: 

Ludwik II Jąkała, Ludwik III, Karol III Gruby1, Karol III Prostak, Ludwik IV Zamorski, 

Ludwik V Gnuśny, Henryk I, Filip I, Ludwik VI Gruby, Ludwik VII Młody, Filip II August  

Ludwik VIII Lew, Ludwik IX Święty, Filip III Śmiały, Filip IV Piękny, Ludwik X Kłótnik, 

Jan I Pogrobowiec, Karol IV Piękny, Filip VI, Jan II Dobry, Karol V Mądry, Karol VI 

Szalony i tak można wymieniać i wymieniać, ale nie chciałabym was zanudzić. Nie można 

również zapomnieć o rewolucji francuskiej w 1789–1799. 

Paryż w XX w. Podczas I Wojny Światowej, dzięki zwycięstwu nad Marną Paryż nie 

uległ inwazji niemieckiej. W 1919 r. miasto cieszyło się z odzyskanego pokoju. Peryferie 

miasta zostały zabudowane dopiero w latach 60. Wtedy też Lasek Buloński i Lasek 

Vincennes zostały przyłączone do Paryża. Miasto stało się takim, jakim znamy go dziś.  



  

  

W okresie międzywojennym nastąpił rozkwit literacki i artystyczny. Artyści z całej Europy 

napływali na Montmartre i Montparnasse. Przebywali tam najsłynniejsi malarze, rzeźbiarze       

i inni znani z całego świata. W budownictwie również był to okres przemian. Podczas II 

wojny światowej, w czerwcu 1940 r. Paryż został zajęty przez Wehrmacht. Mimo trudności, 

licznych aresztowań Żydów i egzekucji zakładników stolica nadal rozwijała się intelektualnie. 

25 sierpnia 1944 r. na dworcu Montparnasse von Choltitz podpisał akt poddania się wojsk 

niemieckich.  

W 1977 r. Jacques Chirac został wybrany pierwszym, od 1871r., merem Paryża. Od 

1982 r. statut polityczny Paryża zmienił się na nowo: stolica została podzielona na 20 

merostw-dzielnic, wyborcy wybrali 350 radnych dzielnic, którzy z kolei wybrali merów             

i 613 głównych radnych. To właśnie ci ostatni wybrali mera Paryża. 

Paryż to miasto przepięknych zabytków: Katedra Notre Dame, Louvre, Wieża Eiffela, 

Łuk Triumfalny, Sorbona i innych, ale to również miasto przemian architektonicznych. 

Prezydenci V Republiki przyczynili się do zmiany pejzażu przemysłowego miasta. Dzięki de 

Gaulle'owi powstało lotnisko Roissy. Prezydent Pompidou kazał wybudować centrum 

kulturalne noszące jego imię. Za sprawą Valery Giscard d'Estaing na starym dworcu Orsay 

zostało utworzone Muzeum. Rzeźnie Villette przekształcono w Miasto Nauki (Cite des 

sciences). Natomiast François Mitterand przyczynił się do powstania imponujących budowli 

często inspirowanych formami geometrycznymi: L'Arche de la Defence, operę Bastille, 

bibliotekę, Ministerstwo Ekonomii i Finansów w Bercy. 

Dzięki tym przedsięwzięciom każdego roku pojawia się w Paryżu ponad 20 mln 

turystów, a liczba ludności stale rośnie przekraczając już 2 mln. 

 Paryż to przepiękne miasto-muzeum, miejsce spotkań i wypadów           

a także centrum spraw międzynarodowych. Ludność zamieszkuje przede 

wszystkim peryferie obfitujące w parki (Citroen, Belleville, Bercy)           

i zapewniające inne udogodnienia (stadion Charlety, szpital Robert 

Debre). Ja osobiście jestem zauroczona stolicą Francji. A już                   

w następnym artykule, co nieco o języku francuskim. 

Bonjur (bonżur) - Dzień dobry 

Au revior (orewłar) - Do widzenia 

Salut (salu) - Cześć 

Merci (mersi) - Dziękuję  S'il vous plait (sil wu ple )- Proszę 

Każdy może się tego nauczyć! Spróbuj również ty! 

Wiktoria Kistela (źródła: http://www.paryz.pl/informacje-ogolne/historia) 



  

  

 Śląsk to terytorium zamieszkiwane przez 

Ślązaków. Ślązacy wykształcili się z plemienia zachodniosłowiańskiego, istniejącego już         

w VIII w. i zamieszkującego dorzecze Odry. Język śląski spokrewniony jest z czeskim, 

morawskim, słowackim, polskim i kaszubskim. Najstarszym zabytkiem jest cytat zawarty       

w spisanej po łacinie w latach 1268-1273 księdze Henrykowskiej: ,,Daj ać ja pobruszę, a ty 

poczywaj”. Język śląski istnieje jako zespół gwar, ale nie istnieje śląski standardowy. W XIII 

w. pojawiły się zabytki świadczące o pierwszorzędnej roli języka śląskiego, a po latach 

wszelkie próby kontynuacji znikły, wina leży po stronie Mongołów, którzy spustoszyli Śląsk. 

Pierwsza znana wzmianka o języku śląskim pochodzi z końca XIV w. Kiedyś istniały dwie 

odmiany języka śląskiego – dolnośląski i górnośląski. Wraz z postępująca germanizacją 

Śląska, obszary występowania słowiańskiego języka śląskiego przesunęły się na wschód            

i pozostały jedynie na Górnym Śląsku. Od 1989 r. Ślązacy mogą już swobodnie używać 

swojego języka, chociaż w przestrzeni publicznej język ten nadal trafia na opór instytucji 

państwowych. Język śląski jest używany przez co najmniej 70 tys. osób. Wiele Ślązaków 

chce by śląski był uczony w szkołach. Uważamy, że śląski jest łatwym językiem. Jeżeli 

chcesz się o tym przekonać, zapoznaj się z małym słownikiem. 

 

 

 

NASZ REGION ŚLĄSKI 

GRANICZY Z CZTEREMA 

WOJEWÓDZTWAMI: 

OPOLSKIM, MAŁOPOLSKIM, 

ŚWIĘTOKSZRYSKIM                 

I ŁÓDZKIM. 

Krajobraz się zmienił, pozostała jednak jakaś 

specyficzna energia i życzliwość ludzka. 

Zawsze, kiedy jestem na Śląsku, czuję się 

swojsko. Tam jest inny gatunek ludzi i to jest 

zauważalne. 

Jolanta Fraszyńska 

 



  

  

 Abo – albo 

 Bakać – pracować 

 Camu - czemu 

 Dołwno - dawno 

 Ernoł – fajna 

 Fyrzichy – brzoskwinie 

 Gryfna – ładna 

 Hantuch- ręcznik 

 Ino – tylko 

 Ja – tak 

 Koło – rower 

 Luft - powietrze 

 Łacny – tajny 

 Mojoł – moja 

 Niewia - nie wiem 

 Ołberiba – kalarepa 

 Przisywać - przyszywać 

 Ryćka - krzesło 

 Siednońć - siąść 

 Śmietonka - śmietana 

 Tera - teraz 

 Uwżać – akceptować 

 Wołga –waga 

 Ymil - księżyc 

 Zboze - zboże 

 

Bernadeta Jonczyk i Patrycja Nikisz 

(źródła: www.pogaduchy.co.uk, www.silesjana.republikasiselsia.com) 

Hyży rozpoczął swoją karierę muzyczną pod koniec sierpnia 2010 roku, kiedy to po jednym 

z koncertów jamsession w Poznaniu wraz ze znajomymi założył zespół BrytFunky. Grupa 

rozpadła się po roku współpracy, a wokalista został założycielem i liderem formacji 

Grzegorz Hyży & Band. W jej skład weszli muzycy, grający na co dzień w takich grupach, 

jak Lans Vegas czy Whiskey River. 

W 2013 roku Hyży wziął udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji programu X Factor, na 

które udała się również jego żona, Maja. Małżeństwo wystąpiło indywidualnie przed jurorami 

(Tatianą Okupnik, Czesławem Mozilem i Kubą Wojewódzkim) i oboje przeszli do kolejnego 

etapu. Para dotarła do 

półfinału konkursu, z którego 

do finału zakwalifikował się 

tylko Grzegorz. Ostatecznie 

wokalista zajął drugie miejsce, 

przegrywając jedynie                 

z Klaudią Gawor. W finale 

wystąpił w duecie z Rea 

Garveyem z zespołu 

Reamonn. 

Źródło: http://xfactor.tvn.pl/wideo,2103,v/grzegorz-hyzy-zwyciezyl-w-dogrywce-utworem-she-will-be-loved,754089.html 

http://www.pogaduchy.co.uk/
http://www.silesjana.republikasiselsia.com/


  

  

W kwietniu 2014 roku ukazał się debiutancki singel Hyżego „Na chwilę”, który okupował 

pierwsze miejsca list przebojów przez długi czas. Utwór zapowiadał pierwszy album studyjny 

wokalisty pt. „Z całych sił”, którego premiera odbyła się 27 maja 2014 roku. Współautorem i 

współproducentem płyty został Bartosz „Tabb” Zielony.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each- każdy 

Additional- kolejny 

Unfulfilled- niespełnione 

Silence- wstaje 

 

Mogę obiecać ci, że nic nie zmieni się 

Każda kolejna noc przyniesie lepszy dzień 

Mogę rozpisać plan, jak dalej mamy żyć 

Mogę się złościć na niespełnione sny 

 

Zamknij na chwilę oczy nie myśl o tym, 

czy boisz się czy nie 

Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowań gniew 

Dziś to, co mamy na pewno to siebie, nic więcej 

Więc leć ze mną, 

niech chmury pędzą donikąd chociaż raz 

 

Chciałbym się znaleźć tam, 

gdzie w ciszy wstaje dzień 

Chciałbym na plecach znów 

znajomy poczuć dreszcz 

 

Zamknij na chwilę oczy nie myśl o tym… 

 

Zetknął nas los, 

a może przypadek, przypadek 

Najlepsze jest wciąż 

to, co nieznane, co nieznane 

 

Więc leć ze mną, 

niech chmury pędzą, 

poprowadzą nas… 

 

I can promise you that nothing will change 
Each additional night will bring a better day 
I can write out a plan to continue to live our 

lives I get angry at unfulfilled dreams 
 

Close your eyes for a moment 
Do not think about it, if you are afraid or not 

for a moment let's leave behind 
disappointment anger 

Today what we have for sure is himself 
nothing more 

So fly with me, let the clouds rushing nowhere 
just for once 

 
I would like to find where in the silence gets 

day 
I would like to back again experience the 

thrill of a friend 
 

Close your eyes for a moment… 
Brought us luck and may the case, the case 

the best is still not known what the unknown 
So fly with me, let the clouds rushing lead us… 

 

 

Sandra Szweda 

żródła: www.tekstowo.pl 



  

  

Książka pt. „Olśnienie”. 

Główną bohaterką powieści jest 

Haven Terra, szesnastoletnia 

uczennica liceum. Haven nie zna 

swojej przeszłości, gdyż będąc 

małym dzieckiem została 

odnaleziona na skraju drogi przez 

pielęgniarkę, która ją wychowała i 

pokochała. W pewnym momencie 

Haven dostaje propozycje 

lukratywnego stażu w hotelu, który 

ma zostać ponownie otwarty przez 

bardzo wpływową i piękną kobietę 

imieniem Aurelia. Wraz z Haven 

w to miejsce trafia także dwoje 

innych osób ze szkoły, do której 

główna bohaterka uczęszczała. 

Są to Lance i wieloletni przyjaciel 

Haven Dante. Cała trójka trafia w 

środek bardzo dziwnych                     

i tajemniczych zdarzeń. 

,,Olśnienie” – Aimee Agrestii - to 

mroczna, trzymająca w napięciu         

i tajemnicza powieść , a poza tym  

bardzo szybko się ją czyta, chociaż 

nie należy do najcieńszych książek 

(ilość stron-480). Jest to I tom 

(jedyny wydany po polsku)z serii 

złote skrzydła. Polecam szczególnie 

na jesienne wieczory, gdyż jest to 

naprawdę wciągająca i przyjemna 

książka. Z niecierpliwością czekam 

na kolejne części. Mam nadzieję, że 

chociaż trochę zachęciłam Was do 

sięgnięcia po tą 

lekturę, bo…. 

Naprawdę warto!

Źródła: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/162755/olsnienie 

 

 

 

 

  

Recenzowała Maria Nalewaja 



  

  

Reżyserem filmu jest Jan Komasa, twórca ,,Sali 

samobójców”. Akcja filmu rozpoczyna się tuż przed wybuchem 

powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. Film opowiada 

o grupie związanych ze sobą przyjaciół, dla których konspiracja 

to nie tylko patriotyczny obowiązek, ale i młodzieńcza 

przygoda.  

Stefan pracuje w fabryce „Wedla” i utrzymuje matkę 

oraz młodszego brata. Chłopak do konspiracji trafia za sprawą 

Kamy, która od dawna skrycie się w nim podkochuje. W czasie 

konspiracyjnych spotkań Stefanem zaczyna się interesować również Biedronka, cicha                 

i skromna dziewczyna.  

Młodzi szybko przekonują się, że ich wyobrażenia na temat przebiegu i długości walk 

uległy drastycznej zmianie. Powstanie przeradza się w walkę o przetrwanie i chęć 

pomszczenia najbliższych. 

Film, rzeczywiście przedstawia powstanie z perspektywy młodych ludzi, co nie 

oznacza, że jest on tylko dla młodzieży. 

Będąc na nim w kinie, podczas niektórych momentów nie potrafiłam powstrzymać 

łez, zresztą nie tylko ja. W kinie płakali prawie wszyscy. Godne podziwu w filmie poza grą 

aktorską młodzieży są efekty specjalne i kostiumy. Cała scenografia zaś idealnie 

odwzorowuje czasy powstańczych walk. Trudno wyobrazić mi sobie lepszy film o powstaniu, 

który jest w stanie zainteresować młodzież, a jednocześnie jest tak mocny, że może także 

przebić się w świadomości innych państw. Takiego polskiego filmu nigdy nie widziałam. 

Jestem pod wrażeniem i szczerze polecam go KAŻDEMU. 
Recenzowała Oliwia Wojciechowska 

 

 

  

 W każdym gatunku ssaków to płeć 

żeńska żyje średnio dłużej niż płeć 

męska. 

 

 Gdyby Bóg nie stworzył 

poniedziałku ,mielibyśmy teraz rok 

1726. 

 

 
 Emilia Clarke, Khaleesi  z „Gry o 

Tron”, tak naprawdę jest naturalną 

brunetką, nie blondynką. 

 

 

 W roku 1999 NASA zniszczyło projekt wart 

655 milionów dolarów, ponieważ 

pomylili oni jednostkę kilograma z 

funtem. 

 

Wiktoria Lempik 



  

  

 

W głównych rolach występują Adam Sandler 

(Jim) i Drew Barrymore (Lauren), którzy to 

nie po raz pierwszy spotkali się na planie 

filmowym. Jim to – wdowiec, ojciec trzech 

córek, zaś Lauren jest -  rozwódką, matką dwóch synów. W pierwszej scenie 

widzimy ich na katastrofalnej randce w ciemno. Najwyraźniej nie przypadli 

sobie do gustu i nie mają zamiaru się już więcej widywać. Lecz jak to bywa        

w tego typu filmach los chciał inaczej. Po raz kolejny Jim i Lauren spotkali się 

w sklepie, gdzie przypadkowo zamienili się kartami kredytowymi, zmusiło ich 

to do ponownego spotkania. Kilka dni później dowiadują się, że szef Jima,           

a jednocześnie chłopak koleżanki Lauren, rezygnuje z wcześniej opłaconych 

wakacji w Afryce, na które miał jechać ze swoją dziewczyną i piątką dzieci. Jim 

i Lauren marzą o wyjeździe na luksusowe wczasy z dziećmi, wiec postanawiają 

zająć ich miejsce i są zmuszeni, spędzić wspólnie ten kilkudniowy wyjazd. 

Podczas niego oboje ponownie odkrywają swoją romantyczną stronę, a ich 

dzieci świetnie się razem bawią. W filmie pojawia się sporo zabawnych scen,       

a prywatna znajomość Ddrew Barrymore i Adama Sandlera pozytywnie wpływa 

na ich grę. Podsumowując, jest to przyjemny film, w trakcie którego można się 

dobrze bawić.  

                                                                            Recenzowała Julia Dorosz    



  

  

Już po świętach czeka nas kolejne 

karnawałowe szaleństwo. Czas zatem 

dowiedzieć się, czym jest salsa. 

Salsa to latyno-amerykański taniec 

wywodzący się z Karaibów i najbardziej 

rozwinięty jest on właśnie na Kubie i w 

Ameryce Południowej. Słowo „salsa” z 

hiszpańskiego oznacza sos lub smak, co 

ma przyrównać nazwę tańca i muzyki 

(również noszącej nazwę salsa) do 

gorącego, zmysłowego, pełnego emocji, 

doznań. Świetnym przykładem jest film 

„Dirty Dancing 2”.  

Salsa zaistniała w świecie muzyki 

w latach 40-tych – 70-tych. Jest ona 

tańcem towarzyskim, ale odróżnia ją 

istotny szczegół. W tańcu tym partnerzy 

nie 

przemieszczają 

się po całej sali, parkiecie jak to jest w 

przypadku innych tańców. Cała salsa jest 

oparta na rytmie zwanym po hiszpańsku 

clave (czyli klucz), który jest grany na 

instrumencie zwanym claves. Są to 

zwyczajnie dwa kawałki drewna, którymi 

uderza się o siebie.  W ciągu taktów 

tancerz wykonuje w sumie 6 kroków – 3 w 

pierwszym  i 3 w drugim. Pauza występuje 

zazwyczaj w czasie 4. i 8. lub (rzadziej) 1. 

i 5. uderzenia. Podczas pauz mogą być 

obecne przytupy tzw. tapy. Jest sporo 

stylów salsy, a wśród nich 3 

najpopularniejsze: Cubana, New York i 

Los Angeles. 

Oto przykładowy układ taneczny kroków stylu Los Angeles „na 1”: 

Lewa noga krok do przodu – break do przodu (1 uderzenie w 2 taktach) 

Przeniesienie ciężaru ciała na prawą nogę (podpórka) (2 

uderzenie) 

Lewą nogę dostawić do prawej (3 uderzenie) 

Pauza (nic się nie dzieje) (4 uderzenie) 

Prawa noga krok do tyłu – break do tyłu (5 uderzenie) 

Przeniesienie ciężaru ciała na lewą nogę (podpórka) (6 uderzenie) 



  

  

Prawą nogę dostawić do lewej (7 uderzenie) 

Pauza (nic się nie dzieje) (8 uderzenie) 

Prawa noga krok do tyłu – break do tyłu (1 uderzenie w dwóch taktach) 

Przeniesienie ciężaru ciała na lewą nogę (podpórka) (2 uderzenie) 

Prawą nogę dostawić do lewej (3 uderzenie) 

Pauza (nic się nie dzieje) (4 uderzenie) 

Lewa noga krok do przodu – break do przodu (5 uderzenie) 

Przeniesienie ciężaru ciała na prawą nogę (podpórka) (6 uderzenie) 

Lewą nogę dostawić do prawej (7 uderzenie) 

Pauza (nic się nie dzieje) (8 uderzenie) 

 

 

 

 

 

 

Weronika Karutz 

 (źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28taniec%29) 



  

  

                                         

Już dawno w naszej szkole nie było porządnej imprezy                           

i doczekaliśmy się. Dyskoteka z okazji andrzejek trwała od godz. 

17:00 – 20:00. Samorząd uczniowski wraz z opiekunem świetnie 

zorganizowali całą imprezę – uczniowie dobrze i grzecznie się bawili. 

Zabawa odbyła się w sali gimnastycznej, w kolorowym oświetleniu 

migających świateł. Nasi wspaniali didżeje zadbali o to, żeby każda 

piosenka była tą najlepszą. Na dole koło szatni były stoiska z 

jedzeniem, pysznymi hot-dogami, frytkami, 

popcornem oraz napojami. Głód nikomu nie 

doskwierał! Nie zabrakło również konkursów 

takich jak „krzesełka”, taniec z balonami              

w parach, taniec na gazecie oraz wróżby 

andrzejkowe. Uważam, że wszyscy bawili się 

świetnie i zapamiętają tę zabawę na bardzo 

długo. Mamy ochotę na więcej! 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Waleska          

i  Dominika Bartek 



  

  

W piątek (28.11) kilka osób z naszej szkoły, przede wszystkim z Redakcji „Gimzetki”, 

udało się na galę i wernisaż konkursu fotograficznego pod tytułem „Energia życia”. 

Uroczystość ta odbyła się w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Gala rozpoczęła się 

koncertem utalentowanej Joanny Smajdor, uczestniczki The Voice of Poland. Ten naprawdę 

przepiękny występ zauroczył zebrane osoby do tego stopnia, że panowała cisza, wszyscy byli 

wsłuchani w śpiew piosenkarki. Po koncercie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu                                

i rozdanie nagród. „Gimzetka” za swoje zdjęcie niestety nie zdobyła żadnego miejsca, za to 

możemy być dumni z dwóch uczennic naszej szkoły. W kategorii do 18 lat Patrycja Radzioch 

z bardzo oryginalnym zdjęciem własnego autorstwa została nagrodzona 3. miejscem, a Sara 

Leckner za bardzo energiczne i ciekawe zdjęcie zajęła 2. miejsce. Dziewczyny otrzymały 

wartościowe nagrody, które powinny służyć im w przyszłym fotografowaniu. Obu 

uczennicom serdecznie gratulujemy. Po rozdaniu nagród wszyscy zostaliśmy zaproszeni na 

poczęstunek. Chyba każdy obecny na gali podzieli moje zdanie, że atmosfera na wernisażu 

miała w sobie coś niezwykłego i rzadko spotykanego. Spędziliśmy te 2 godziny w otoczeniu, 

którego do tej pory nie znaliśmy, zdecydowanie czuliśmy się bardzo swobodnie.  

Wiktoria Lempik 



  

  

W związku z tak dużym zainteresowaniem naszych 

uczniów fotografią ogłaszamy Konkurs 

Fotograficzny pt. „Utrwalamy wrażenia”. 

Celem konkursu jest uwieńczenie wspomnień.  

Przed nami sporo czasu wolnego: święta, Nowy Rok, 

ferie. Niech te chwile będą motywem przewodnim 

Twojego zdjęcia.  

Liczymy na Twoją kreatywność! 

 

Redakcja „Gimzetki” 

 

Regulamin konkursu znajdziesz na stronie 

internetowej naszego gimnazjum: http://g_biadacz.wodip.opole.pl 
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