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Kochani Czytelnicy! 

Nie wiem, czy zauważyliście, ale minęły już trzy miesiące roku 

szkolnego! Ja sama byłam w szoku, spoglądając w kalendarz. Radzę 

wszystkim systematycznie nadrabiad zaległości i poprawiad oceny, 

ponieważ już za półtora miesiąca kooczy się pierwsze półrocze… Myślę, że 

te dane przerażają nie tylko mnie I chyba nie tylko mnie dopadł tej 

jesieni potworny leo. Przechadzając się podczas przerwy na boisku,  

z prawie każdej strony można usłyszed, że „tyle nauki, a tak mi się nie 

chce”.  

W ostatnim czasie odbyło się wiele konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez kuratorium, są one bardzo trudne, dlatego pewnie 

frekwencja na nich nie była za wysoka. W drugim półroczu mają się 

odbywad konkursy szkolne i już dziś zachęcam wszystkich do wzięcia  

w nich udziału, abyśmy w aktualnościach mogli wymienid jak najwięcej 

nazwisk. 

W tym numerze proponujemy wywiad z panem Wojciechem 

Celką, aktualności, wyniki ankiety, w której niektórzy z Was brali udział 

oraz wiele innych. Zapraszam do czytania 

Gaba 
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Aktualności 

Od początku roku szkolnego oprócz codziennych obowiązków 

uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w wiele uroczystości i wzięli 

udział w licznych konkursach przedmiotowych. O ich wynikach 

dowiadujemy się, poznając kody uczniów, dlatego nie wszyscy wiedzą, 

komu udało się zakwalifikowad do kolejnego etapu. Oto lista najlepszych  

z najlepszych: 

 Wojewódzki Konkurs Biologiczny: Kinga Kaczmarek i Wiktor 

Madkowiak  

 Wojewódzki Konkurs Historyczny: Jakub Półtoraczyk 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny: Jakub Półtoraczyk 

 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego: Jakub Półtoraczyk  

Nie zapominamy też o naszych  koleżankach i kolegach ze szkoły 

podstawowej: 

 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla SP: Zofia Wachowiak  

i Michał Łagoda 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla SP: Filip Półtoraczyk 

 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla SP: Michał Łagoda i Filip 

Półtoraczyk 

Zważywszy na wysoki poziom tych konkursów, gratulujemy wszystkim, 

którzy zdecydowali się wziąd udział w którymkolwiek etapie szkolnym.  

 Wiktor Madkowiak zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie 

konkursu „Zielona Szkoła", w którym wykazał się wiedzą na temat 

ekologii i odnawialnych źródeł energii. 
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  Pod koniec października i na początku listopada oficjalnie 

powiększyło się nasze grono – przedszkolacy i uczniowie klas 

pierwszych w obecności rodziców złożyli uroczyste ślubowanie  

i zostali pasowani przez panią dyrektor. Na pamiątkę tak ważnego 

momentu w ich życiu, każdy został obdarowany pamiątkowym 

dyplomem oraz upominkiem. 

 W ramach akcji „Sprzątania Świata" 17 października  uczniowie 

klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści  wzięli udział  

w porządkowaniu terenów leśnych.  Zebraliśmy ponad 25 worków 

śmieci.  

 10 listopada wzięliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości 

organizowanych przez władze gminy na rynku w Piaskach. Bardzo 

podobało nam się  słuchowisko historyczne przygotowane przez  

p. Łukasza Puśleckiego i p. Pawła Powickiego wraz z uczniami 

naszej szkoły na temat pierwszych dni niepodległości w naszej 

gminie. 

 13 listopada w bibliotece odbył się etap szkolny XIV Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. W kolejnym 

etapie naszą szkołę reprezentowali Joanna Małecka i Michał 

Łagoda, który w niedzielnym finale otrzymał wyróżnienie.  

 W nocy z 27 na 28 listopada odbyła się „II Noc w gimnazjum”,  

z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Szczegółową relację 

przedstawimy w kolejnym numerze. 

Marta 
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Wolontariusze pomagają nie tylko w Piaskach! 

8 listopada wolontariusze Bonifraterskiego Wolontariatu  

w Marysinie pojechali do Wrocławia pomagad w zbiórce pieniędzy na 

Hospicjum Bonifratrów we Wrocławiu. Zbiórka odbyła się na jednym  

z wrocławskich cmentarzy. Wszyscy byli ubrani na żółto - takie są barwy 

wolontariatu w Piaskach. Pogoda dopisywała, było słonecznie, co byd 

może też miało wpływ na to, że wielu ludzi odwiedzało groby swoich 

bliskich i dzieliło się pieniędzmi. Po kweście młodzież z zakonnikami udała 

się do klasztoru, a później na spacer i do Muzeum Narodowego obejrzed 

Panoramę Racławicką. Wszystkim wolontariuszom humor dopisywał  

i cieszyli się, że mogli pomóc innym. 

Andzia 

Ogłoszenia!!! 

W dniach 7 – 18 grudnia w bibliotece szkolnej odbędzie się 

wystawa poświęcona serii filmów Star Wars. Fanów Gwiezdnych 

Wojen prosimy o przynoszenie wszelkich eksponatów (maski, 

miecze świetlne, przybory szkolne, plakaty, figurki, komiksy…)  do 

biblioteki. Wszystkich zachęcamy do obejrzenia wystawy. Przyjdźcie 

do biblioteki. Tu moc zawsze jest z Wami! 

 

Uczennica naszej szkoły Daria Pietrzyk została nominowana  

w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Powiatu Gostyoskiego. To 

wielkie wyróżnienie, gdyż znalazła się głównie w gronie osób 

dorosłych. Chcąc zagłosowad na naszą koleżankę, należy wypełnid 

kupon konkursowy. Kupony będą drukowane w 8 kolejnych 

wydaniach Życia Gostynia.  

Pomóżmy Darii wygrad! 
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Wywiad 

Od pierwszego września w naszej szkole został zatrudniony nowy 

nauczyciel muzyki pan Wojciech Celka. Chcąc go lepiej poznać, 

poprosiliśmy o udzielenie wywiadu. 

1. Podobno potrafi Pan grad na wielu instrumentach. Czy to 
prawda? Jeśli tak, to na jakich? 

Potrafię grad na pianinie i gitarze. A swoją przygodę z grą 

rozpocząłem w wieku 16 lat. 

2. Gdzie zdobywał Pan wykształcenie muzyczne? 

Początkowo byłem samoukiem i pasjonatem muzyki związanym z okresem 

buntu, w trakcie którego fascynowała mnie muzyka rockowa takich 

zespołów jak Led Zeppelin czy Guns N’ Roses itp. Po ukooczeniu liceum  

a następnie policealnej szkoły grafiki komputerowej stwierdziłem, że 

muzyka jest tym, co najbardziej mnie pochłania. Zdecydowałem się podjąd 

profesjonalną naukę i aplikowad na studia muzyczne. Dostałem się na 

wydział Edukacji muzycznej instytutu muzyki w PWSZ w Lesznie, który 

ukooczyłem. W międzyczasie zapisałem się do konserwatorium 

muzycznego w Poznaniu, na którym studiowałem muzykę przez rok, 

koocząc naukę na poziomie 6/8. 

3. Czy gra Pan w jakimś zespole muzycznym i można Pana gdzieś 
posłuchad?  

Grałem w kilku zespołach muzycznych w różnym czasie. Obecnie zająłem 

się samodzielną pracą związaną z komponowaniem oraz nauczaniem 

muzyki. 
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4. Czy w dzieciostwie ktoś zachęcał Pana do gry na instrumencie? 
Może w Pana rodzinie są jakieś tradycje muzyczne? Skąd 
zainteresowanie właśnie muzyką? 

Muzyką zainteresowałem się całkiem sam. Ojciec mój grał w młodości na 

perkusji, lecz to nie miało związku z moim zainteresowaniem tą dyscypliną 

sztuki. 

Muzyka zainteresowała mnie przede wszystkim tym, że dzięki niej mogę 

obcowad z pięknem w czystej postaci. Dostarcza ona niesamowitą dawkę 

energii i pozawala opisad uczucia, jakich nie potrafię w żaden inny sposób 

tak otwarcie wyrazid. Początkowo ekspresję swojej osobowości 

upatrywałem w muzyce rozrywkowej, jednak dopiero w zetknięciu  

i poważnym studiowaniu muzyki mistrzów odnalazłem sens i wymiar 

sztuki, jaką jest muzyka.  

5. Czym, oprócz muzyki, się Pan interesuje? 

Oprócz muzyki interesuję się polityką, historią, informatyką, sportem oraz 

starym kinem. 

6. Jakie są Pana wrażenia po prawie trzech miesiącach pracy  
w naszej szkole? 

Wrażenia mam pozytywne. Uczniowie tej szkoły są bardzo utalentowani  

i wielu z nich ma uśpione talenty. 
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Autorem byd… 

W dzisiejszych czasach wiele osób dorosłych twierdzi, że młodzież 

większośd czasu poświęca bezużytecznym czynnościom. Sądzą również, iż 

młodym ludziom brak kreatywności. Od dawna na łamach „Gimzetki” 

odpieramy tę tezę, dowodząc, że mamy wiele różnorodnych pasji. 

Niektórzy uczniowie naszej szkoły rozwijają na przykład swoje talenty 

literackie. 

Z naszych obserwacji i rozmów wynika, że gimnazjaliści w wolnym 

czasie piszą! Od wierszy, poprzez opowiadania, koocząc na powieściach! 

Jednak nie dzielą się z innymi swoimi dziełami i często ich działa trafiają 

„do szuflady” lub pokazują swoje prace tylko nielicznym.  Niektórzy 

poruszają różne problemy otaczającego nas świata, inni natomiast lepiej 

czują się w tematyce fantasty lub kryminałach, ale są i tacy, którzy wolą 

pisad książki z wątkiem miłosnym. Wiemy, jak trudno jest podjąd się 

takiego zadania, dlatego chcemy przedstawid argumenty, dla których 

warto pisad książki. Dzięki temu: 

- możesz wyrazid to, co czujesz 

- odczuwasz  satysfakcję 

- wzrasta twoja wiedza i kreatywnośd 

- zaczynasz tworzyd sztukę 

- możesz stad się sławny (jeśli już twoje dzieło ujrzy „światło dzienne”) 

- z pewnością przypodobasz się nauczycielce języka polskiego (większy 

zasób słownictwa) 

W drugim półroczu Gimzetka planuje wydad specjalny numer,  

w którym chcielibyśmy opublikowad teksty autorstwa uczniów naszej 

szkoły. Wiersze, opowiadania i fragmenty powieści można dostarczad do 

p. Justyny Koniecznej lub Agnieszki Janowskiej z kl. III D. Serdecznie 

zapraszamy do wykorzystania tej okazji  

Vicky & Gaba 
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Co nam w duszy gra? 

 Ilu ludzi na świecie, tyle poglądów na temat muzyki. Jedni 

uwielbiają ciężkie brzmienia, a inni wręcz przeciwnie - kochają 

zatracad się w symfoniach Beethovena. 

Rozbieżnośd jeśli chodzi o gatunki muzyczne towarzyszy nam 

od pokoleo. Nie oszukujmy się, w większości (jeśli nie we wszystkich 

przypadkach) dziadkowie wyzywają nas, że mamy wyłączyd, te jak 

mają w zwyczaju mówid,  „szarpidruty”, których słuchamy, ponieważ 

preferują łagodniejsze brzmienia, niektórzy nasi rodzice wychowali 

się na disco polo, a my?  

Pewnie zauważyliście, że w naszej szkole pojawił się nowy 

nauczyciel muzyki – pan Wojciech Celka, z którym koleżanki  

z redakcji specjalnie dla tego wydania Gimzetki przeprowadziły 

wywiad, a ja przeprowadziłam ankietę wśród uczniów gimnazjum, 

których poprosiłam o odpowiedź na jedno, proste pytanie: „Jakiej 

muzyki słuchasz?”. Gdy odpowiadający wskazywał konkretny 

gatunek, prosiłam jeszcze o podanie kilku ulubionych wykonawców. 

Wyniki tej ankiety są następujące: 

- pop (9 ankietowanych) 

- rap (6 ankietowanych) 

- wszystko, to, co leci w radio (6 ankietowanych) 

- rock (4 ankietowanych) 

- disco polo ( 3 ankietowanych) 

- muzyka klasyczna, koreaoski pop, pop- rock, pop- punk (po 2 

ankietowanych) 

- reggae, religijne, techno, street punk, dance, hip-hop, indie rock 

(po 1 ankietowanym) 

Wśród ulubionych wykonawców w gimnazjum znaleźli się 

przedstawiciele: 
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- popu: Justin Bieber, One Direction, Ed Sheeran, The Janoskians, 

Ariana Grande, Sylwia Grzeszczak, Rihanna, Justice Crew, Loudkidz, 

Sam Smith, Michael Jackson 

- rapu, hip-hopu: Zbuku,  Sido, Mark Foster, Buka, K2, Alfons, Chris 

Brown, Jason Derulo 

- muzyki elektronicznej: Avicii, Hardwell, Calvin Harris, Major Lazer, 

Martin Garrix 

- rocka: Bring Me the Horizon, Green Day, Kiss, Muse, AC/DC, 

Nickelback, Foo Fighters 

- pop - rocka, pop- punku: 5 Seconds of Summer, ROOM 94, Fall Out 

Boy, Video, Adam Lambert 

- indie rocka: All Time Low, Arctic Monkey, Flor, Imagine Dragons 

- koreaoskiego popu: EXO, BTS, Shinee 

- muzyki klasycznej: Antonio Vivaldi, W. A. Mozart, Fryderyk Chopin 

- disco polo: Weekend, After Party 

- muzyki religijnej: św. Aleksy 

Podsumowując -  najpopularniejszym gatunkiem wśród 
młodzieży z naszej szkoły jest pop, popularny jest także rap, częśd 
ankietowanych nie ma ulubionego rodzaju muzyki. Są też wśród nas 
osoby kochające mocne brzmienia albo lubiące taoczyd do 
dźwięków disco polo. 

Na liście ulubionych wykonawców znalazło się wielu 
świetnych artystów, więc jeśli lubisz słuchad muzyki, a nie jesteś 
„przywiązany” do jednego gatunku, zachęcamy do posłuchania 
piosenek nowo poznanych wykonawców, może akurat coś Ci 
wpadnie w ucho i Twoja playlista wzbogaci się o kilka nowych 
kawałków. 
Niech muzyka będzie z Wami… 

Charlie 
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Nietypowa wróżba… 

Andrzejki kojarzą nam się głównie z wróżeniem. Od początku istnienia 

Gimzetki ukazały się artykuły proponujące chyba wszystkie wróżby. 

Wszystkie, prócz jednej. 

Przy pisaniu tego artykułu zainspirowałam się Harrym Potterem 

i wymyśliłam wróżenie z herbacianych fusów. 

By móc wróżyd z fusów herbacianych, należy posiadad sypaną herbatę. Po 

zaparzeniu jej we filiżance i wypiciu, postawid ją dnem do góry na 

talerzyku i poczekad aż reszta płynu odsączy się (trwa to max. 5 minut). 

Następnie trzeba obracad filiżankę w palcach tak, by dojrzed jakiś kształt, 

a to może okazad się dośd trudne… Najpopularniejsze z dostrzeganych 

symboli, to: 

- Krzyż- próby i cierpienia 

- Słooce- wielkie szczęście 

- Żołądź- niespodziewany przypływ większej gotówki 

- Czaszka- niebezpieczeostwo na twojej drodze 

- Anioł - dobra wiadomośd 

- Medal - nagroda, ktoś cię doceni 

- Kapelusz - zmiana, nowe zajęcie, nowe hobby. 

Zachęcam wszystkich czytelników do wróżenia z fusów herbacianych 

i życzę wszystkim dopatrzenia się w nich żołędzi i aniołów  

Gaba 
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W związku z tym, że mamy jesieo, proponuję coś z marchewką, 

która kojarzy mi się właśnie z tą porą roku :) 

Marchewkowiec 

Składniki: 

 2,5 szkl. marchewki (startej na małych 

oczkach) 

 1,5 szkl. cukru 

 2 szkl. mąki 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 4 jajka 

 1 łyżka cynamonu 

 1 łyżeczka startego imbiru lub gałki muszkatałowej 

 1 1/3 szkl. oleju 

Przygotowanie: 

Żółtka ubid z połową cukru, drugą połowę ubid z białkami. Połączyd 

razem. Mąkę połączyd z sodą, proszkiem, cynamonem, gałką lub 

imbirem. Do żółtek z białkami dodawad po trochu olej i mąkę (siad 

przez sitko). Na koniec dodad marchewkę (odsączoną od nadmiaru 

soku). Wymieszad, wyłożyd na blachę. Pic około 45-50 minut w 

temperaturze 180 stopni. Można jeszcze polukrowad ciasto lukrem z 

soku z marchewki 

Lukier: 1 łyżka soku : 2 łyżek cukru pudru 

Smacznego :)  Zo$ia 


