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Drodzy Czytelnicy! 

Witam wszystkich czytających ostatni w 2015 roku numer Gimzetki. 

Zbliżamy się do - według licznych opinii - najbardziej magicznego czasu, 

jakim jest okres Świąt Bożego Narodzenia. Teraz pora zająd się ubieraniem 

choinki, sprzątaniem pokoi oraz robieniem przedświątecznych zakupów. 

W tym wydaniu mamy dla Was m. in. ankietę, sprawozdanie z nocy 

w gimnazjum, wywiad z wolontariuszami,  horoskop na nadchodzący rok 

oraz wiele innych. 

Serdecznie wszystkich zachęcam do przeczytania tych i pozostałych 

artykułów. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Życzę 

milej lektury  

Gaba 
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Aktualności 

 7 grudnia z okazji mikołajek w naszej szkole odbyła się 

„Inwazja Mikołajów”. Podczas długiej przerwy w hali 

sportowej zebrali się uczniowie i nauczyciele oraz spore 

grono Mikołajów, w których wcielili się sołtysi, radni oraz 

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych  

w Grabonogu. Każdy musiał wykonad zadanie - przeskoczyd 

przez wszystkie rózgi. Nagrodą był słodki upominek. 

 Po długiej przerwie do szkoły powrócił pan Jacek 

Damazyniak, z czego bardzo się cieszymy. 

 W tym miesiącu do grona nauczycieli dołączyli ks. Michał 

Kulig oraz ks. Paweł Ogrodnik. Serdecznie witamy i życzymy 

cierpliwości!  

 11 grudnia w hali naszej szkoły odbył się XII Mikołajkowy 

Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar 

Wójta Gminy Piaski. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn,  

z których najlepsza okazała się reprezentacja naszej szkoły  

w składzie: Marcin Dolatowski, Stanisław Zimowski, Kuba 

Pieprzyk, Bartosz Talarczak, Michał Wrona, Kornel Olejniczak, 

Kacper Madej, Dominik Pietrzyk, Michał Pawlak, Przemysław 

Binkowski, Igor Borowczak. Brawo chłopacy!  

 Tego samego dnia nasze redaktorki (Aga Oliwia, Wiktoria  

i Karolina) wzięły udział w konferencji „Media młodych" 

zorganizowanej w gostyoskim liceum. W pierwszej części 

spotkania dziewczyny wzięły udział w dyskusji moderowanej 

z udziałem gości specjalnych: Mariusza Kwaśniewskiego  

i Zbigniewa Urbaoskiego. Panowie opowiedzieli o swoich 

początkach w radiu i telewizji, w przystępny sposób 
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przybliżyli młodzieży temat funkcjonowania mediów we 

współczesnym świecie, a także wskazali plusy i minusy praca 

dziennikarza. W drugiej części spotkania nasze redaktorki 

uczestniczyły w warsztatach dziennikarskich, podczas których 

poznały tajniki pracy w radiu, doskonaliły umiejętnośd 

przeprowadzania dobrego wywiadu i nadawania tytułów 

oraz uczyły się, jak redagowad internetowe wydania gazetek 

szkolnych 

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Mikołaje 2015” 

organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gostyniu. Przygotowaliśmy paczki dla 7 dzieci. Dziękujemy 

wszystkim, którzy tak hojnie się do tego przyczynili! 

 Drużyna z naszej szkoły w składzie Joanna Małecka, Kinga 

Kaczmarek, Wiktor Madkowiak i Jakub Półtoraczyk 

zwyciężyła w VI Powiatowym Konkursie Ekonomicznym 

„Spotkanie z ekonomią”, który odbył się w Zespole Szkół  

w Bodzewie. 

 Ogromnym sukcesem może pochwalid się Jakub Półtoraczyk, 

który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego  

w Konkursie Historycznym. Trzymamy kciuki!  

 16 grudnia odbył się etap szkolny XXII Konkursu Wiedzy 

Religijnej. I miejsce zajęła Oliwia Krzak z klasy IB, drugie Anna 

Stachowiak z IIB, trzecia była Ewelina Stężycka z IIB. 

Dziewczyny będą reprezentowały szkołę w etapie 

rejonowym w Lesznie. 

Zuza 
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To była szalona noc… 

Z 27 – 28 listopada odbyła się noc w gimnazjum. Najpierw zorganizowano 

spotkanie z absolwentami, którzy wspominali pobyt w naszej szkole 

(bardzo pozytywnie!), opowiadali o tym, czym się obecnie zajmują  

i odpowiadali na pytania.  

Następnie wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup i tych składach 

uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach: 

 pieczenie ciasteczek owsianych (mniam, mniam) 

 wykonywanie doświadczeo biologicznych, np. wykrywanie 

witaminy C w produktach spożywczych  

 sesja zdjęciowa – brawo dla tych, którzy zaangażowali się  

i przynieśli rekwizyty 

 spotkanie z Gostyoskim Klubem Fantastyki  Kopuła Zapomnienia, 

którzy są współorganizatorami Gostyoskiego Festiwalu Fantastyki 

„Gostkon” – kto by się spodziewał, że gry planszowe mogą byd tak 

wciągające (nie tylko dla młodzieży  ); tu można było też 

posłuchad, czym ta grupa się zajmuje, jakie ma plany i obejrzed 

zdjęcia z gry w terenie 

 nauka żonglowania prowadzona przez mażoretki  

Po warsztatach i pochłonięciu pizzy, bawiliśmy się na dyskotece,  

a następnie próbowaliśmy obejrzed film. 

 Redakcja Gimzetki postanowiła zapytad uczniów o wrażenia z imprezy: 

 Bardzo mi się podobało. 

 Była bardzo dobra pizza. 

 Zajęcia były bardzo ciekawe . 

 Super! 

 Na dyskotece mogło by byd więcej zabaw i konkurencji, ale poza 

tym było nieźle. 
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 Było spoko, szkoda że film się zacinał. 

Jedynym minusem wymienianym przez naszych rozmówców był brak 

płynności przy zmienianiu się grup podczas warsztatów. 

Dziękujemy bardzo pani Agnieszce Niedzieli i innym zaangażowanym 

nauczycielom, którzy poświęcili dla nas tak wiele czasu! Niech żałują ci, 

którzy nie byli. Mamy nadzieję, że podobna impreza odbędzie się również 

w przyszłym roku szkolnym.  

Vicky & Kama 

 

 

 

 

Dzieo Wolontariuszy - uwielbienie na dziękczynienie  

6 grudnia już po raz trzeci odbyło się spotkanie wolontariuszy  

z Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie z okazji Światowego Dnia 

Wolontariusza . W tym roku pod hasłem „Uwielbienie na Dziękczynienie”. 

Specjalnymi gośdmi byli wolontariusze z Wrocławskiego Hospicjum 

Bonifratrów. Wielbienie prowadził ks. Paweł Bogdanowicz Cor i zespół 

Menni.  Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie całorocznej pracy. 

Każdy z wolontariuszy został obdarowany upominkiem. Po uwielbieniu 

wszyscy goście zostali zaproszeni do refektarza, gdzie przy smacznych 

wypiekach, w towarzystwie rodziców był czas na swobodne rozmowy  

i osobiste refleksje. 
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Pogorzelski Masterchef 

 

W czwartek 10 grudnia razem z Agnieszką Gorwą, Zosią 

Mikstacką i Weroniką Jakubowską pojechałyśmy do restauracji 

„Impresja” w Borku Wielkopolskim na zorganizowany przez ZSOiZ  

w Pogorzeli konkurs kulinarny „Masterchef“. 

Najpierw przedstawicielka Paostwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gostyniu zaprezentowała krótką prezentację na 

temat zdrowego żywienia i trybu życia. Potem nadszedł ważny 

moment - losowanie dao, które musiałyśmy przygotowad. Nasza 

grupa miała zrobid "kolorową" sałatkę, roladki ze szpinakiem i serem 

feta oraz musli z jogurtem i owocami. Zajęłyśmy swoje stanowisko  

i przygotowałyśmy produkty oraz rozdzieliłyśmy zadania między 

siebie. Przez około dwie godziny w restauracji panowało wielkie 

zamieszanie. Wszyscy uczestnicy biegali od sali do kuchni i od kuchni 

do sali. Kucharze służyli nam radą w każdej sprawie i starali się 

pomóc. Jurorzy widząc, że bardzo sprawnie poszło nam 

przygotowywanie wyznaczonych dao, dodali nam jeszcze jedną 

konkurencje – mieliśmy przygotowad potrawę wymyśloną przez nas. 

Niestety musieliśmy poczekad  na kilku jurorów i w tym czasie dania 

zdążyły już troszeczkę wystygnąd. W koocu rozpoczęła się 

degustacja. Uczestnicy także mogli spróbowad potraw. Wszystkie 

dania były bardzo pyszne. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce, ale 

i tak bardzo się cieszymy – przecież nie zawsze trzeba wygrywad, ale 

mamy nadzieję jeszcze kiedyś powtórzyd ubiegłoroczny sukces.  

Marta 
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Wywiad z wolontariuszami  

Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie 

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy chętniej podejmujemy 

działania na rzecz drugiego człowieka. Zewsząd docierają do nas 

informacje o akcjach charytatywnych dla ubogich czy samotnych. 

Wśród nas są jednak tacy, którzy przez cały rok wchodzą w rolę 

świętego Mikołaja, poświęcając innym swój czas. Mam na myśli 

wolontariuszy z Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie.  W tym 

roku ich praca w sposób szczególny została doceniona – wolontariusze 

otrzymali tytuł Wolontariusza Roku Powiatu Gostyoskiego w kategorii 

wolontariat grupowy i statuetkę EDMUND 2015. Na uroczystą galę, która 

odbyła się 8 grudnia pojechali Zosia Mikstacka, Wiktor Madkowiak i Michał 

Grabowski, ale na wyróżnienie zapracowali wszyscy wolontariusze  

z naszej szkoły. Są to 22 osoby: Kacper Pieprzyk, Wiktor Madkowiak, 

Patryk Stachowiak, Michał Grabowski, Dawid Łagodzioski, Klaudia 

Łagodzioska, Klaudia Nowak, Zofia Dopierała, Weronika Jakubowska, Zofia 

Mikstacka, Weronika Nawrocka, Natalia Madkowiak, Weronika 

Kopaszewska, Karolina Michalak, Dorota Jędrzejczak, Agnieszka Gorwa, 

Bartosz Pawlicki, Sandra Mucha, Anna Stachowiak, Patrycja 

Niewrzędowska, Nadia Sroka, Natalia Grabowska. Dzięki wyróżnieniu  

o naszych wolontariuszach zrobiło się głośno. Ania Stachowiak, Klaudia 

Nowak i Wiktor Madkowiak udzielili nawet wywiadu w radiu Elka. Kilku 

wolontariuszy zgodziło się też porozmawiad z naszą redakcją. 

1. Jak to się stało, że zostałaś wolontariuszem? 

O wolontariacie dowiedziałam się na lekcji religii od pani Romki Marciniak. 

Chciałam zostad wolontariuszem, więc się zgłosiłam. 

2. Co robicie w ramach wolontariatu? 

Odwiedzamy chorych, rozmawiamy z nimi, mamy też biblioteczkę na 

kółkach, z którą jeździmy do pacjentów, którzy sami nie mogą dojśd, by 
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wypożyczyd książkę. Pomagamy też w codziennych sprawach np. myjemy 

szklanki, obieramy owoce. Chorych, którzy są na wózkach inwalidzkich, 

zawozimy też do kaplicy na msze i różne nabożeostwa. Najważniejsza dla 

tych ludzi jest chyba zwyczajna rozmowa. 

3.Czy są jakieś minusy wolontariatu? 

Nie ma żadnych minusów. 

4. Co najbardziej podoba ci się w tym, że jesteś wolontariuszem? 

Największą radośd sprawia mi, gdy widzę, że chorzy się uśmiechają. 

5. Ile czasu spędzacie na dyżurach? 

Każdy ma  wyznaczony dzieo, w którym ma swój dyżur i średnio  

w tygodniu spędzamy w Marysinie 1 – 2 godziny. 

6. Czy twoi rodzice są zadowoleni, że jesteś wolontariuszem, czy wręcz 

przeciwnie? 

Moi rodzice cieszą się, że pomagam innym. Uważają, że dzięki temu stałam 

się grzeczniejsza i więcej pomagam w domu. 

7.Co was wyróżnia jako wolontariat w Marysinie? 

Wyróżnia nas to, że mamy żółte koszulki!:) 

Teraz jeszcze to, że wygraliśmy Edmunda 2015 w kategorii grupowej. 

8. Czy po skooczeniu gimnazjum nadal chcesz pomagad? 

Tak, bardzo chcę pomagad. Wiem już, że będę wolontariuszem w Lesznie.  

9. Czy wiążesz przyszłośd z wolontariatem? 

Na razie się nad tym nie zastanawiałem, ale mam jeszcze trochę czasu.  

Wiem, że nie przestanę pomagad innym. 

10. Kilka słów o wolontariacie 

Wolontariat daje nam wiele radości. Cieszymy się, że możemy pomagad  

w zwyczajnych rzeczach.  Teraz przygotowujemy jasełka dla  pacjentów  

i nie tylko. Dużo też się uczymy. Wiemy, jak obchodzid się z osobą po 

wypadkach, wylewach. Wiemy też, jak z takimi osobami rozmawiad. 

Wolontariat pomaga nam się oswoid z trudnymi sprawami i wypadkami 

życiowymi. 

Andzia  



10 
 

Bez czego nie wyobrażasz sobie Świąt Bożego Narodzenia? 

W związku ze zbliżającymi się świętami postanowiłam 

przeprowadzid ankietę i dowiedzied się, co według Was jest ich 

nieodłącznym elementem. Oto jej wyniki: 

 

Jak widad, większośd osób lubi, kiedy nasz dom zdobi pięknie 

przystrojona choinka. Wielu z nas ceni sobie czas świąteczny 

spędzony z rodziną. Niektórzy wierzą, że szczęście przyniesie im stół, 

na którym dumnie będzie prezentowad się 12 dao. Bez względu na 

to, czy w Waszych domach będzie pachnied piernikami lub czy będą 

śpiewane kolędy, życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia były 

zdrowe i szczęśliwe!      

        Zuza 
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Sylwester za granicą 

Pewnie większośd z Was ma już sylwestrowe plany i spędzi ten czas dobrze 

bawiąc się w gronie przyjaciół. My jednak byłyśmy ciekawe, jak obchodzi 

się sylwestra w innych krajach: 

Brazylia - uroczystości przeprowadzane są w całym kraju. Najsłynniejszym 

miejscem witania Nowego Roku jest plaża Copacabana w Rio De Janeiro. 

Korea Południowa - wiele ludzi podróżuje do Dong Jung Jin, gdzie słooce 

widziane jest codziennie najwcześniej. 

Australia - szczególnie dużo ludzi przybywa do Sydney, aby obejrzed 

największy na świecie pokaz sztucznych ogni. 

Filipiny –ludzie  zachowują się bardzo głośno, by odstraszyd złe duchy, 

niosą figury, które mają symbolizowad obfitośd. 

Rosja - ogromna wieża zegarowa dzwoni o północy, a zwyczajem jest, by 

przy każdym uderzeniu zegara pomyśled życzenie. 

Grecja - rodziny i krewni gaszą światła o północy, a następnie świętują 

krojąc  vasilopitę – ciasto, w którym ukryta jest zazwyczaj moneta. Osoba, 

która ją znajdzie, oczekuje szczęścia w przyszłym roku. 

Włochy – tu ludzie świętują Nowy Rok na ulicznych zabawach. Są też 

ogromne platformy, na których zazwyczaj znajdują się karykatury 

sławnych osobistości, często polityków. 

Dania – mieszkaocy tego kraju przygotowują specjalne potrawy, ciasta  

o dziwnych kształtach, tłuką niezliczone ilości talerzy. 

Irak - Nowy Rok świętują tam głównie chrześcijanie. Mężczyźni na wiwat 

strzelają z karabinów maszynowych. 
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Hiszpania -o północy bije dzwon, a ludzie muszą zjeśd 12 winogron, przy 

każdej wymyślając życzenie 

Chiny - są organizowane festyny i jarmarki wokół świątyo i parków. 

Wszędzie dominuje kolor czerwony. Ludzie wykonują taniec  Smoka. 

Nigeria – tu Nowy Rok rozpoczyna się po zakooczeniu żniw, obchodzony 
jest z ceremonialnymi taocami, życzeniami przesyłanymi bębnami oraz 

specjalnymi daniami.  
 
                                                                                                  Liwia i Alyssa 
 

Nietypowe święta… 

Kiedy już hucznie obejdziemy sylwestra, w 2016 roku czeka nas 

wiele nietypowych świąt, które są warte celebrowania. Oto kilka co 

ciekawszych przykładów. 

7 stycznia - Dzieo Dziwaka 

12 stycznia - Dzieo Sprzątania Biurka 

14 stycznia - Dzieo Ukrytej Miłości i Dzieo Osób Nieśmiałych 

16 stycznia - Dzieo Pikantnych Potraw 

31 stycznia - Międzynarodowy Dzieo Przytulania (nie wstydźmy się 

okazywania uczud!!!) 

2 lutego - Dzieo Pozytywnego Myślenia 

9 lutego - Dzieo Pizzy (mmm… chyba mój ulubiony) 

15 lutego - Dzieo Singla (czy to nie dziwne, że występuje dzieo po 

walentynkach?) 

24 lutego - Dzieo Niespodziewanego Całusa 

14 marca - Dzieo Liczby Pi 
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23 marca – Dzieo Windy 

12 kwietnia - Dzieo Czekolady 

3 maja - Dzieo bez komputera 

19 maja - Dzieo Dobrych Uczynków 

1 czerwca - Święto Bułki 

6 czerwca - Światowy Dzieo Pocałunku 

25 czerwca - Światowy Dzieo Deskorolki 

4 lipca - Święto Hot-doga 

19 lipca - Dzieo Czerwonego Kapturka 

6 sierpnia - Dzieo Musztardy 

31 sierpnia - Dzieo Blogów 

8 września - Dzieo Marzyciela 

2 października - Światowy Dzieo Uśmiechu 

25 października - Dzieo Kundelka 

30 października - Dzieo Spódnicy 

25 listopada - Dzieo Pluszowego Misia 

6 grudnia - Dzieo Anioła 

11 grudnia- Dzieo Chruścików 

Zanim przygotowywałam ten artykuł o wielu tych świętach nie 

miałam pojęcia (no, bo kto by wpadł na to, że jest taki dzieo, jak Dzieo 

Windy?). Wiele z nich okazało się bardzo interesujących i mam nadzieję,  

że od przyszłego roku każdy z Was będzie obchodził któreś z nich (np. 

Dzieo Czekolady)   

     Gaba 
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Niezastąpieni ludzie! 

Co prawda Dzieo Babci i Dzieo Dziadka dopiero za miesiąc (wiem,  

że wszyscy pamiętają, ale na wszelki wypadek przypomnę – 21 i 22 

stycznia), ale już teraz chciałabym obalid stereotypy związane z tymi 

osobami. 

Zauważyłam, że niektóre osoby widzą dziadków, jako starszych ludzi, 

którzy siedzą na bujanych fotelach i rozwiązują krzyżówki. Moim 

zdaniem – nic bardziej mylnego. Postanowiłam bliżej przyjrzed się 

temu, co robią nasi najbliżsi. Okazuje się, że: 

 Uprawiają Nordic Walking.  

 Jeżdżą na rowerze.  

 Spacerują np. w parku, lesie. 

 Chodzą na basen. 

 Pieką ciasta. 

 Działają w różnych organizacjach (koła gospodyo, kluby 

seniora itp.) 

 Zajmują się zwierzętami. 

 Czytają książki. 

 Zajmują się wnukami (to dopiero jest intensywnie spędzony 

czas!) 

To nie wszystko! Pośród nich są tacy, którzy lubią technologię! Tak, 

to prawda, starsze osoby również lubią nowe telefony (dotykowe), 

laptopy, płaskie telewizory itd. Jedną z takich osób jest dziadek 

uczennicy naszej szkoły, o którym słyszałam, że bardzo często 

zmienia sprzęt elektroniczny w domu. 

 Vicky                                                                                                
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Poznaj swój los 

 Postanowiłam pobawid się w wróżkę i przepowiedzied, Ci co 

spotka cię w tym roku. Zacznę od prognozy ogólnej na 2016 rok. 

Nowy rok przyniesie ze sobą dużo okazji do rozwinięcia skrzydeł. 

Wielu ludzi poczuje silne pragnienie wzniesienia się ponad dotychczasowy 

poziom swojej egzystencji. Ambicja będzie dla nich motywem przewodnim 

przez całe dwanaście miesięcy. Chociaż nadal na świecie będą działy się 

niepokojące rzeczy, teraz można pomyśled o własnym rozwoju. 

Powinieneś jednak pamiętad, że wraz z nowymi możliwościami mogą 

pojawid się nowe obowiązki. 

Horoskopy są w prawie każdej gazecie, więc ja postawiłam na coś 

oryginalniejszego, co jest aktualne przez cały rok, czyli Liczbę Drogi Życia - 

niektórzy numerolodzy porównują ją do znaku zodiaku, przypisanego do 

konkretnej osoby. Jest to bowiem liczba określająca przeznaczenie danego 

człowieka, jego najważniejsze cechy – pozytywne i negatywne – oraz to, 

jaka czeka go przyszłośd. Obliczenie tej liczby jest banalnie proste. 

Wystarczy zsumowad wszystkie cyfry ze swojej daty urodzenia.  

Przykład: osoba urodzona 12 września 1985 roku -> 1+2+9+1+9+8+5=35 -> 

3+5=8 

Jedynka jest osobą ambitną. Co ciekawe, jej życie często układa się w taki 

sposób, że czerpie korzyści z pracy innych osób. Cieszy się uznaniem wielu 

ludzi, szczególnie w swoim bezpośrednim otoczeniu jest bardzo ceniona. 

Posiada niesłychanie sprawny umysł. Jedynka jest też urodzonym 

szczęściarzem. 

Dwójka śmiało stawia czoło wszelkim wyzwaniom – nie tylko pozytywnym, 

ale i porażkom. Można powiedzied, że znajduje się raz na wozie, raz pod 

wozem. Ceni sobie życie w grupie i szanuje każdego człowieka. Związki 

międzyludzkie są dla niej najważniejsze. 

Trójka to szczęściara, która umie sprostad wielu przeciwnościom losu. Jej 

otwartośd sprawia, że często zdarza się jej byd zdradzaną przez przyjaciół. 
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Z drugiej strony, Trójki potrafią byd bardzo egoistyczne, przez co nie 

dogadują się z członkami rodziny. Wspaniałomyślna i serdeczna. 

Wszelkie nieprzewidziane zmiany stanowią przeszkodę na drodze do 

realizacji perfekcyjnie ułożonych planów życiowych Czwórki. Nawet będąc 

bogatym człowiekiem, Czwórka ma nieodparte wrażenie, że coś pięknego 

ją omija. 

Piątka jest bardzo pozytywną liczbą przeznaczenia. Cechuje ją uczynnośd, 

mocno rozwinięta intuicja, powodzenie, przenikliwośd, wesołośd i energia 

życiowa. Zdarza się, że działa nieco ryzykownie. 

Szóstka jest przede wszystkim zaangażowanym opiekunem, ale ceni też 

luksus i bogactwo. Jest towarzyska. Wynika to przede wszystkim  

z wrodzonej potrzeby opiekowania się kimś. 

Liczba Siedem jest powszechnie uważana za bardzo szczęśliwą. Nic 

dziwnego, skoro Siódemka jest pełna uroku, skromna. Przyciąga ludzi 

swoimi niebanalnymi ideami, a przy tym błyskotliwymi argumentami. Jest 

też świetnym mówcą – potrafi rozprawiad godzinami w tak zajmujący 

sposób, że żaden słuchacz się nie nudzi. 

Ósemka jest niebywale wytrzymała i pracowita. Często tworzy 

niepotrzebne utrudnienia innym ludziom, przyczyniając się do ich porażek. 

Jest wymagająca, przez co potrafi szybko zniszczyd czyjeś poczucie 

wartości. 

Dziewiątka jest miłośniczką piękna w ogólnym tego pojęcia znaczeniu. 

Fascynuje ją wszystko, co przynosi przyjemnośd i przygody. Jest 

przekonana, że życie powinno polegad na byciu szczęśliwym. Z natury jest 

dośd gwałtowna, czemu daje upust w publicznych przemowach. 

 

Charlie 
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 „Więzienia są po to, żeby z nich uciekad” 

W tym numerze Gimzetki postanowiłam 

zrecenzowad pewną książkę porównywalną do 

takich bestsellerów jak „Igrzyska Śmierci” czy 

„Niezgodna”. Na podstawie tej powieści 

powstał także film. 

Mowa o książce amerykaoskiego autora 

Jamesa Dashnera „Więzieo Labiryntu”.  

Głównym bohaterem jest szesnastoletni 

Thomas, który trafia w niewyjaśnionych 

okolicznościach do Strefy, która jest otoczona 

murami Labiryntu. Nie mając wielkiego 

wyboru, Tom musiał pogodzid się z myślą, że to jest jego nowy dom. Strefę 

zamieszkują także inni ludzie, a raczej młodzieocy w wieku od dziesięciu do 

siedemnastu lat. Mieszkając w tym miejscu, mają tylko jeden cel - 

odnaleźd wyjście z Labiryntu i wrócid do swojego dawnego życia. Jednak 

wydostanie się z tak okropnej pułapki nie jest proste, ponieważ co noc 

zmienia swój układ. Ponadto, żeby nie było im tak prosto, Labirynt 

zamieszkują przerażające, bezlitosne stworzenia, które żywią się ludzkim 

mięsem. Jakby tego było mało, następnego dnia po przybyciu Thomasa, 

windą do Strefy po raz pierwszy zostaje dostarczona dziewczyna, 

przynosząca tajemniczą wiadomośd. Wszyscy Streferzy zdają sobie sprawę, 

że od tej pory nic nie będzie już takie, jak było. Thomas podświadomie 

czuje, że to właśnie on i dziewczyna są kluczem do rozwiązania zagadki 

Labiryntu i znalezienia wyjścia. Ale z każdą chwilą czasu na to jest coraz 

mniej, a pytao wciąż więcej. 

Dlaczego w ogóle znaleźli się w Strefie? Jaka jest ich rola? Kim są 

Stwórcy, którzy sprawują nad nimi kontrolę? Czym jest Labirynt i czy 

można znaleźd z niego wyjście? Jaką cenę przyjdzie im za to zapłacid i czy 

są na to gotowi? 

Szansa jest tylko jedna: Znajdź wyjście albo gio. 
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„Więzieo Labiryntu”  to jedna z najbardziej wciągających książek 

ostatnich miesięcy, która trzyma w napięciu od początku aż do ostatniej 

strony. Niech nie zniechęci Was troszkę nudnawy początek -  im bardziej 

będziecie zagłębiali się w lekturę - tym trudniej będzie się od niej oderwad. 

Zainteresowanych powieścią zapraszamy do szkolnej biblioteki, w której 

książka jest dostępna. 

Charlie 

 
W związku ze zbliżającym się karnawałem postanowiłam podzielid 
się przepisem dla leniuszków idealnym na sylwestrową noc :) 

Makaronowe muszki 

Składniki:   

 25 plasterków kiełbasy żywieckiej 

 200g żółtego sera  

 25 kokardek makaronowych 

 25 czarnych oliwek 

 2 nieduże zielone ogórki  
 
Sposób przygotowania:  

Makaron gotujemy według  przepisu na opakowaniu, odcedzamy  

i przelewamy zimną wodą. Ser żółty kroimy w kostkę. Ogórki 

obieramy i kroimy w dośd grube kawałki. Plasterki kiełbasy składamy 

na pół i zwijamy w rulonik. Na wykałaczki nadziewamy kolejno: 

oliwkę, kokardkę makaronową, zwiniętą w rulonik kiełbasę 

żywiecką, kawałek żółtego sera i plasterek ogórka 

Smacznego ! 

Zo$ia 


