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Drodzy Czytelnicy! 

Jak zwykle, kiedy zabierałam się do pisania wstępu i teraz 

zastanawiam się, jakimi sprawami się zająd, o czym mam napisad. 

Zazwyczaj poruszam optymistyczne tematy, więc tak będzie i tym 

razem. 

Pogoda wreszcie przypomina tę wiosenną. Miejmy nadzieję, że tak 

będzie jak najdłużej. Chyba nikt nie lubi, gdy za oknem pada deszcz, 

pomimo tego, że nie zawsze mamy czas lub chęci, by wyjśd na 

zewnątrz. 

Za nami są już sprawdzian szóstoklasisty i egzaminy gimnazjalne. 

Z tego co słyszałam, to tragedii nie będzie  Chod nie oznacza to 

zwolnienia tempa w nauce, to i tak każdy trzecioklasista odczuł ulgę. 

Gaba 
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Aktualności 

 Nasi sportowcy nie zwalniają tempa: 

 siatkarki z podstawówki wzięły udział w dwierdfinale 

wojewódzkim w Nietążkowie 

 40 sportowców wystartowało w Mistrzostwach 

Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, 12 

z nich wywalczyło awans do finału wojewódzkiego: 

Karolina Bielecka, Patrycja Bielecka, Bogumiła Wolna, 

Martyna Naskręt, Szymon Strugała, Nicolas 

Dopierała, Marcin Dolatowski, Jakub Pieprzyk, Julia 

Naskręt, Eliza Hałas, Bartosz Dopierała, Hubert 

Szymczak. 

 drużyna mieszana siatkarzy z gimnazjum zdobyła I 

miejsce w towarzyskim turnieju o Puchar 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół w Bodzewie. 

 6 uczniów naszej szkoły (laureatów eliminacji szkolnych) 

wzięło udział w Powiatowym Konkursie Języków Obcych 

zorganizowanym przez ZSZ w Gostyniu, gdzie odnieśli duże 

sukcesy – w zmaganiach z języka niemieckiego I miejsce 

zajęła Michalina Frąckowiak, II Kinga Kaczmarek, a trzeci był 

Jakub Półtoraczyk; język angielski biegle znają Jola Henzel i 

Karolina Tomczak, które zdobyły III miejsce. 

 Kolejny raz udowodniliśmy, że nasza szkoła jest „Eko”: 

 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi 

porządkowaliśmy tereny leśne. W ramach akcji 

sprzątania świata zebraliśmy kilkanaście worków 

śmieci. 



4 
 

 30 kwietnia byliśmy chyba najbardziej widoczną 

grupą na świętogórskim Eko-festynie, który odbywał 

się pod hasłem „Miłosierni dla Ziemi”. Prowadziliśmy 

tam gry, zabawy, konkursy przede wszystkim dla 

rodzin z dziedmi. 

 4 maja odbyły sie eliminacje szkolne XII Konkursu 

Dekanalnego. I miejsce zajęła Alicja Kaczmarek, druga była 

Patrycja Niewrzędowska, a trzecia Anna Stachowiak. 

Dziewczynom życzymy powodzenia w finale konkursu, który 

odbędzie się w Bodzewie.  

Pantomima  „Nigdy nie jest za późno’’ 

W Niedzielę Biblijną 24 kwietnia wolontariusze Bonifraterskiego 

Wolontariatu  w Marysinie wystawili w kościele parafialnym w Piaskach 

pantomimę. Można było ją zobaczyd na mszach świętych o godzinie 7:30, 

9:00, 11:00. Wcześniej pantomima ta była już przedstawiana w Marysinie, 

Rydzynie, Gostyniu. Opowiada o życiu pewnej kobiety, która unikała słowa 

Bożego. Zostały pokazanie etapy jej życia od młodości do starości.  

Zapominała słuchad słów Boga, dopiero kiedy zachorowała i została 

całkiem sama, bardzo zapragnęła je usłyszed. Opowiadając tę historię, 

młodzież chciała zachęcid do czytania i słuchania fragmentów z Pisma 

Świętego. Przedstawienie to nie było długie, ale oddawało wiele emocji. 

Myślę, że osoby, które je odczytały, wybiorą dobrą drogę i będą kierowały 

się w życiu słowem Boga. Po zakooczeniu mszy  świętej na wychodzących z 

kościoła, czekała mała niespodzianka - wolontariusze przygotowali cytaty z 

Pisma Świętego. Uważam, że chociaż młodzież było trochę zmęczona po 

tych występach, było warto.                                                                                  

 Andzia  
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Wywiad 
 

Tradycyjnie już, kiedy w szkole pojawia się nowy nauczyciel – 

przeprowadzamy wywiad. Tym razem rozmawiałyśmy z panią Sarą 

Przybylak. 
 

1. Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
Trudne pytanie, ale chyba pierwsze, co sobie przypominam to 

stewardessa, ponieważ samoloty i podróże zawsze bardzo mnie 

interesowały. 

2. Dlaczego wybrała Pani język angielski? 
Angielski wybrałam dlatego, że od dziecka miałam kontakt z tym 

językiem i całkiem dobrze sobie z nim radziłam. W szkole angielski 

zawsze był moim ulubionym przedmiotem. 

3. Czy oprócz naszej szkoły pracowała Pani bądź pracuje w innej 

szkole? 

Tak, zaczęłam pracować jako nauczyciel języka angielskiego w 

przedszkolu w Karolewie, potem pracowałam w szkole podstawowej 

w Zimnowodzie, a obecnie w waszej szkole i szkole podstawowej w 

Wycisłowie. 

4. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci w różnym wieku. Jak Pani 

uważa, lepiej pracuje się z młodszymi czy starszymi uczniami? 

Jak wspomniałam w poprzednim pytaniu, pracowałam już z dziećmi 

w różnym wieku, trudno powiedzieć z jaką grupą wiekową pracuje 

się najlepiej, ale chyba jednak wybrałabym dzieci młodsze, mimo że 

praca z nimi nie jest łatwiejsza. 

5. Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy? 
Myślę, że tak, mimo tego, że bywa stresująca, nie wyobrażam sobie 

siebie w innej pracy.   

6. Jakie są Pani pozazawodowe zainteresowania? 
Moje pozazawodowe zainteresowania związane są głównie z 

komputerami i ogólnie rozumianą fantastyką. Uwielbiam czytać, 

głównie książki fantasy lub mange. W miarę możliwości śledzę kilka 

seriali i anime, a jeżeli zostanie jeszcze trochę czasu, to siadam przy 

komputerze.   
Marta i Andzia          
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Egzaminy, egzaminy i po… 

 

 Przychodząc do gimnazjum, od pierwszych 

tygodni jesteś uprzedzany, że w trzeciej klasie 

będziesz pisał egzamin gimnazjalny. Przez całą 

trzyletnią naukę na tym poziomie jesteś do niego 

przygotowywany, a nauczyciele przy każdej okazji 

odwołują się do tego, że: „tego typu pytanie 

pojawia się na egzaminie”. 

 Mimo usilnych starao, sytuację większości trzecioklasistów chwilę 

przed egzaminami idealnie oddają słowa Sokratesa: „Wiem, że nic nie 

wiem”. Tak było i w tym roku. Opinie na temat tegorocznych arkuszy są 

różne. 

W części historycznej sporo było I wojny światowej, zadao dotyczących 

rozbiorów, Kongresu Wiedeoskiego, Napoleona. Nie były zbyt łatwe. Częśd 

z wos sprawiała nam znacznie mniej problemów.  

Język polski - pewnie nie było w szkole ucznia, który pierwsze co zrobił po 

rozerwaniu arkusza, to nie otwarł ostatniej strony, a tam czekała na niego 

charakterystyka. Na pierwszej powitali nas „Krzyżacy”. Mimo to, test do 

najtrudniejszych nie należał. 

Dopiero drugi dzieo był dla większości uczniów przekleostwem, bo 

przecież przedmioty przyrodnicze i matematyka? Katastrofa… 

Mnie (jak i większośd moich koleżanek i kolegów) przeraził arkusz z 

przyrodniczych - był strasznie trudny, szczególnie chemia i fizyka; biologia 

była dośd łatwa, chemia i fizyka były strasznie trudne, a geografia do 

najłatwiejszych też nie należała - wypowiadali się uczniowie. 

Co do arkusza matematycznego w tym roku zdania są podzielone: było 

strasznie łatwe; matematyka była bardzo trudna… - jednak niektórzy salę 

opuszczali już po 15 minutach. 

Ostatniego dnia skupiliśmy się na językach obcych. Dla większości osób 

dzieo praktycznie bez stresu, „na luzie”. 
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Niemiecki - z wypowiedzi kolegów, którzy pisali ten arkusz można 

wywnioskowad, że nie był za trudny. 

Angielski - kilka razy padało stwierdzenie: podstawa trudniejsza niż 

rozszerzenie. Ogólnie jednak nie było zaskoczenia w tej części egzaminu. 

Podsumowując: 

Egzamin nie był najgorszy. W porównaniu z innymi latami ten rocznik miał 

jedne z łatwiejszych zestawów. 

UWAGA! 

Nie sugerujcie się za bardzo odpowiedziami z internetu, ponieważ mogą 

występowad w nich błędy. 

Lepiej poczekad na prawdziwe wyniki, które otrzymamy 17 czerwca. 

       Charlie 

SYMBOLE NARODOWE 

Każde paostwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego 

niezależnośd, dumę i sławę. Są one związane z tradycją historyczną   

i dziejami kraju. Niektóre narody z dumą prezentują swoje symbole, 

zauważyłam, że i Polacy chętniej wywieszają flagę, np. z okazji 

Święta Konstytucji 3 maja, ale wielu nie zdaje sobie sprawy ze 

znaczenia naszych symboli narodowych (co czasami niestety widad 

w teleturniejach). W tym artykule przedstawiam małą ściągę - 

podstawową wiedzę, którą każdy Polak powinien posiadad oraz 

ciekawostki. 

 BARWY NARODOWE -  barwami Rzeczypospolitej Polskiej są 

kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, 

równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny 

jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Flagą 

paostwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat 
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tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na 

maszcie. Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie 

pionowej wstęgi - wówczas barwa biała powinna znajdowad 

się po lewej stronie. 

Biel i czerwieo są od 1831 roku naszymi barwami 

narodowymi. Biel oznacza dobro i czystośd narodu polskiego, 

czerwieo - dostojnośd, majestat i potęgę władców polskich. 

 

 GODŁO-wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i 

złotymi szponami, umieszczony w czerwonym polu tarczy. 

W ciągu wieków zmieniał się wygląd godła, nie uległa jednak 

zmianie jego symbolika. Orzeł w koronie symbolizował 

paostwo polskie, króla, który je uosabiał, naród polski, ich 

siłę, potęgę i majestat. 

 

 HYMN -dziś  jest nim pieśo patriotyczna Jeszcze Polska nie 

zginęła zwana Mazurkiem Dąbrowskiego. Tekst został 

napisany w 1797  roku przez Józefa Wybickiego we 

Włoszech. Przed rokiem 1927 Polska nie miała oficjalnego 

hymnu narodowego.  

Oprócz Mazurka Dąbrowskiego  funkcję tę w różnych 

okresach pełniły także Bogurodzica, Rota i Boże, coś Polskę.  

W roku 1978 w Będominie - domu narodzin Józefa 

Wybickiego - powstało Muzeum Hymnu Narodowego. 

Warto też zwrócid uwagę na to, że Symbole Rzeczypospolitej 

Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w 

odrębnych przepisach, a otaczanie ich czcią i szacunkiem jest 
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prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, inaczej mówiąc - za znieważeni któregoś z symboli można 

zostad poddanym karze. 

Oprócz wymienionych tu symboli naszą polskośd wyrażają też: 

 stroje ludowe 

 mundur wojskowy 

 tradycje ludowe 

 legendy 
    

 Zuza 

Moda na bieganie! 

W ostatnim czasie coraz częściej na ulicach, w lesie można 

spotkad osoby biegające, zarówno dorosłych, jak i młodzież. W 

naszej gminie i powiecie organizowanych jest wiele imprez 

promujących tę dyscyplinę sportu. W telewizji co weekend można 

zobaczyd relacje z kolejnych maratonów. Często maja one charakter 

charytatywny.  

Redakcja Gimzetki postanowiła sprawdzid czy uczniowie 

naszej szkoły również decydują się na taką formę aktywności 

fizycznej. W tym celu przeprowadziłyśmy ankietę, w której 

zadałyśmy uczniom trzy pytania: 

Kto biega - dodatkowo, po zajęciach w szkole, dla rekreacji czy w 

ramach treningu? 

Okazało się, że najchętniej tę formę spędzania wolnego czasu 

wybierają uczniowie klas pierwszych (co zresztą przekłada się na 
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wyniki w zawodach): 1A: 9 osób, 1B: 1 osoba, 1C: 8 osób, 2A: 1 

osoba, 2B: 4 osoby, 3A: 2 osoby, 3B: 4 osoby, 3C: nikt, 3D: 5 osób. 

Z kim biegacie? 

Większośd ankietowanych odpowiedziała, że biega sam(a). 

Niektórzy, że z rodzicami, z psem, z przyjaciółmi. 

Gdzie najczęściej biegacie? 

Najczęstsze odpowiedzi to: do innych miejscowości, na bieżni, na 

boisku, w lesie, na ścieżkach rowerowych, w Piaskach (ogólnie). 

Zauważyłyśmy, że do grona zapalonych biegaczy należy też pani 

Renata Sroka. Postanowiłyśmy porozmawiad z nią na temat tej pasji.  

Dlaczego Pani biega i jakie korzyści to Pani przynosi? 

 Pozwala mi to na lepszą pracę z uczniami oraz daje dużo 

pozytywnej energii, wzmacnia siły witalne i odpornośd na 

różne choroby, uwalnia endorfiny i poprawia kondycję! Nie 

chodzi mi o bicie rekordów! Biegam, ponieważ lubię, dla 

przyjemności! 

Co Panią najbardziej motywuje? 

 Od zawsze lubiłam sport. Brakowało mi partnera do 

biegania, lecz udała mi się zmotywowad męża oraz rodzinę i 

to dało mi największą satysfakcję i motywację! 
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Jak często i gdzie Pani biega? 

 Staram się trenowad dośd systematycznie, ok. 2-3 razy w 

tygodniu. Biegam nie tylko w terenie, od roku dwiczę też na 

bieżni. Czwarty raz wezmę udział w Biegu Bojanowskiego. 

Dwukrotnie zdobyłam miejsce na podium w swojej kategorii 

wiekowej: 2 lata temu drugie miejsce, 3 lata temu trzecie. 

Rok temu nie ponowiłam tych osiągnięd, ale za sukces 

uważam uczestnictwo w biegu i jego ukooczenie. 

 

 W jaki sposób przygotowuje się Pani do biegu? 

Przygotowuję się w sposób techniczny i fizyczny. Mówiąc o 

stronie technicznej, mam na myśli odpowiedni, 

„oddychający” strój oraz dobre, wygodne buty. Przydaje się 

też zegarek ze stoperem. Fizyczne przygotowanie polega na 

rozgrzewce trwającej około 10 – 15 minut polegającej przede 

wszystkim na rozciąganiu mięśni całego ciała. Podczas 

biegania lubię również słuchad muzyki. 

Wszystkich niezdecydowanych zachęcamy do aktywnego spędzania 

czasu. Pani Renacie Sroce i innym biegającym życzymy sukcesów w 

tej dziedzinie sportu!!! 

Vicky & Kama  
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O nieco irytujących klasach pierwszych… 

Tak, właśnie głównie irytację czuję, kiedy na korytarzach, czy 

boisku naszego gimnazjum spoglądam na przedstawicieli uczniów 

klas pierwszych. 

Mam na myśli to, iż niektórzy z Was sprawiają wrażenie, 

jakby nie zauważyli, że są już w gimnazjum, tylko jakby wciąż nie 

mogli opuścid szkoły podstawowej. Chodzi mi o to, że na przerwach 

bywacie nieco hałaśliwi i rozbiegani. Prawdopodobnie tego nie 

zauważacie, dlatego postanowiłam Wam to uświadomid. 

Swoim zachowaniem wzbudzacie zainteresowanie nie tylko 

uczniów, ale i nauczycieli. Przed napisaniem artykułu rozmawiałam z 

kilkoma osobami na Wasz temat i w głosie tych osób wyczułam… 

zdegustowanie(?). To chyba powinno Was zaniepokoid, ponieważ 

swoim zachowaniem (bieganiem, pokrzykiwaniem na boisku 

i korytarzach) wpływacie na (nie zawsze pochlebną) opinię na Wasz 

temat. 

Dlatego Wy, pierwszoklasiści, o których tutaj piszę, 

przemyślcie swoje zachowanie i - jeśli będziecie w stanie- 

postarajcie się coś zmienid, bo CZAS WYDOROŚLED  I nie mam na 

myśli tego, że macie się zachowywad, jakbyście wstąpili do zakonu, 

lecz jakbyście zrozumieli, że to już NIE JEST PODSTAWÓWKA. 

Oczywiście swój apel kieruję tylko do części uczniów z klas 

pierwszych, gdyż wielu z Was zachowuje się stosownie do wieku, ale 

zawsze zdarzają się wyjątki… 

Gaba  
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Disconnected 

Czuję się taki zagubiony, tutaj - w tej przytłaczającej rzeczywistości, 

gdzie liczą się tylko rozmowy przeprowadzane przez telefon, 

rzeczywistość ukazywana w krzywym zwierciadle telewizora, cyfry 

pojawiające się w komputerze oraz stale wzrastająca liczba 

hashtagów na portalu społecznościowym. Ludzie „zakochują się” w 

tych wszystkich ekranach, reklamach, „rozmawiają” z 

automatycznymi sekretarkami, których właściciele zajęci są 

kontemplacją… niczego. 

Na szczęście ze mną nie jest aż tak źle, jak z innymi. Mnie udało się 

uciec, dlatego że spotkałem na swojej drodze CIEBIE. Utknęłaś 

w tym świecie razem ze mną. W tych błyszczących światłach, 

dźwiękach tętniącego życiem miasta. To TY jesteś moją ucieczką. 

Jesteś moim promykiem nadziei - to dzięki TOBIE nie oddałem się 

całkowicie wszechogarniającemu konsumpcjonizmowi. 

Proszę, zignoruj wołania miasta, które nigdy nie śpi. Wsłuchaj się 

w ciszę i zostań ze mną tu, w miejscu, gdzie nie doświadczysz 

elektryczności ani harmidru świata ogarniającego nas z każdej 

strony. 

Lubię, kiedy spacerujemy w letnim deszczu, trzymając się za ręce. 

Lubię słuchać Twojego szeptu, gdy mówisz mi, że mnie kochasz. 

Jesteś moją ucieczką. Moje miejsce jest zawsze przy Tobie. Błagam, 

odetnijmy się na zawsze od tego świata, odrzućmy go. 
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Przy Tobie czuję się jak spadająca gwiazda. Kiedy się do mnie 

uśmiechasz, odnoszę wrażenie, że jestem promykiem słońca 

rozświetlającym tę szarą, smutną rzeczywistość. Chcę wierzyć, że 

jesteśmy jedynymi ludźmi na Ziemi, tylko Ty i ja. Przyznaję - jestem 

głupcem. Ale dla mnie liczy się tylko to, że odnalazłem swoją 

ucieczkę - CIEBIE. 

Wyłącz stale szumiące radio, wieczne rozgadany telewizor. Odłóż 

telefon i usiądź tu, obok mnie. Przytul się. Przeżyjmy tę chwilę 

wspólnie. Postarajmy się zatrzymać czas, choćby na moment. Chcę 

poczuć, jak wspólnie odrzucamy świat, jak odłączamy się od niego. 

Pragnę zapamiętać na zawsze wszystkie wspólnie spędzone chwile. 

Nasz taniec w deszczu. Ciebie, beztrosko cieszącą się życiem. Chcę 

zapamiętać każdy nasz pocałunek. Twoje ramiona w moich. Muszę 

pozostawić w pamięci naszą ignorancję świata otaczającego nas. 

~ 

Napisanie tego dla Was było ciekawym doświadczeniem. Jeśli ktoś 

z Was lubi czytać takie rzeczy lub sam pisze coś podobnego 

proponuję zajrzeć na stronę Wattpad.com 

 Gaba  
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„Niezgodna” 

 Trylogia Veronici Roth – amerykaoskiej pisarki, odniosła światowy 

sukces. Na jej podstawie tworzone są filmy, opowiadania fanowskie, a 

sama książka połączyła rzesze ludzi. 

 Społeczeostwo na ruinach Chicago zostało zbudowane dzięki 

podziałowi ludzi na pięd frakcji, które reprezentują różne cechy – Altruizm, 

Nieustraszonośd, Erudycja, Prawośd oraz Serdecznośd. Każdy musi przejśd 

test, od którego zależy jego przyszłośd i wziąd udział w krwawej ceremonii. 

Jednak nie jest to takie proste, jak się wydaje... Ci, którzy nie nadają się do 

żadnej z frakcji, zostają wykluczeni i nazywani bezfrakcyjnymi.  A ten, kto 

łączy w sobie cechy charakteru różnych frakcji, nazywany jest niezgodnym 

– i musi byd wyeliminowany. 

 Beatrice – główna bohaterka „Niezgodnej”, dokonuje wyboru, 

który zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm i swoją 

rodzinę na rzecz nowej frakcji – Nieustaraszoności. Tam staję się Tris – 

twardą i niebezpieczną Nieustaraszoną. Będzie musiała przejśd brutalne 

szkolenie, zmierzyd się ze swoimi najgłębszymi lękami, nauczyd się ufad 

nowicjuszom i przekonad się, czy w nowym życiu jest miejsce na miłośd.  

 Tymczasem wybucha krwawa walka między frakcjami. A Tris ma 

tajemnicę, której musi strzec przed wszystkimi, bo wie, że jej odkrycie 

oznacza dla niej śmierd... 

 Książka została bestsellerem „New York Timesa” oraz zyskała wiele 

przychylnych opinii cenionych recenzentów. Mnie również zachwyca, 

dlatego zachęcam do jej przeczytania. 

     Werka 
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Przepisy na wiosenne koktajle i soki 

Przyszła wiosna, a wraz z wiosną zaczął się szał na lepszą figurę na lato, 

więc w tym numerze Gimzetki proponuję kilka przepisów na bardzo szybkie 

i łatwe koktajle. 

Sok z jabłka i marchwi 

Wyciśnij w sokowirówce sok z 4-5 marchewek i 2 jabłek, dodaj łyżeczkę 

oleju. Dopraw sokiem z cytryny albo z pomaraoczy. 

 

Sok z selera i banana 

Jogurt naturalny (ok. ½ l) zmiksuj z 2 łodygami selera naciowego i 

bananem. Dopraw (np. miodem). 

 

Koktajl z marchewką 

Zmiksuj pokrojone 2 marchewki z bananem, uzupełniając wodą. Dodaj 

łyżeczkę oleju i kilka kropli cytryny, ew. miodu. 

 

Zdrowa trójca: 

Zielony 

Zmiksuj ogórek i garśd szpinaku. Uzupełnij chłodną przegotowaną wodą, 

dopraw według uznania. 

Czerwony 

Zmiksuj garśd truskawek z bananem, uzupełnij przegotowaną chłodną 

wodą. 

Pomaraoczowy 

Zmiksuj pokrojoną marchew z jabłkiem i szczyptą imbiru. Uzupełnij wodą. 

Skrop olejem. 

Charlie 

 


