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Pada śnieg… pada śnieg… a Mikołaj dostał w łeb… nie! To nie ta 

wersja! Wybaczcie. W końcu nie ma śniegu na ulicach.  

Ja nie mogę, jak może nie być śniegu na ulicach? To takie 

niesprawiedliwe. I bałwana nie ma. Bubu. 

 

Macie przed sobą świąteczny numer naszej wspaniałej „Gimzetki”. 

A co to oznacza? No, moi drodzy, to oznacza, że za dwa tygodnie 

będzie choinka! A jak będzie choinka, to i prezenty!  

Chcielibyście :P 

 

Tym razem w „Gimzetce” będzie nieco inaczej niż w poprzednich 

numerach, przede wszystkim, poczytacie o czymś bardziej 

mikołajkowym niż zwykle, a na waszych głowach pojawią się 

śliczne świąteczne czapy (oczywiście niewidzialne, bo to, co śliczne 

zawsze jest niewidzialne :P).  

 

Cóż… no to ja chyba będę już kończyć. 

Wesołych (przed)Świąt wszystkim! 

 
 

      Koziołek. 
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Rozmowa z Panią Dyrektor 
Aldoną Grześkowiak-Węglarz 

na temat MUNDURKÓW 

 
1) Jakie są wyniki ankiety dotyczącej mundurków? Czy będą one 

wiążące, czy jeszcze ktoś będzie decydował w tej sprawie?  

  

Pani Dyrektor:  Pomysł wprowadzenia jednolitego stroju w szkołach 

narodził się w sferach rządowych wraz z wielką debatą publiczną na 

temat stanu polskiej oświaty. Organami władnymi do wnioskowania 

w tej kwestii są: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna bądź dyrektor 

szkoły. Decyzja podejmowana jest kolegialnie na zasadzie 

porozumienia wszystkich stron. W związku z powyższym, 

postanowiliśmy wspólnie z Samorządem Uczniowskim 

przeprowadzić w szkole „wewnętrzne referendum”. 

 

Oto jego wyniki:   
 

 

 

 

 

 

 

RAZEM               335-tak   344-nie 

 

W styczniu te wyniki zostaną przedyskutowane z Rodzicami  

na zebraniach oraz z członkami Rady Pedagogicznej. Po feriach 

zimowych podejmiemy stosowną decyzję. Z zastrzeżeniem, że 

wcześniej nie wejdzie takie uregulowanie prawne, które wprowadzi 

jednolity strój w szkołach obligatoryjnie jako nakaz. 

 TAK NIE 

klasy 1-3 SP 121 55 

klasy 4-6 SP 111 133 

GIMNZAJUM 103 156 



 

 

2) Jak miałby wyglądać tzw. „ubiór szkolny”? Kto miałby płacić 

za ten strój?   
 

P.D.: Panuje pełna dowolność co do wyboru fasonu i koloru stroju. 

Na spotkaniu z Samorządem Uczniowskim mówiliśmy o ubiorze 

składającym się ze spodni typu jeansy i sportowej bluzy z logo 

szkoły (w wersji letniej t-shirt). Ta wersja obniżyłaby koszty zakupu 

tegoż stroju przez Rodziców, gdyż dżinsy większość uczniów, jak 

widać w szkole, już posiada. Nie wykluczam wyboru innego 

wariantu ubioru, jeśli znajdzie on aprobatę wszystkich 

zainteresowanych. Samorząd Uczniowski oczekuje na Wasze 

propozycje. 
 

3) Czy wszyscy uczniowie szkoły mieliby mieć taki sam strój? 

Jeżeli miałby być różny dla każdego poziomu, to czym będzie się 

różnić? 
 

P.D.: Mimo, że w skład naszego zespołu wchodzą dwa typy szkół, 

jednak stanowimy jedną społeczność, stąd strój ten obowiązywałby 

zarówno uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Z tą różnica, 

że inny kolor bluzy byłby w gimnazjum a inny w szkole 

podstawowej, bez różnicowania na poszczególne poziomy i klasy.  

 

Redakcji gazetki dziękuję za zainteresowanie tematem !  
  

Wszystkim moim uczniom i ich Rodzicom życzę radosnych świat 

przepełnionych atmosferą miłości i spokoju. 

A.Grześkowiak-Węglarz 
 

Dziękujemy Pani Dyrektor za udzielenie niezbędnych informacji. 

 
NIUSIA & NATALII 

 

 

 

 

 



 

 

                              TEGO WARTO POSŁUCHAĆ... 

 

Huckapoo "Wild Christmas" 
 

'i'm dreaming of a wild, wild xmas...' Co? Gdzie? Jak?  

Aha! Piosenka.  

Świąteczny nastrój udziela się wszędzie, widzimy renifery biegające 

na ulicach, bałwany zjadające ekspedientki w sklepie... Świąteczna 

Masakra Marchwią Bałwanią. :D  

Ale do rzeczy, nie chcę opisywać tutaj kolęd. Żadnej nie znam i nie 

będę się produkować, mam za to dla Was coś lepszego. 

Wyobraźcie sobie - wigilijny stolik, starsi gadają o dawnych czasach, 

pod choinką masa prezentów, których nie wolno otworzyć, a z radia 

leniwie sączą się nuuuuuudne kolędy. :|  

Więc co robimy? Zapodajemy Huckapoo "Wild Christmas"  

i podrygujemy sobie zręcznie do rytmu, a słuchać tego można  

w nieskończoność i jeszcze dłużej.  

Więc - jeśli chcecie mieć 'dzikie święta' (ja tylko tłumaczę, bez 

skojarzeń proszę!), to słuchać mi tego! Ale już! 

 
 

Sweetbox "Don't Push Me" 
 

Cofnijmy się do roku... matko! 1995! Dlaczego? Bo w tym właśnie 

roku powstało urocze Sweetbox z uroczą wokalistką Jade na czele. 

"Don't Push Me" to jeden z największych hitów owej grupy. On 

udowadnia wszystkim zakochanym w sobie narcyzom płci brzydkiej, 

że kobiety rapują lepiej/wyraźniej/fajniej/ogólnie rzecz biorąc -  

w 100% bardziej sprawdzają się niż faceci. ;)  

Nie no, serio. Nasza śliczna Jade ma nawijkę szybszą niż większość 

Jay'ów - Z, Eminemów i innych takich. Wystarczy posłuchać. 

Dziewczyny! Zaczynamy bawić się rapem! Yeeee! :D 
 

     Koziołek z mikołajową  

czapką na różkach  

 

 



 

 

 

 

Syberyjski husky 
 

 Ciężko pracujący i uderzająco 

podobny do wilka. 

 

 Chociaż husky jest teraz ogólną 

nazwą dla psów, które ciągną sanie, to 

syberyjski husky jest jedynym 

oficjalnym husky. Konsekwencją,  

z jaką hodowano kiedyś te psy, została nagrodzona niebywałą 

wytrzymałością husky. 

 

 Wyglądem przypominają wilki, ale są wyjątkowo 

spokojne i łagodne w stosunku do ludzi do tego stopnia, że nie 

nadają się do pilnowania posesji. Husky bardzo rzadko szczeka, 

ale często i głośno wyje! 

 

 Zew krwi i chęci do ucieczek dzikiego zwierzęcia często 

wygrywa z przywiązaniem do ludzi i większość husky powinna 

być pilnowana przez właściciela, bo w przeciwnym razie 

możemy się narazić na długie poszukiwania. 

 

 Psy tej rasy osiągają wielkość w kłębie od 51 do 60 

centymetrów. Mają również oczy różnych kolorów i uszy ciągle 

zadarte. 

 

Michał 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Heyka! No to może na święta jakaś fajna piosenka? Oczywiście z 

złumaczeniem =) 

 

„All I Want For Christmas Is you” – Mariah Carey. 
 

I don’t want a lot for Christmas  
There is just one thing I need  

I don’t care about the presents underneath the Christmas tree  

I just want you for my own  
More than you could ever know  

Make my wish come true  

Baby all I want for Christmas is you  

 
I don’t want a lot for Christmas there is just one thing I need  

And I don’t care about the presents underneath the Christmas tree  

I don’t need to hang my stocking way above the fireplace  
Santa Clause won't make me happy with a toy on Christmas day  

And I just want you for my own  

More than you could ever know  
Make my wish come true  

Oh baby all I want for Christmas is you, you baby  
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 „Wszystko, co pragnę na święta to ty” 

 
Nie chcę na święta zbyt dużo 

Jest tylko jedna rzecz, której pragnę 

Nie obchodzą mnie prezenty pod choinką 

Pragnę Ciebie tylko dla siebie, 

Bardziej, niż myślałeś 

Niech moje życzenie się spełni 

Wszystko, co chcę na Święta, to ty  

 

Nie chcę na święta zbyt dużo 

Jest tylko jedna rzecz, której pragnę 

Nie obchodzą mnie prezenty pod choinką 

Nie potrzebuję skarpetek wieszanych nad gorącym kominkiem 

Święty Mikołaj nie jest w stanie mnie rozweselić zabaweczką na te 

święta 

Pragnę Ciebie tylko dla siebie, 

Bardziej, niż kiedykolwiek myślałeś 

Niech moje życzenie się spełni 

Wszystko, co chcę na Święta, to ty, ty kochanie 

 

           Monika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Życzenia dobrych ocen dla uczniów, spełnienia marzeń 

wszystkim marzycielom, szczęścia w miłości wszystkim 

zakochanym... i tym samotnym też, zdrowia wszystkim 

chorym, szczęścia zmartwionym, a dla wszystkich: 

przyjaźni, radości, magicznych świąt... i wszystkiego, 

czego tylko pragną ludzie! 

 

Serdecznych spotkań rodzinnych, pukania do drzwi, 

przyjaznych twarzy, dużo radości, serdecznych objęć, 

pocałunków, szczęśliwych wspomnień, aby Wasze Święta 

były właśnie tym, czym powinny być - odrobiną ciepła  

w środku zimy, światłem w mroku. 

 

 

Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny 

światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości  

w smutku dzięki ludzkiej miłości, nadziei na lepsze jutro  

w chwilach niepokoju. 

 

Tego wszystkim naszym czytelnikom  

życzy Redakcja z opiekunką 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

      Neverwinter Nights 2.  

 
 

Znowu mi ktoś powie, że opisuję tylko to, na co czekam  

z utęsknieniem. To nieprawda! 

 

No dobrze, może troszeczkę… ociupinkę tylko…  

 

Ładnych parę lat temu miłośnicy cRPG ustawiali się w kolejkach do 

Empików i MediaMarktów w jeden, szczególny dzień. Otóż miała 

wtedy miejsce premiera gry, która zmieniła świat wielu ludzi (w tym 

i mój). Neverwinter Nights. Każdy, kto uważa się za znawcę gier po 

prostu musi znać ten tytuł. Dwójka jest kontynuacją bestsellerowej  

i jednej z najlepszych komputerowych gier fabularnych ostatnich lat. 

Wykorzystując mechanikę popularnego systemu RPG "Dungeons & 

Dragons" i jeden z najlepiej opisanych światów - Forgotten Realms - 

tytuł wpisał się do kanonu pozycji obowiązkowych na PC. Gra 

zabiera graczy z najskrytszych zakątków świata w zapierającą dech 

opowieść o wojnie i niebezpieczeństwie, związanym z dawno 

zaginioną relikwią (a jaką… przekonacie się tylko, gdy w to  

zagracie ;)). Dzięki rozbudowanemu trybowi rozwoju postaci, 

Neverwinter Nights 2 umożliwia awans bohatera z przeciętnego 

chłopa na prawdziwego bohatera! Od ciebie będą zależeć losy 

świata, któremu zagraża największe zło od wielu lat... (znowu ;P) 

Stwórz bohatera, który najlepiej odpowiada twojemu stylowi gry: 

dobrego lub złego, chaotycznego lub praworządnego. Przeciwstaw 

się złu! Zostań herosem na miarę Myszki Mickey! Przygoda czeka!  

 

 

                 Koziołek. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            Szkolna liga halowa  

          – gimnazjum.  

 

 

O tego numeru wszystkim kibicom piłki nożnej, tym zagorzałym, jak 

i tym, którzy tylko od czasu do czasu odwiedzają halę, proponuję 

śledzenie razem ze mną wyników szkolnej ligi halowej. 

 

I Kolejka 

 

ID      4 : 7     IIIB  zacięta walka, ale lepiej z opresji wyszła IIIB 

IAB   3 : 20   IIID  bez zaskoczenia 

IIA    4 : 3      IIB   mecz był wyrównany, ale IIA okazała się lepsza 

IIIC 12 : 3      IC    bez niespodzianki  

pauzuje IIIA 

 

II Kolejka 

 

IIIA 15 : 1   IC   bardzo pewne zwycięstwo IIIA 

IIA    3 : 7   IIID  dobre spotkanie, wynik bez niespodzianki 

IIIB 27 : 0   IAB  pozostawmy ten wynik bez komentarza 

IIIC   3 : 5   IIB  wielka niespodzianka, IIB pokonała faworytów 

pauzuje ID 

 

 

Dawid Maciejewski 

 

 

 

 

 


