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W tym numerze: 
 

     

 Sonda 
   Gdzie pójść do szkoły średniej ? 

 

 

        

           Aktualności 
 

 

 

Coś o zwierzętach … 

 

 
 



 

Ścierając pot ze zmęczonego gorącem czoła 

witam Was - już niestety po raz ostatni. Niesamowite, że 

te 10 miesięcy minęło tak szybko, a my już musimy się 

rozstać. Mam nadzieję, że "Gimzetka" spełniła 

oczekiwania swoich czytelników. Zresztą, na pewno tak było. ;) 

Chciałabym podziękować wspaniałej redakcji. Moi rówieśnicy-

redaktorzy wraz ze mną opuszczają mury tej szkoły, dlatego wiele 

artykułów zostanie przejętych przez inne osoby. Przed wszystkimi tymi, 

którzy zostaną, by zapisywać dalsze karty historii naszej małej gazetki, 

chylę czoła i jednocześnie życzę wielu sukcesów i radości. (Ciekawe, na 

kogo się zrzuci tytuł redaktora naczelnego, he he he :P) Nie zapominając 

oczywiście o drogiej pani Koniecznej. Udało się Pani zapanować nad 

naszą rozbrykaną gromadką, jestem pełna podziwu.  

Nie mogę zapomnieć o osobach, które umożliwiły gazetce szkolnej 

zarówno powstanie, jak i dalszy rozwój. Z całego serca dziękuję całej 

Dyrekcji.  

Podziękowania należą się jednak przede wszystkim czytelnikom, ponieważ 

bez Was istnienie "Gimzetki" byłoby bezcelowe. Chciałabym podejść do 

każdego, kto chociaż raz kupił egzemplarz i uściskać go serdecznie. Jest to 

jednak niemożliwe (w końcu, co ludzie powiedzą ;) ), ale możecie być 

pewni, że zrobiliście wielką rzecz. Dziękuję. 

 

Należy się jednakże kilka słów wyjaśnienia. Nasz ostatni numer czytacie po 

dość długiej przerwie, która spowodowana była stresem, wycieczkami  

i gorączką panującą na dworze. Nie da się nas usprawiedliwić za to 

zaniedbanie, ale wynagrodziliśmy to Wam. Co będę dużo gadać - po 

prostu zobaczcie następne strony. 

Koziołek. 



 
         

 Czas na ciekawostki  
           
 

 

Brigitte Bardott, rozmawiając kiedyś 
Z Winstonem Churchillem, poskarżyła się 

na prasę, która pisząc o niej używała 

inicjałów B.B. 

- Ależ pani inicjały są czarujące! – odparł 
Churchill. – Co by pani powiedziała na moim 

miejscu? 

 
Niemiecki  chemik – technolog Karol Bosch 

w ogóle nie dbał o elegancję. Pewnego razu Bosch 

przyjechał do domu rodzinnego na wakacje. 
Matka, rozpakowując jego walizki, stwierdziła, że nie 

ma w nich najcenniejszej części garderoby syna – fraka. 

- Frak? – odpowiedział Bosch na pytanie matki. – A tak, przyjdzie pocztą. 

Istotnie. W kilka dni później przyszła spora paczka, w którym znajdowała się 
szklana pompa próżniowa. Była ona dokładnie i pieczołowicie opakowana w 

niedawno zakupiony frak. 

 
Kiedyś Władysław Broniewski  wszedł do 

sklepu i poprosił o śledzia. Ekspedientka 

„wyłowiła” z beczki rybę za ogon i podała 
poecie. Ten poprosił o papier. 

- Śledzi nie zawijamy! – brzmiała odpowiedź. 

- Proszę o książkę zażaleń – powiedział na to Broniewski. 

Gdy mu ją podano, poeta nie namyślając się wyrwał 
kilka kartek, zawinął śledzia i wyszedł. 

 

Patrycja&Natalia 

 

 

 

 



 

 

 StacjaArt 
 

Projekt Stacja Art stworzyła grupa 13 uczniów 

gostyńskiego liceum, pod przewodnictwem Jakuba Zasiny. Przez 

kilka miesięcy zbierali prace młodzieży z różnych dziedzin. Celem 

tej akcji było wypromowanie uzdolnionej młodzieży. Zgłoszono 268 

prac  93 twórców, a oceniało je kilkunastoosobowe jury.  

W piątek 18 maja w auli gostyńskiego liceum odbyło się 

podsumowanie akcji, w którym uczestniczyła delegacja „Gimzetki”. 

Największą popularnością cieszyła się plastyka, potem fotografia  

i literatura oraz film i animacja. W grupie nagrodzonych znalazło się 

prawie 30 osób. Wśród nich nie zabrakło także uczniów  

i absolwentów naszej szkoły m.in. nasza redaktor naczelna Marta 

Kozownicka została nagrodzona w dziedzinie literatura, Agata 

Superczyńka w dziedzinie plastyka, a Jakub Małecki w dziedzinie 

fotografia. 

Wystawa bardzo nam się podobała, szczególnie prezentacja 

prac z dziedziny film i animacja. 

Jeśli nie byliście na otwarciu StacjiArt, to nic straconego! 

Przez kilka najbliższych miesięcy ta ekspozycja będzie pokazywana 

w okolicznych gminach, a także w lokalnych restauracjach, 

kafejkach i sklepach. Najciekawsze prace znajdą się też na stronie 

internetowej StacjiArt. 

Marta 



 

 
W związku z tym, że kończy się rok szkolny, III klasy gimnazjum 

składają podania do różnych szkół. Postanowiłam zrobić sondę na ten 

temat. Najczęściej wybieraną przez naszych uczniów szkołą 

ponadgimnazjalną jest Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu. Duża część 

uczniów klas trzecich odpowiadała, że mają zamiar kontynuować naukę  

w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Mało trzecioklasistów chce 

dalej kształcić się w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu i w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli. 

Znalazły się też osoby, które udzieliły mi odpowiedzi, że nigdzie się nie 

wybierają. 

 

 

Romina 

 



           

            Dyskoteka 
 

W sobotę 9 czerwca odbyła się dyskoteka klas 

trzecich. 

  

….. PRZERWA NA REKLAMY ….. 

 

Czy chcesz przeżyć niezapomniane wrażenia? Czy pragniesz 

zapomnieć o problemach i choć na chwilę znaleźć się w innym 

świecie? 

Kup „Gimzetkę”, a nie pożałujesz! 

(I w dodatku dasz nam zarobić) 

Pamiętaj! Gimzetka za jedyne 0,99 gr. (+ VAT)! 

 

….. KONIEC PRZERWY NA REKLAMY ….. 

 

Jak to zwykle bywa, na początku nie było zbyt ciekawie. 

Pierwsze przemogły się dziewczyny z 3D, a potem już poszło falą. 

Na parkiet wchodziło coraz więcej osób, nieśmiertelne piosenki typu 

„Kaczuszki” i „Jedzie pociąg” rozładowały atmosferę. Gdy zrobiło 

się ciemno, nie było już mowy o nudzie, wszyscy wspólnie się 

bawili. Jednym słowem dyskoteka była bardzo udana.  

Do sukcesu imprezy bardzo przyczynił się zaproszony DJ oraz 

doskonała organizacja całej zabawy. W imieniu wszystkich 

trzecioklasistów chciałabym podziękować rodzicom  

i wychowawcom za przygotowanie oraz opiekę nad nami podczas 

dyskoteki. 

Marta 



 

 

 

Od dawna zachęcaliśmy Was do 

zamieszczania w naszej gazetce swojej 

twórczości i cieszymy się, że w końcu ktoś 

się na to zdecydował. Dziś prezentujemy wiersz naszej młodszej 

koleżanki Marty Frąckowiak z kl. V b 

 

Ślub 

Jest w życiu jeden taki dzień, 

inny niż ten, co zawsze. 

W tym dniu uśmiech na twarzy miej 

i niech długo on nie zgaśnie. 

 

Stoisz przed lustrem w sukni białej, 

welon opada na twe ramiona. 

Nie chcesz udawać śmiałej, 

ale zamężna będziesz się czuła obroniona. 

 

Potem siedzisz już z rodziną, 

z mężem i dziećmi małymi. 

Córeczkę masz urodziwą, 

a synka z oczkami bystrymi. 

 

Jesteś szczęśliwa – 

niczego ci nie brak. 

Dziewczynka na twych kolanach nóżką kiwa, 

w piosenki takt. 

 

 



 

 

 

Hey wszystkim ;) W tym numerze pragniemy zamieścić coś nowego. 

Będą to (jak widać w tytule) zabawne wpadki komentatorskie ;P. Oto 

niektóre z nich: 

 

 Te upały przypominają człowiekowi, w jakiej części składa 

się z wody 

 Dostałem sygnał z Warszawy, że mają już Państwo obraz, 

więc możemy spokojnie we dwójkę oglądać mecz 

 Po przerwie mróz nie zelżał, a wręcz przeciwnie, wiatr nie 

osłabł 

 Wszystko w rękach konia 

 Mirosław Trzeciak zdobył gola po indywidualnej akcji całego 

zespołu 

 Norwegowie w czerwonych koszulkach i białych 

spodenkach, Polacy są w strojach odwrotnie pokolorowanych 

 Chociaż jest obrońcą, podrywa swoich kolegów 

 Trzeba wybrać: uroda albo sztanga. Pintusewicz wybrała tę 

druga ewentualność 

 Trzy minuty, czyli zatem około 100 sekund 

 Piłkarz polewa sobie wodę głową 

 Podziwiam jego skromne warunki fizyczne 

 Wiatr wieje w plecy tzn. wieje im w twarz, bo przecież płyną 

tyłem do przodu! 

           Monika 
                                                                                           

 

 

 



Wycieczka kółka geograficznego 

 
20 kwietnie odbyła się wycieczka 

zorganizowana przez panią Wolniewicz oraz 

panią Powicką. Pojechali na nią uczestnicy kółka 

geograficznego oraz przyrodniczego. 

   Wyruszyliśmy spod szkoły około godziny 8.00. Pierwszym celem 

naszej podróży był Wielkopolski Park Narodowy. Zwiedzaliśmy tam 

Muzeum Przyrodnicze. Każdy z nas otrzymał tam „karty pracy” i 

musiał wykonać każde z znajdujących się tam zadań, co pozwoliło 

nam produktywnie wykorzystać czas. Następnie oglądaliśmy 

niezwykle interesujący film o Wielkopolskim Parku Narodowym, 

który trwał godzinę. Po skończeniu seansu odbyliśmy bardzo szybki 

spacer po parku i z powrotem wróciliśmy do autobusu. 

Kolejnym z naszych przystanków było poznańskie kino 

„Kineapolis”. Uczniowie z podstawówki poszli na inny film, 

gimnazjum na inny. Po dwóch pełnych wrażeń godzinach 

spotkaliśmy się ponownie i ruszyliśmy w drogę powrotną z krótkim 

przystankiem w Mc’Donaldzie.  

Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wycieczką była 

udana. Wszyscy dobrze się bawili i myślę, że z przyjemnością będą 

wspominać ten dzień.  

 

Marta :) 



 

 

 

 

 

 

Każdego roku w Kanadzie zabijanych jest 

kilkaset tysięcy foczych szczeniąt. Część  

z nich jest nadal świadoma podczas 

obdzierania ze skóry, doświadczając 

niewyobrażalnego cierpienia. Polska jest jednym z głównych 

importerów foczych skór, więc głos Polaków w tej sprawie jest 

bardzo ważny! W 2004 roku do Polski trafiło aż 80.000 foczych 

skór! Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do podpisania 

petycji. Dotyczy ona walki o wprowadzenie zakazu polowań na 

foki oraz zakazu importu do Polski produktów z nich 

wykonanych. Wystarczy podpisać się pod petycją imieniem  

i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania, aby pomóc 

zwierzakom. 

Osoby chcące pomóc fokom prosimy o zgłaszanie się do 

Moniki Kolendowicz oraz Małgorzaty Jamroży. Jedynym 

warunkiem jest posiadanie ukończonych 13 lat.  

Więcej na stronie www.ratujfoki.pl. Serdecznie zapraszamy;).  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Monika 
 

 
 



 

 

Wąż boa 
 

W dzisiejszych czasach do naszych ulubionych zwierząt 

domowych powinniśmy zaliczyć jeszcze jedno zwierzę. Jest nim wąż 

boa. Minęły już czasy, kiedy dzieci chciały mieć chomika, myszkę, 

czy świnkę morską. Teraz coraz częściej kupuje się małe węże, które 

nie wymagają specjalnej opieki i ciągłego karmienia. 

 

W domach pojawiają się 

niejadowite węże boa, które 

podobnie jak pies żyją około 30 

lat. Węże boa mimo tak groźnie 

brzmiącej nazwy wcale nie są 

tak niebezpieczne, ani nie tak 

wielkie, jak niektórzy myślą.  

Wąż boa osiąga wprawdzie 

długość prawie 5 m i waży 

prawie 50 kg, a na przykład anakonda, która jest również gadem, 

mierzy już ponad 10 m, ale przecież można kupić „coś mniejszego”. 

Węże boa naturalnie zamieszkują najcieplejsze obszary Ameryki 

Południowej, od Meksyku po Argentynę. Węże te siedzą głównie na 

drzewach. Schodzą nocą w poszukiwaniu pokarmu. Są one 

spotykane na obszarach zamieszkanych przez ludzi, ale zawsze 

schodzą im z drogi. Unikają wody. Węże osiągają dojrzałość  

w wieku 4 – 5 lat. 

 

Węże boa żywią się drobnymi gryzoniami. Do najczęściej 

spożywanych przez nie należą myszy, a nawet szczury. Nie 

mielibyście więc chyba problemu ze znalezieniem jedzonka dla 

waszych „stworzonek”. 

 

Michał 

 



 

 

 

 

 
 
Zapraszam wszystkich do przyrządzenia ciasta „kokosanka”. 
Przepis – bardzo prosty, a smak wprost wyśmienity. Polecam – 
przepis sprawdzony. ;P 
 
Składniki ;) 
6 jajek  
25 dag margaryny             
2 szklanki cukru  
2 szklanki mąki  
3 łyżki kakao  
½ szklanki wody  
20 dag kokosu  
2 łyżeczki proszku do pieczenia  
polewa czekoladowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Sposób wykonania: 
 
Margarynę, połowę cukru, wodę i kakao zagotować. 
Gdy ostygnie, dodać 6 żółtek, mąkę, proszek do 
pieczenia i wymieszać. Masę podzielić na dwie części.  
Białka ubić z pozostałym cukrem, dodać kokos i 
wymieszać.  
Na wysmarowaną tłuszczem blachę wylać jedną część 
ciasta, wyłożyć masę kokosową, a następnie wylać 
resztę ciasta.  
Ciasto włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C. i piec ok. 45 minut. 
Ostudzić i polać polewą czekoladową.  
Smacznego. 

Monika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

Z okazji zakończenia roku 

szkolnego 2006/2007 pragniemy 

podziękować wszystkim 

nauczycielom, pracownikom szkoły, 

rodzicom oraz uczniom za kolejny 

wspólnie spędzony rok. Te wszystkie chwile bardzo wiele dla na nas 

znaczyły. Wiedza, którą udało nam się zdobyć i przyjacielskie więzi 

tworzące się między nami pozostaną w nas na zawsze.  

Nasi wspaniali czytelnicy, przyjmijcie szczere życzenia 

udanych i słonecznych wakacji, wolnych od trosk życia codziennego. 

By każdy dzień był lepszy od poprzedniego, uśmiech nigdy nie 

znikał z twarzy a zmęczone po całym roku umysły mogły w końcu 

nacieszyć się wolnością. 

         

       Redakcja. 

 


