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Halo, halo tutaj redaktorki gazetki szkolnej! 

 

O czym by tu napisać? Zupełnie nie mamy weny twórczej. 

Może to przez tę zmienną pogodę. Już miałyśmy nadzieję na powrót 

wiosny, a tu co…? Znowu zimno i deszcz. Ale wierzymy, że 

niedługo się to zmieni i zaświeci słonko Wyjedziemy znów na 

rower i rolki. To jest to! Musimy odświeżyć swoją kondycję fizyczną 

i korzystać z ładnej pogody. Proponujemy dłuuugie wycieczki 

rowerowe, ale oczywiście nie zapominajmy o najważniejszym-

nauce. 

 

Niedawno jeszcze czuliśmy atmosferę Bożego Narodzenia,  

a już zbliża się kolejne święto - Wielkanoc, i co za tym idzie, kilka 

dni wolnego od szkoły i wysiłku myślowego. Szczerze mówiąc, to 

niewiele zostało czasu do wakacji, a jeszcze mniej dla nas trzecio- 

gimnazjalistów do egzaminu. Strach się bać, ale my się tak łatwo nie 

poddamy!  

 

W tym numerze mamy wiele ciekawych propozycji. Dział 

pt.„ Mam czas na makijaż i zakupy…‖ – nie myślcie sobie, że to 

znowu babska stronica, panowie też mogą znaleźć coś dla siebie! 

Nasza gazetka pracuje na pełnych obrotach i postanowiliśmy 

zorganizować konkurs dla naszych najmłodszych kolegów  

i koleżanek. Polecamy również wywiad z panią Patrycją Jankowiak. 

 

Artykuł, który jest newsem w naszej gazetce to tekst - imiona 

XXI w. 

 

Dziękujemy za to, że właśnie trzymasz w ręku 5 numer 

„GIMZETKI‖  

 

                                                       Ania & Karola 
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10-11.02  dwa bardzo stresujące dni dla uczniów kals III gimnazjum, 

mieli oni przyjemność (a może i nie) sprawdzić swoją wiedzę na 

próbnym egzaminie.  

  

13.02  odbył się pierwszy w tym roku (kalendarzowym) koncert 

poświęcony muzyce i muzykom klasycystycznym. 

  

19.02  nasi gimnazjaliści mieli okazję wykazać się swoimi 

umiejętnościami w konkursie ortograficznym. Jesteśmy pełni 

podziwu dla wszystkich uczestników konkursu, ponieważ poziom 

był bardzo wysoki. Sam tytuł dyktanda był porażający: ‖Jak 

rozhasana hałastra harcerzy chimerycznie zmitrężyła czas”. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów zwycięzcom: Anecie Lis i Betinie 

Majchrzak.  

 

20.02  mecz szkolnej drużyny siatkarek. Tym razem dziewczyny 

zmierzyły się  przeciwniczkami z Gostynia. „Nasze Złotka‖ niestety 

trafiły na godne przeciwniczki, spotkanie zakończyło się wynikiem 

3:0 dla ekipy z Gostynia. 

 

29.02  podczas pierwszego tygodnia ferii odbyła się ostatnia w tym 

roku szkolnym dyskoteka. Przykro nam to stwierdzić, ale młodzież 

gimnazjalna sama nie wie, czego chce! Na dyskotekę przybyło ok 20 

osób. 

 

29.02  dzień poświęcony naszemu patronowi Mikołajowi 

Kopernikowi. Tego dnia nie odbyły się zajęcia lekcyjne. W zamian 

uczniowie udali się do hali sportowej, aby kibicować w rozgrywkach 

swoim faworytom. Po wyczerpującym dopingu udaliśmy się na apel 

przygotowany przez młodszych kolegów .  

      Ania&natalia 
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Chwile refleksji dzięki księdzu Rafałowi… 

 
Rekolekcje to wyjątkowy czas w życiu każdego chrześcijanina. Jest 

to chwila zadumy, wyciszenia i rozmyślania nad sobą samym i 

swoim życiem. Dzięki księdzu rekolekcjoniście mieliśmy okazję 

zatrzymać się na chwilę i zastanowić się na sprawami bardzo 

ważnymi w codziennym życiu. Są to wiara, miłość i czynienie dobra. 

W bardzo przystępny sposób ksiądz wytłumaczył nam znaczenie 

każdej z tych wartości. Mieliśmy poważnie zastanowić się nad 

swoim zachowaniem i nad swoją dojrzałością duchową. Ksiądz Rafał 

przybliżył nam, jak możemy poprawiać swoje postępowanie, jak 

mamy dążyć do kształtowania swojej osobowości, abyśmy w życiu 

dorosłym mogli być z siebie dumni. Została przedstawiona nam 

także postać św. Eugeniusza. Mieliśmy okazję do spowiedzi. 

Wielu z nas potrzebowało takiej kilkudniowej zadumy, 

zastanowienia się nad swoim życiem. Nie powinniśmy traktować 

rekolekcji, jako „wolnego od szkoły‖, ale właśnie poważnie 

zastanowić się nad słowami księdza rekolekcjonisty. Bo naprawdę 

warto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelna: Anna Bonawenturczyk  

Z-ca red. naczelnej: Karolina Rzepecka 

Współpracownicy: Natalia Jamroży, Małgorzata Jamroży, Ewa 

Urbaniak, Anna Ślachetka, Natalia Ciążyńska, Barbara Przewoźna, 

Aneta Lis, Agnieszka Idczak, Asia Furmaniak, Marta Piechocka, 

Marlena Hojna, Dominika Wytwer, Marta Szczeblewska, ia Siepa, 

Nadia Tomczak, Emilia Nawrot, Patrycja Wojciechowska, Aneta 

Okrent 

Skład komputerowy: Marta Andrzejczak, Elwira Hansz 

Opiekun: p. Justyna Konieczna 
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Jak to naprawdę było z …Dniem Kobiet? 

 
Dzień Kobiet za pasem a my, prawdę mówiąc, nic nie 

wiemy na temat pochodzenia tego pięknego zwyczaju. I to 

nieprawda, że to wymysł komunistyczny, i to właśnie 

chciałabym przestawić… 

Najstarsza wzmianka o tym święcie pochodzi ze 

starożytnego Rzymu. Na początku marca obchodzono 

Matronalia, święto związane z początkiem nowego roku, 

macierzyństwem i płodnością. W Stanach Zjednoczonych po 

raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w dniu 20 lutego 1909 

roku. Początek tego święta sięga 1857 roku, kiedy w Nowym 

Yorku kobiety w fabryce bawełny zorganizowały strajk i 

domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego 

wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni. W dniu 

8 marca 1910 roku na zjeździe w Kopenhadze z inicjatywy 

Klary Zetkin ustanowiono święto wszystkich kobiet. Po raz 

pierwszy święto to obchodzono 8 marca 1911. 8 marca 1913 

roku zastrajkowały kobiety w Rosji wbrew zakazowi policji, 

później w dniu 8 marca 1917 roku w S. Petersburgu rozpoczęły 

się masowe strajki kobiet.  
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Dzień 8 marca świętowany jest w imię uczczenia ofiar 

krwawo stłumionego strajku robotnic. 

Kolejna interpretacja powstania 8 marca - dzień ten łączy 

się z walką angielskich sufrażystek o prawa polityczne. Jednym 

z istotnych punktów kampanii sufrażystek był dzień, w którym 

jeden z posłów uległ namowom działaczek kobiecych i 

zdecydował się przedstawić w parlamencie angielskim wniosek 

o przyznanie kobietom praw wyborczych. 

Komuniści przejęli pomysł dnia kobiet dla swojej propagandy. 

Tego dnia kobiety w zakładach pracy dostawały prezenty - 

rajstopy, mydełko albo kawa - i obowiązkowo samotny tulipan 

- którego każda pracownica musiała obowiązkowo pokwitować.  

 

Natalia 

 

Podpowiedz na przyszłość: 

 

Dzień Teściowej — święto obchodzone corocznie 5 marca jako 

wyraz szacunku i wdzięczności synowej lub zięcia wobec teściowej 

lub świekry (por. nazwy relacji rodzinnych) za ich obecność, 

zainteresowanie i pomoc w wychowaniu dzieci, utrzymaniu 

wspólnego gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów itp. 
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Wywiad z panią Patrycją Jankowiak 

 
 

1. Jakie są Pani pierwsze wrażenia z pracy w naszej 

szkole, a przede wszystkim na świetlicy? 

Świetlica to prawdziwa galeria młodych ludzi. Każdy 

dzień jest inny i niepowtarzalny. 

 

2. Czy to jest Pani pierwsza praca? Jeżeli nie, to 

gdzie Pani wcześniej pracowała? 

Nie, nie jest to moja pierwsza praca. Wcześniej przez 

dwa lata pracowałam w Opiece Społecznej jako 

pracownik socjalny. 

 

3. Jakie studia Pani ukończyła? Czy wiedza na nich 

zdobyta ułatwia Pani pracę z dziećmi? 

W 2007 roku ukończyłam studia z pedagogiki opiekuńczo 

– wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście studia dały mi duży 

warsztat do pracy, jednak najważniejsza w tym zawodzie 

jest praktyka. 

 

4. Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani dzieckiem? 

Kiedy byłam dzieckiem marzyłam najpierw aby zostać: 

pielęgniarką, aktorką, łyżwiarką, malarką a dopiero w 

szkole średniej postanowiłam, że zostanę nauczycielem. 
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5. Jakie przedmioty sprawiały Pani trudności  

w szkole, a która lubiła Pani najbardziej? 

Największe trudności w szkole sprawiała mi fizyka i 

chemia, do dziś kiedy o nich pomyśle, to przechodzi mnie 

zimny dreszcz ;). Uwielbiałam geografię, biologię i język 

polski. 

 

6. Jakie jest Pani ulubione zajęcie wiosną? 

Piesze wędrówki. 

 

7. Czy uprawia Pani jakiś sport? 

Od wczesnej wiosny do później jesieni jeżdżę rowerem. 

Zimą chodzę na basen. 

 

8. Najlepszy sposób na relaks? 

Dobra książka i kubek kawy. 

 

9. Co Pani sądzi o obchodzeniu Dnia Kobiet? Lubi 

Pani to święto? 

Dzień Kobiet to bardzo miłe święto. Uważam, że takie 

dni są bardzo potrzebne, gdyż jest to często jedyna 

okazja, w której kobieta może dostać kwiatka czy 

usłyszeć coś miłego. Bardzo lubię takie dni. 

 

10. Na koniec prosimy o kilka słów dla uczniów. 

Szkoła jest taka jak jej uczniowie  

 

Dziękujemy, za poświecenie nam swojego czasu 
 

 

 

A$ia & ag^id 
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Dlaczego niebawem Wielkanoc? 
 

Wielkanoc już niedługo. Nie zamierzam opisywać, co to są 

za święta, bo każdy o tym dobrze wie. Zawsze się jednak  

zastanawiałam, dlaczego te i parę innych świąt, co roku 

przypadają w innym terminie oraz dlaczego prawosławni 

obchodzą te same święta w innym czasie. Całe to zamieszanie 

spowodowała ewolucja kalendarza (kto by pomyślał). 

 

W czasie soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że Wielkanoc 

będzie się obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 

pełni Księżyca. Nie było to wtedy tak bardzo skomplikowane, 

ponieważ zostało przeniesione 15 Nisan (początek Paschy) z 

kalendarza hebrajskiego (który jest lunarno-solarnym) do kalendarza 

juliańskiego (kalendarz solarny). W czasie wprowadzenia kalendarza 

gregoriańskiego doszło do podziału kościoła na wschodni 

(prawosławny) i zachodni. Kościół prawosławny uznał 

dotychczasowy kalendarz juliański, natomiast kościół zachodni 

wprowadził nowy kalendarz gregoriański. Przez tę różnicę w każdym 

kościele święta obchodzone są w innym czasie. 

W kościele zachodnim Wielkanoc może wypaść najwcześniej  

22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. 

Wraz z coroczną zmianą daty Świąt Wielkanocnych powiązane są 

inne terminy ważnych świąt, takich jak: Środa Popielcowa, Wielki 

Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie 

Ducha Świętego, Boże Ciało 

 

  

Życzę wszystkim czytelnikom Gimzetki jak najlepszego przeżycia 

Świąt Wielkanocnych.  

 

 

Natalia
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Życzenia wielkanocne 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 

mamy dla Was propozycje kilku życzeń, które 

sprawią radość rodzinie czy znajomym. 

Redakcja Gimzetki wraz  

z opiekunką podpisują się pod każdymi z nich  

i mamy nadzieję, że każdy czytelnik poczuje, że któreś z tych 

życzeń są specjalnie dla niego. 

 
Oby zdrówko dopisało,  

by jajeczko smakowało,  

by babeczka nie tuczyła,  

atmosfera miła była,  

by zajączek uśmiechnięty  

przyniósł radość w ten dzień święty! 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  

w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja 

 

Zdrowych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo 

wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie 

przyjaciół i rodziny 

 

Uśmiechu, radości i słońca, 

wiosennego ciepła bez końca, 

zajączka wielkanocnego 

w prezenty bogatego 

i abyś znalazł w świątecznym koszyku 

tyle szczęścia, ile liter w tym wierszyku! 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych: 

miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze, 

pracy, która pomaga żyć,  

uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać  

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie. 
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Szkoły ponadgimnazjalne 
 

W związku z tym, że dla trzeciogimnazjalistów nadszedł już 

czas wybrać szkołę ponadgimnazjal ną, przedstawiamy głównie 

dla nich oferty kilku szkół średnich powiatu gostyńskiego. 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu 

Liceum o kierunkach: mat.-fiz., biol.-chem., hum.-

dziennikarska, mat.-inf., jęz.-geograficzny, jęz.-geograficzny 

zaawansowana (z trzecim językiem francuskim), ogólny 

Drzwi otwarte w szkole odbędą się w dniu 8 marca o godz. 

10.00 

Strona internetowa: logostyn.republika.pl 

 

 Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu 

Liceum profilowane: ekonom.-administracyjny, technikum 

kształcące w zawodach: tech. mechanik, tech. elektryk, tech. 

ekonomista, tech. handlowiec, tech. informatyk, tech. logistyk, 

zasadnicza szkoła zawodowa: cukiernik, elektryk, fryzjer, 

krawiec, kucharz małej gastronomii, malarz tapeciarz, 

mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, rzeźnik 

wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz 

Drzwi otwarte odbędą się w dniu 14 marca o godz. 10.00 w 

czasie trwania targów edukacyjnych w gimnazjum nr 1 w 

Gostyniu 

Strona internetowa: zsz-gostyn.com.pl 

 

 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu 

Liceum ogólnokształcące, technikum kształcące w zawodach: 

tech. rolnik, tech. ekonomista, tech. turystyki wiejskiej, tech. 

architektury krajobrazu, tech. żywienia i gospodarstwa 

domowego, zasadnicza szkoła zawodowa: ogrodnik, kucharz 

małej gastronomii, rolnik, piekarz, cukiernik, rzeźnik 
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wędliniarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

monter urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 

Drzwi otwarte odbędą się w dniach 28 marca w godz. 10.00-

16.00 oraz 29 marca w godz. 9.00-13.00 

Strona internetowa: zsrgrabonog.republika.pl 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Pogorzeli 

Liceum ogólnokształcące, profilowane - zarządzanie informacją 

oraz administracyjno-ekonomiczny technikum informatyczne, 

technikum ekonomiczne zasadnicza szkoła zawodowa: 

wielozawodowa 

Drzwi otwarte odbędą się w dniu 18 marca o godz. 9.00 

Strona internetowa : zsoizpogorzela.gostyn.pl 

 
 

UWAGA !!! 
 

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Tesco dla szkół”.  

O co chodzi? 

Robiąc zakupy w dowolnym sklepie Tesco, możemy 

odebrać kupon, wpisać tam dokładną nazwę oraz adres 

szkoły i wrzucić kupon do urny. Nabijacie w ten sposób 

danej szkole punkty! Za minimum 3500 punktów są 

gwarantowane nagrody! Jakie? Miedzy innymi: sprzęt 

sportowy, pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne oraz 

multimedialna pracownia językowa. 

 

Akcja trwa od 15.02 do 14.05, a twoje zakupy będą 

premiowane punktami: 1ZŁ=1 PUNKT 
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Po drugiej stronie szkoły  
 

 Nasi młodsi koledzy jak zwykle zwarci i gotowi do 

pracy. Tym razem zorganizowany został konkurs z 

okazji Dnia Patrona naszej szkoły. Regulamin 

konkursu był prosty, każda klasa miała za zadanie 

wykonać folder dotyczący naszej szkoły. Oto wyniki 

ciężkiej pracy naszych młodszych kolegów : 

I miejsce – klasa IV b 

II miejsce – klasa VI b  

III miejsce – klasa VI c 

Prace są przepiękne, każdy z nas miał możliwość zobaczyć 

je w auli w czasie apelu z okazji Dnia Patrona. 

 

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!  

 

 Wielkie gratulacje! 

W naszej szkole  pod okiem p. I.Małeckiej rośnie silna 

grupa młodych aktorów i piosenkarzy. Mogliśmy 

przekonać się o tym podczas apelu z okazji Dnia Patrona. 

Apel przygotowany przez młodszych kolegów był 

rewelacyjny! Profesjonalnie dopracowany każdy szczegół. 

Wspaniały scenariusz, nic dodać, nic ująć!  Oby taj dalej 

. Trzymamy za was kciuki, może kiedyś ktoś z was 

znajdzie się na prawdziwych deskach teatru Dziękujemy 

za umilenie nam Święta Patrona. 

 
Aniu$, NadiŚ, Emilusiak :)



 14 

 
 

 

                                 Ferie, ferie i po feriach, a nawet po 

rekolekcjach. Klasa 0 jednak nie próżnuje i w 

najbliższym czasie zamierza wspólnie z 

poprzednią klasą 0 nakręcić film o zerówce. Wprawdzie 

była już pierwsza próba zrealizowania tego pomysłu poprzednio, lecz 

nie zakończyła się ona pomyślnie, dlatego teraz zostanie ona 

powtórzona. Wszystko zaczęło się od ankiety, z której wynikało, że 

większość uczniów dowiadywało się o zerówce od koleżanek lub 

kolegów. Dlatego postanowiono wypromować tę klasę przy pomocy 

nakręcenia filmu, który następnie zostanie rozesłany do wszystkich 

szkół gimnazjalnych (takie przynajmniej są założenia).  

Z ciekawszych rzeczy można także wspomnieć, że podobno zostanie 

wybudowana w najbliższych latach hala gimnastyczna, w której będą 

odbywały się lekcje wychowania fizycznego dla uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Gostyniu, z czego oczywiście wszyscy bardzo 

się cieszą. Kolejną sprawą, którą pragnę poruszyć jest planowanie 

utworzenia klasy humanistycznej, ale z lekkim nakierunkowaniem na 

dziennikarstwo. W związku z tym miałyby się odbywać spotkania  

z dziennikarzami itp. Dokładnych informacji na ten temat nie znam, 

ale przyznaję, że ta propozycja jest (przynajmniej dla mnie) bardzo 

interesująca, więc i w tym roku będę się bardzo długo wahała, zanim 

podejmę decyzję co do przyszłego profilu. Pozdrawiam!                   

                                                                                           Monika 
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Imiennik XXI wieku  
 

Mateusz, Mateusz, Mateusz… 
 
Wiecie ilu Mateuszów uczy się w naszej szkole? 

 

 

Imiona męskie ważną rolę odgrywają od najdawniejszych lat. 

Imię dla syna, który niegdyś będzie głową rodziny lub rodu było 

bardzo starannie dobierane. Dziecko najczęściej dziedziczyło je po 

dziadkach lub innych członkach rodziny. Czym w tych czasach 

kierują się rodzice przy wyborze imienia dla swojego potomka? 

Często bywa, że tradycją, ale coraz częściej można mówić  

o popularności danego imienia.  Na podstanie  badań Gazety 

Wyborczej w Polsce żyje aż 654tys 103. panów i chłopców  

noszących imię Piotr. Jednak najpopularniejszym imieniem męskim 

od siedmiu lat jest Jakub.  

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda to w naszej szkole.  

Spośród wielu znanych lub mniej znanych, popularnych  

i zanikających już imion na prowadzenie w rankingu wybił się 

Mateusz, nosi je aż trzydziestu chłopaków (14- podstawówka,  

16- gimnazjum). Ranking najbardziej popularnych imion męskich  

w naszej szkole przedstawia się następująco: 
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Imię 

Liczba uczniów  

o tym imieniu  

w całej szkole 

Liczba uczniów  

o tym imieniu  

w szkole 

podstawowej 

Liczba uczniów  

o tym imieniu  

w gimnazjum 

Mateusz 30 14 16 

Michał     20 12 8 

Dawid   18 6 12 

Mikołaj 16 14 2 

Jakub 16 12 4 

Patryk   11 8 3 

Łukasz 10 5 5 

Szymon 10 7 3 

Przemysław   9 5 4 

Kamil   9 7 2 

Piotr 9 5 4 

 

 

Po przeczytaniu tego zestawienia wielu z was pewnie się zdziwiło. 

Gdzie ci Marcinowie, Tomaszowie, Krzysztofowie tak bardzo 

popularni w latach 1990 i wcześniej. A jednak nasza szkoła jest 

oryginalna pod względem męskich imion. Kto spodziewałby się tylu 

Łukaszów? W następnym numerze będziecie mogli poznać 

znaczenie tych imion.      

        Ania 
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Sałatka z rybą 

 
Z okazji zbliżającej się wiosny, mamy dla Was coś specjalnego - 

sałatka z rybą w sam raz na wiosenne popołudnia. Jej składniki to 

głównie warzywa, a więc sałatka jest lekka, zdrowa  

i pyszna! Oczywiście sprawdzona 

 

Składniki: 

-1 główka sałaty (najlepiej lodowej) 

-1 zielony ogórek 

-2 pomidory 

-1 pęczek rzodkiewek 

-20 dag żółtego sera 

-40 dag paluszków rybnych 

-sól, pieprz 

-oliwa z oliwek lub olej 

-majonez 

-mały jogurt naturalny 

-ketchup 

 

Sposób przygotowania: 

Usmażyć paluszki rybne, schłodzić, pokroić w większe kawałki. 

„Podrzeć‖ sałatę, pokroić ogórek, pomidory, rzodkiewki i ser. 

Wszystko wymieszać i polać sosem. 

Sos: 3 łyżki oliwy(lub oleju), 3 łyżki majonezu, mały jogurt - 

wymieszać, doprawić, dodać ketchup, tak aby sos zmienił kolor na 

lekko różowy. 

 

Smacznego! 
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Kolejna książka z pozycji problemy współczesnej 

młodzieży.  Choć napisana  trzynaście lat temu, wciąż jest jak 

najbardziej aktualna. Autorka książki Marta Fox opisuje życie 

18 letniej dziewczyny o imieniu Magda. Bohaterka zapisuje 

swoje życie codzienne, wzloty i upadki. Jej pamiętnikiem jest 

komputer- Dżodż, w którym powstał specjalnie do tego 

przeznaczony plik- Magda doc. (od czego wziął się tytuł 

książki). Dziewczyna pisze o sobie, że jest kujonem,  

ponieważ lubił się uczyć i dużo czytać. Czuła się inna niż 

wszyscy. Jej świat był poukładany, do pewnego czasu, Gdy 

poznała  przystojnego chłopaka, jej życie zmieniło się 

diametralnie,  Magda zaszła w ciążę. Pod wpływem sytuacji 

zmuszona została do gwałtowanego wejścia w dorosłość. 

Starała się nie poddawać, być cały czas twardą  

i samowystarczalną młodą kobietą. Chciała udowodnić 

wszystkim, że sobie poradzi. Jej jedynym problemem nie była 

wyłącznie ciąża, Magda nie miała dobrych relacji  

z zapracowana matka, a na dodatek czekała ją matura. 

Czy bohaterka poradziła sobie z wszystkimi problemami 

jakie ją spotkały w tak młodym wieku? Przeczytajcie o tym  

w lekkiej lekturze! Polecamy – wyłącznie dla gimnazjalistów 
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Marta ; * 

Oscary 2008 

 
Jak co roku, odbyło się rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii 

Filmowej w Kalifornii. W każdej z kategorii było nominowanych 5 

osób, filmów itp. A oto ich zwycięzcy: 

 

1. Najlepszy Film:  

‖To nie jest kraj dla starych 

ludzi” 

2. Najlepsza Reżyseria: 

‖To nie jest kraj dla starych 

ludzi― 

3. Najlepszy Aktor 

Daniel Day-Lewis – „Aż 

poleje się krew” 

4. Najlepszy Scenariusz 

Oryginalny 

„Juno‖ 

5. Najlepszy Film 

Dokumentalny 

„Taxi to the Dark Side‖ 

6. Najlepszy 

Krótkometrażowy Film 

Dokumentalny 

―Freeheld‖ 

7. Najlepsza Muzyka 

‖Pokuta― 

8. Najlepsze Zdjęcia 

‖Aż poleje się krew― 

9. Najlepszy Film Zagraniczny 

‖Fałszerze― Austria 

10. Najlepszy Montaż 

‖Ultimatum Bourne’a― 

11. Najlepsza Aktorka 

Marion Cotillard - ‖Niczego 

nie żałuję - Edith Piaf― 

12. Najlepszy Montaż 

Dźwięku 

‖Ultimatum Bourne’a― 

13. Najlepszy Dźwięk 

‖Ultimatum Bourne’a― 

14. Najlepszy Scenariusz 

Adaptowany 

‖To nie jest kraj dla starych 

ludzi― 

15. Najlepsza Aktorka 

Drugoplanowa 

Tilda Swinton w ―Michael 

Clayton‖ 

16. Najlepszy Animowany 

Film Krótkometrażowy 

‖Piotruś i wilk― 

17. Najlepszy Aktorski Film 

Krótkometrażowy 
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18. Najlepszy Aktor 

Drugoplanowy 

Javier Bardem w ‖To nie jest 

kraj dla starych ludzi― 

19. Najlepsza Scenografia i 

Dekoracja Wnętrz 

―Sweeney Todd The Demon 

Barber of Fleet Street‖ 

20. Najlepsze Efekty 

Specjalne ‖Złoty kompas― 

 

 

 

 

 

21. Najlepsza Charakteryzacja 

‖Niczego nie żałuję - Edith 

Piaf― 

22. Najlepszy Film 

Animowany 

‖Ratatuj― 

23. Najlepsze Kostiumy 

‖Elizabeth: Złoty wiek― 

 

 

 

W tym roku nominację otrzymał również Andrzej 

Wajda ze swoim ubiegłorocznym filmem – „Katyń”. Oto 

kilka opinii dotyczących tego flimu: 

  

Krytyk Maria Elena la des Carreras jest zdania, że "Katyń" był 

najlepszym ze wszystkich nominowanych do Oscara filmów 

zagranicznych 

Natomiast Ross Dazis uważa, że obraz Andrzeja Wajdy 

przegrał, bo Amerykanie nie są zainteresowani kinem 

wojennym zza oceanu 

- "Katyń" jest trudny, ale nie hermetyczny i to jest największa 

zaleta filmu - mówi Dazis, krytyk z New York Film Academy, 

odpowiadając na pytanie, czy film Wajdy musiał przegrać. - 

Posiada jasne, mocne przesłanie, jest wspaniale obsadzony  

i nakręcony. Na pewno był silnym kandydatem 

W opinii Carreras "Katyń" wybijał się spośród wszystkich 

nominowanych, jest przedsięwzięciem o wymiarze epickim  

i ponadczasowym. Ten film był moim faworytem – przyznaje.



    

 

Mam czas na makijaż i zakupy… 
 
Kochani! Ten artykuł kierowany jest głównie dla czytelników płci 

żeńskiej, ale nie zaszkodzi, gdy przeczytają go również panowie. 

Po raz kolejny chciałam poruszyć temat naszych fryzur. Nie wiem 

czy wiecie, ale dobra fryzura sprawia ze jesteśmy o 70% 

atrakcyjniejsze. Dobre uczesanie bez specjalnej okazji? Dlaczego 

nie?! Wyjście do szkoły lub do sklepu również może być powodem, 

aby o siebie zadbać.  

Co mieć na głowie gdy idziemy do szkoły? Najlepiej coś 

praktycznego i prostego. Kucyk, od czasu do czasu zaczesany na 

bok, lekko spięte włosy, warkocz. Pamiętaj o tym, abyś w każdej 

fryzurze czuła się dobrze.  

Oczywiście- ładnie wyglądają pięknie falujące, długie, rozpuszczone 

włosy, lecz w tym wypadku podstawą powinna być praktyczność  

i wygoda. Osobiście nie przepadam za spinaniem włosów i lepiej 

czuję się w rozpuszczonych, ale o tym decyduje każda z nas z 

osobna. Pamiętajcie, abyście dobrze i swobodnie czuły się w tym co 

macie na głowie. 

A teraz apel dla wszystkich dziewczyn, których przyjaciółką jest 

Pani Prostownica. - włosów nie prostujemy częściej niż raz w 

tygodniu. Wysoka temperatura źle wpływa i jest niekorzystna dla 

naszej czuprynki. Czy zawsze musicie wyglądać gładko? Chyba włos 

wam z głowy nie spadnie gdy pojawi się gdzieś tam mały loczek .  

 

Przy wyborze fryzury postawmy na praktyczność i wygodę, 

oczywiście od święta można zaszaleć, ale na co dzień bądźmy 

naturalnie pięknymi dziewczynami!  

 

 

Aneta;* 
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Tym razem nie zapomnieliśmy o naszych kochanych chłopakach. 

Oto artykuł dla obu płci. 

 

Jak się ubrać?- pytanie które zadaj sobie każdy z nas! To, jak się 

ubieramy odzwierciedla nasz charakter i naszą osobowość. Jasne, 

przyjemne kolory świadczą o tym, że jesteśmy ludźmi pogodnymi, 

jaskrawe odcienie mówią nam, że jesteśmy pełni temperamentu, 

a szare, stonowane barwy o tym, że nie jesteśmy w dobrym nastroju.  

To, co nosimy, zależy tylko od nas samych, nie naśladujmy innych 

ludzi! Niech każdy  z osobna znajdzie swój własny styl.  

 

Co założyć do szkoły? Oto jest pytanie. 

Zrozumiałe jest to, że  nie powinniśmy, a raczej dziewczyny nie 

powinny ubierać się wyzywająco. Spódniczka mini i dekolt 

definitywnie odpadają!  Pamiętajcie! Zawsze i wszędzie na terenie 

szkoły mundur obowiązkowy! A co pod niego?  

Dla dziewczyn: najlepiej coś lekkiego i zwiewnego, delikatna 

bluzeczka, krótki rękawek do tego dopasowana bluza(styl sportowy), 

na zimniejsze dni polecamy sweterek. Wszystko w dobrze dobranych 

kolorach. Oczywiście na to mundurek, a na dół polecamy wygodne 

spodnie. W sezonie wiosna/lato2008 gama oferowanych kolorów jest 

bardzo rozpięta, więc nie ma co się krępować! Dla dziewczyn, które 

nie przepadają za spodniami, polecamy spódniczki lekkie i zwiewne, 

najlepiej za kolanko. A co z dodatkami, które potrafią diametralnie 

zmienić nasz wyglą? Ja osobiście mówię im TAK! Delikatne 

kolczyki, korale i bransoletka nie zaszkodzą, a wyglądają z pewności 

bardzo dobrze. 

 

Dla chłopaków: coś, co bardzo lubią dziewczyny, a więc dobrze 

ubranych młodych mężczyzna. Nasi mili! wyskoczcie z  szerokich 

bluz i spodni sportowych! Chcemy Was zobaczyć w dobrze 

dobranych spodniach (jeansach, sztruksach), bluzce lub w luźnej, 

sportowej koszuli… będziemy Wam bardzo wdzięczne, gdy to dla 

nas zrobicie .  
Pati



Sean Kingston - Beautiful Girls 
 

Chorus: 
You're way too beautiful girl 

That's why it'll never work 
You'll have me suicidal, suicidal 

When you say it's over 
Damn all these beautiful girls 

They only wanna do your dirt 
They'll have you suicidal, suicidal 

When they say it's over 
 

Verse 1:  
See it started at the park 

Used to chill at the dark 
Oh when you took my heart 

That's when we fell apart 
Coz we both thought 

That love lasts forever (lasts forever)  
They say we're too young 

To get ourselves sprung 
Oh we didn't care 

We made it very clear 

And they also said 
That we couldn't last together (last 

together) 
 

Refrain: 
See it's very define, girl 

One of a kind 
But you mush up my mind 

You walk to get declined 
Oh Lord... 

My baby is driving me crazy 
 

Verse 2: 
It was back in '99 

Watchin' movies all the time 
Oh when I went away 

For doin' my first crime 
And I never thought 

That we was gonna see each other (see 
each other) 

And then I came out 
Mami moved me down South 

Oh I'm with my girl 
Who I thought was my world 

It came out to be 
That she wasn't the girl for me  
 

Chórek: 

Jesteś o wiele za piękna 
I dlatego to nigdy nie wyjdzie 

Będę chciał skończyć z sobą, skończyć 
z sobą 

Gdy powiesz mi że to koniec. 
Do diabła z tymi ślicznotkami 

Chcą Cię tylko oczernić 

Będziesz chciał skończyć z sobą, 
skończyć z sobą 

Gdy powiedzą że to koniec. 
 

Zwrotka 1: 
Wiesz, to zaczęło się w parku 

z kolesiami bujałem się po ciemku 
Och gdy zabrałaś moje serce 

to wtedy się rozkleiliśmy 
Bo oboje myśleliśmy 

że ta miłość trwa na wieki  
Mówią, że jesteśmy za młodzi 

by tak się rozpalać, 
a nas to nie obchodziło 

wszystkim to pokazywaliśmy. 
A oni tez mówili 

że nie możemy trwać razem (trwać 
razem) 

 
Refren: 

Wiesz to coś boskiego, dziewczyno 
jedynego w swym rodzaju 

Ale ty roztkliwiasz mnie 
Jesteś na dobrej drodze by się stoczyć 

O Boże... 
Kochanie oszaleję przez ciebie. 

 
Zwrotka 2: 

To było w 1999 

Oglądałem ciągle filmy 
Och gdy odszedłem 

Za moją pierwszą wpadkę 
I nigdy nie myślałem 

Że mieliśmy się zobaczyć 
A potem wyszedłem 

Mamuśka przeniosła mnie na południe 
O, jestem z moją dziewczyną 

Która, jak myślałem, była moim 
światem 

A wyszło tak 
Że nie była dziewczyną dla mnie... 
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Eloo !  

Tym razem specjalnie dla czytelników Gimzetki 

sonda na temat ulubionych ciast wielkanocnych. 
Najwięcej osób, bo aż 34% lubi mazurka i sernik. 

14% lubi babkę a pozostali inne ciasta. 
 

 

Domii, MartuŚ,MelKa:* 
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          HOROSKOP  
 

BARBÓRKaa  

Baran- zbliżające 

się święta będą 
bardzo miłe za 

sprawą pewnej 

osoby. Wiesz 
jakiej? To się 

okaże. 

 

Byk- w Śmigusa 

Dyngusa będziesz 
się świetnie bawić 

do pewnego 

czasu. Napotkanie 
pewnej 

osoby nie 

będzie miłe. 

Bliźnięta- często 

miewasz pecha. 
Uważaj, bo te 

święta również do 

najszczęśliwszych 
nie będą należeć. 

Rak- nie traktuj 
świąt jako 

kolejnych dni 

leniuchowania, 
odwiedź bliskich i 

przyjaciół. 

Lew- Święta 
Wielkanocne to 

czas magiczny, 

wykorzystaj to. 
Masz okazję do 

poprawy swego 

zachowania. 

Panna- w święta 
poświęć swój czas 

szczególnie 

rodzinie. Kiedy 
ostatnio to 

robiłeś/aś? 

Waga- w Wielki 
Piątek może ci się 

nieźle dostać za 

ostatni przekręt, 
więc jeżeli 

możesz, napraw 

go! 

Skorpion- na 
święta dostaniesz 

od losu prezent, o 

którym nie 
zapomnisz do 

końca życia! 

Strzelec-okaż 
swoim bliskim, co 

naprawdę 

czujesz, 
odpocznij, 

zapomnij o 

codziennych 

sprawach. 

Koziorożec- 

zmień swój 

stosunek do życia 
na bardziej 

optymistyczny! W 

końcu mamy 

wiosnę. 

Wodnik- święta 

miną ci tak 

szybko jak 
wakacje, więc 

ciesz się nimi, 

póki możesz. 

Ryby- tegoroczny 

Śmigus Dyngus 

okaże się 
wyjątkowy. 

Uważaj na wodę 

lejącą się litrami! 
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Rozrywka dla najmłodszych 
 

1. Kukła, palona i topiona na wiosnę. 

2. Część topniejącego lodu znajdującego się na rzecze. 

3. Miesiąc, w którym rozpoczyna się lato. 

4. Kwiat wyłaniający się za śniegu. 

5. Kotki, które rosną na drzewach. 

6. Ptak symbolizujący wiosnę. 

UWAGA! Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej! 

Rozwiążcie krzyżówkę, odczytajcie hasło i wypełnijcie kupon. Do    

14 marca oddajcie go swojej wychowawczyni. Czekają atrakcyjne 

nagrody! Zapraszamy do udziału w konkursie ! 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

………………………………………. 

KLASA: 

 

………………. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 

 

…………………………………………………………… 


