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Kilka słów od redakcji.. 
 

Witam wszystkich czytelników „Gimzetki”. W tym numerze nie 

niestety nie mamy zbyt wielu artykułów jednak to się niedługo 

zmieni. Może w naszej szkole jest jeszcze kilka osób, które by 

dołączyły do naszej redakcji. Jeżeli ktoś się zdecyduje zapraszam do 

pani Justyny Koniecznej.  

Chciałabym również poruszyć temat zbliżających się wielkimi 

krokami walentynek oraz myślę, że dla każdego przyjemnych ferii 

szkolnych. Pamiętajcie, żeby ferie były szczęśliwe potrzeba niewiele. 

Najważniejszy jest dobry humorek i kilka zwariowanych pozytywnie 

osób oraz kilka fajnych pomysłów, jak ciekawie spędzić czas. Życzę 

wam wszystkiego najlepszego, żebyście walentynki ( święto 

zakochanych) spędzili w gronie najbliższych wam osób oraz aby 

ferie minęły w przyjemnej atmosferze (śnieg mile widziany). 

 

 Marta 

 

 

 

 

Skład redakcji: 
Marta Piechocka: redaktor naczelna,  

Martyna Żarnowska: zastępca redaktor naczelnej,  

Kuba Nowacki: skład komputerowy,  

Aneta Lis, Basia Przewoźna, Martyna Michalska, 

Weronika Skowrońska, Basia Nawrot, Weronika Lis, 

Ania Wujek, Monika Owsińska, Zuzia Olejniczak, 

Zosia Wicher, Julia Niedźwiedzka 
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W czwartek 22 stycznia oglądaliśmy jasełka przygotowane 
przez p. R. Marciniak i s. Hiacyntę. W ciekawy sposób zostały 

przedstawione narodziny Jezusa. 
 

W ostatnim czasie odbyło się kilka konkursów. 
 

~Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce (etap szkolny), w którym 

laureatkami były: 
Marta Dolatowska, Aneta Lis, Julia Gliszczyńska, Martyna 

Żarnowska, Weronika Lis 
ze szkoły podstawowej najlepiej wypadł Wojtek Dolatowski, 

który jako jedyny z naszej szkoły, po przeprowadzonym u nas 
5 lutego etapie powiatowym, zakwalifikował się do etapu 

rejonowego 
 

~konkurs ortograficzny. 
W Pogorzeli na etapie rejonowym naszą szkołę 

reprezentowały Julia Słojewska, Aneta Lis i Ania Turbańska. 
Wszystkie dziewczyny zajęły tam wysokie miejsca: Julia- 

pierwsze (będzie reprezentowała nasz rejon w etapie 
wojewódzkim), Aneta - trzecie, a Ania – piąte 

 
~Konkurs polonistyczny. 

W eliminacjach szkolnych zwyciężyła Aneta Lis i Małgorzata 
Boruszewska. Dziewczyny brały udział w etapie rejonowym 

zorganizowanym w poniedziałek 19 stycznia w naszej szkole.  
 

Wszystkim gratulujemy . 
 

Weronika i Martyna. 
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Kilka słów o naszym patronie… 
 

Luty to już tradycyjnie miesiąc, w 

którym w naszej szkole odbędzie się 

Dzień Patrona. Myślę, że należałoby 

napisać kilka słów o Mikołaju 

Koperniku. 

Mikołaj Kopernik wielki uczony, 

astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, lekarz, poeta, astrolog, 

tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej oraz patron naszej wspaniałej 

szkoły. Człowiek wybitnie uzdolniony. Pewnie każdy z was wie o 

nim wiele. Ale czy kiedykolwiek zadaliście sobie trud i chwilę 

pomyśleliście, co ten wybitny uczony mógł robić w czasie wolnym? 

Czy był osobą rozrywkową? Jakie miał zainteresowania? Co lubił?  

Powiem bez lania wody, że nawet w dobie wszechobecnego 

internetu trudno znaleźć wzmiankę na ten temat. Jednak po długich i 

męczących poszukiwaniach udało mi się znaleźć pewne artykuły. 

Mikołaj Kopernik cenił sobie spokój, nie był konfliktowy oraz lubił 

samotność. Niektóre źródła podają, że był nieszczęśliwie zakochany 

w swojej gospodyni domowej. Inne, że lubił się bawić, z kolei autor 

pewnej książki pisze „Kopernik był osobą praktyczną i poukładaną. 

W czasie wolnym lubił przeglądać swoje papiery oraz dokumenty i 

układać je w pewnej kolejności.” Nie trudno się domyślić, co było 

jego największą fascynacją. Najbardziej interesowały go gwiazdy i 

wszechświat. Podobno wielki uczony potrafił godzinami wpatrywać 

się w niebo na szczycie wieży obserwacyjnej. 

Zainteresowanych szczegółami odsyłam do książki pt. „Sekret 

Kopernika. Jak się zaczęła rewolucja naukowa”. 

Marta 
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WYWIAD Z P. DOMINIKIEM JANKOWIAKIEM 
 
 

1. Kiedy zdecydował Pan, że zostanie nauczycielem 

wychowania fizycznego? 

   ◘ Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie. Ale na pewno  

w liceum. W drugiej, może w trzeciej klasie. 

2. Czy w szkole podstawowej też lubił Pan zajęcia 

wychowania fizycznego? 

   ◘ Jak najbardziej. Aktywność fizyczna to bardzo ważna 

sprawa w życiu każdego człowieka (przynajmniej tak powinno 

być). Ubolewam nad tym, że coraz więcej osób przynosi 

zwolnienie roczne z wychowania fizycznego. 

3. Jaką dyscyplinę sportową lubi Pan najbardziej? 

   ◘ Trudno powiedzieć o jednej konkretnej. Ale na pewno są to 

gry zespołowe oraz lekkoatletyka. 

4. Słyszałyśmy, że lubi Pan poezję. Czy to prawda? 

   ◘ Tak, to prawda.  

5. Twórczość, którego pisarza uważa Pan za 

najciekawszą? 

   ◘ Zdecydowanie Cypriana Kamila Norwida i przede 

wszystkim Mirona Białoszewskiego. 

6. Poprzestaje Pan na czytaniu, czy zdarza się Panu pisać 

wiersze?  

   ◘ Zdarzy mi się od czasu do czasu popełnić jakiś  

wiersz . Piszę do szuflady, ale może kiedyś moje wiersze 

ujrzą światło dzienne. 
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7. Jakiej muzyki Pan słucha? 

   ◘ Zdecydowanie ciężkiego brzmienia. Ostry rock i metal. 

Bardzo dobra muzyka na wyładowanie nadmiernej energii  

i agresji. Polecam.  

 

Dziękujemy za poświęcony nam czas. 
 

Werkaa 
 

Etyka w mediach 

 
 

W dniu 9 XII klasy 3 naszego gimnazjum wysłuchały wykładu 

dziennikarza i politologa pana Witolda Machury na temat etyki  

w mediach. Organizatorami spotkania były Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Gostyń oraz Biblioteka Publiczna w Piaskach. 

 

Gość przybliżył nam sprawy komunikacji międzyludzkiej oraz 

omówił wpływ postępu cywilizacji na media i ludzi. Wyjaśnił 

niektóre prawa prasowe, omawiając je na różnych życiowych 

sytuacjach oraz przedstawił kilka dziennikarskich wpadek, które 

skrytykował. 

Spotkanie pozwoliło nam obiektywnie spojrzeć na to, co dzieje się 

wokół nas. Zmusiło także do indywidualnych refleksji na temat 

społeczeństwa i etyki. 

Niektórym uczniom wykład się podobał, innym nie, sądzę jednak, że 

warto było go posłuchać. 
 

 

Anetkaaa 
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Romantyczne miejsca na Ziemi … 
 

Jeżeli nie znacie miejsc lepszych od Mc Donald’s na spędzenie 

Walentynek, to serdecznie polecam opisane poniżej. Zdaję sobie 

sprawę, że niemożliwe jest wybrać się tam, ponieważ wielu z nas po 

prostu na to nie stać, ale pomarzyć zawsze można. 

 

 

*Wieża Eiffla i Paryż  

 

 Wieża ta jest także nazywana  

„Damą Paryża”, z jej tarasów widokowych rozciąga się panorama na 

całe miasto oraz na tereny oddalone aż do 42 mil w każdą stronę. 

Pobyt w Paryżu to na pewno coś niesamowitego. Miejsce to jest 

uznawane przez wielu za miasto zakochanych. Jest znane z licznych 

awangardowych i nastrojowych kawiarni i małych kawiarenek oraz 

dobrego wina. W Stolicy Francji znajduje się także wiele innych 

znanych zabytków np. Katedra Notre-Dame kojarzona przede 

wszystkim z powieści „Dzwonnik z Notre-Dame” francuskiego 

pisarza Viktora Hugo. 

 

 

*Wenecja 

 

Miasto położone na stu wyspach oplecionych labiryntem kanałów. 

Tzw. miasto gondolierów, których smukłe łodzie przypominają  

o morskich tradycjach weneckiej Republiki. Główna ulica Wenecji 

Canal Grande uważana jest z najpiękniejszą ulicę świata. Brzegi 

połączone są za pomocą mostów –malutkich bardzo ozdobnych, 

łączących sąsiednie ulice i tych dużych, z których najpopularniejsze 

to Rialto i Most Westchnień. 
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*Rio de Janeiro 
 

Osobom bardziej rozrywkowym spodoba się zapewne to brazylijskie 

miasto znane przede wszystkim z obchodzonego hucznie corocznego 

karnawału. Tańczący tłum, pokazy najlepszych szkół samby, morze 

alkoholu i tysiące zachwyconych turystów - tak wygląda 

karnawałowe szaleństwo w Brazylii. W tym roku karnawał 

rozpoczyna się tam 20 lutego, a więc akurat w okresie naszych 

zimowych ferii. 

 

*Wodospad Niagara 
 

Rzeka Niagara, płynąca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi 

pokonać prawie stumetrową różnicę poziomów. Mniej więcej w 

połowie drogi rzeka rozwidla się na dwie części i spada dwiema 

około 50-metrowymi kaskadami. Jest to przepiękny i niesamowity 

widok, gdy ogląda się go na zdjęciach, a co dopiero w realu. 

Wokół wodospadu jest wiele atrakcji dla turystów oprócz samego 

widoku na wodospad. Najciekawsza z nich to rejs małym 

stateczkiem, który podpływa prawie pod same kaskady. Warto także 

zwiedzić "Jaskinię Wiatrów". Wejście do jaskini znajduje się na 

wyspie Goat Island rozdzielającej główne kaskady. Schodzi się 

wewnątrz skały na taras położony około 20 metrów nad poziomem 

rzeki. Spienione masy wody spływające z amerykańskiej części 

spadają kilka metrów od tarasu. Przemoczenie gwarantowane. 

 

Znalazłam także miejsce położone stosunkowo niedaleko od nas, 

którego zwiedzenie jest bardziej realne od pozostałych. Jest to 

arboretum w Kórniku, w którym możemy zobaczyć wiele pięknych 

i niespotykanych w Polsce roślin oraz bardzo stare okazy rosnących 

tam drzew. Park tworzy niesamowity klimat i na mnie zawsze 

wywiera ogromne wrażenie. 

Życzę wszystkim cudownych Walentynek spędzonych w 

niesamowitym miejscu. :)! 

Anetkaaa 



MOWA KWIATÓW  

Zbliżają się Walentynki. 

Dlatego postanowiłyśmy 

podać znaczenie kwiatów, 

abyś dając je swojej 

sympatii, nie strzelił gafy. 
 
 
Bez - ofiaruję Ci swoją szczerą 

przyjaźń. 

Bratek - myślę o Tobie, czekam 

na jakiś gest. 

Chryzantema białą - stara 

miłość nie rdzewieje. 

Chryzantema żółta - już Ci nie 

wierzę. 

Fiołek - oznaka skromności. 

Goździk - kocham Cię, poważnie! 

Goździk biały - mam szczere 

uczucia :). 

Goździk czerwony - gorące 

podziękowania. 

Goździki (wielobarwny bukiet) - 

znak odmowy. 

Hiacynt - żyję dla Ciebie, choć 

mogę... dla innej. 

Jemioła - pokonam wszelkie 

trudności, żeby Cię zdobyć! 

Kaktus - ostrzeżenie. 

Koniczyna - może z innym 

będzie Ci lepiej? 

 

Konwalia - jesteś po prostu... 

piękna. 

Krokus - oznaka radości. 

Lilia - mam poważne zamiary. 

Mak - puść w niepamięć 

nieporozumienia. 

Margerytka - Ty jesteś 

najpiękniejsza! 

Mięta - zachowam po Tobie 

dobre wspomnienia. 

Narcyz - jesteś bez serca. 

Niezapominajka - podaruj mi 

miejsce obok siebie. 

Pelargonia - pragnę Twojego 

szczęścia. 

Pierwiosnek - czeka nas 

wspaniałe uczucie. 

Róża biała - jesteś warta mojej 

miłości. 

Róża czerwona - kocham, 

kocham, kocham. 

Róża żółta - odwzajemnij moją 

miłość. 

Stokrotka - jak dobrze być 

obok Ciebie. 

Storczyk - oznaka zmysłowości. 

Tulipan - cieszę się na Twój 

widok. 

Żonkil - jestem potwornie 

zazdrosny. 

 

Weronika, Martyna, 

Basia i Marysia 
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Sonda 
 

Sonda na temat Walentynek. Zapytałam kilku uczniów na temat, jak 

mają zamiar spędzić walentynki. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

nie

obchodzę

z najbliższą

osobą

z

przyjaciółmi

 
Wiele osób lubi i obchodzi to święto. Ja nie obchodzę walentynek. 

To święto jest dla mnie zwykłym dniem. Nie ukrywam, że 

przyjemnym, ponieważ bardzo lubię otrzymywać ładne czerwone 

kartki z sympatycznymi napisami dotyczącymi mojej osoby. 

Pamiętajmy jednak, że jest to święto miłe i takie też powinny być 

kartki i życzenia. 

 

Marta 
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Guns N' Roses 
 

Dla fanów muzyki rockowej mamy coś specjalnego. Zespół, który 

łączy pokolenia słuchaczy. W ich repertuarze możemy spotkać 

ostre kawałki (Welcome to the jungle) jak i łagodne ballady 

(Don't cry).  

Guns N' Roses to amerykański zespół, który został założony w 

1985r. Grupa powstała z połączenia dwóch zespołów - L.A. Guns i 

Hollywood Rose. Skład często się zmieniał, lecz największą sławę 

zespół osiągnął, grając w poniższym składzie: 

Axl Rose - śpiew 

Izzy Stradlin - gitara rytmiczna 

Duff McKagan - gitara basowa 

Slash - gitara prowadząca 

Steven Adler - perkusja 

W wyniku problemów z narkotykami w maju 1990 Steven Adler 

został wyrzucony z zespołu.  

 

 

Najpopularniejsze utwory: 

- Don't cry 

- Welcome to the jungle 

- November rain 

- Sweet child of mine 

- Knocking on heavens door 

 

 

 

Przyznamy szczerze, że utwory tej grupy są nam szczególnie bliskie. 

Naszym zdaniem każda osoba słuchająca tego typu muzyki znajdzie 

choć jeden utwór odpowiadający jego gustowi. 

 

Zofia&Julia 
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     Horoskop 
 

Baran-nie możesz już doczekać się Walentynek. W Twoim 
przypadku nie chodzi o święto, lecz o ferie. 

 Byk- to, że I semestr za Tobą, nie oznacza, że masz już 
wolne.  Przed Tobą jeszcze dużo nauki. 

Bliźnięta- Walentynki tuż, tuż, nie siedź sam/a w czterech 
ścianach. Wyjdź do ludzi! Może kino ze znajomymi? 

Rak- świece, romantyczne spacery, patrzenie w oczy… to 
nie dla Ciebie! Czeka Cię megazabawa ze znajomymi. 

 Lew- przez cały czas będziesz myśleć tylko o Walentynkach, 
przez co możesz być nieobecna/y na lekcjach. 

Panna-ciągle myślisz o szkole. Pamiętaj, że każdy ma swoje 
wzloty i upadki. Nie przejmuj się tak bardzo niepowodzeniami. 

Waga-ferie zrobiłeś/aś sobie o wiele wcześniej, niestety 
zamiast świętować Walentynki, będziesz siedzieć przy książkach. 

Skorpion-zaplanuj sobie czas na ferie, im wcześniej tym 
lepiej. Lepiej jest spędzić czas z kimś niż nudzić się samemu. 

Strzelec-za Tobą bardzo ciężkie dni, teraz może być tylko 
lepiej. 

Koziorożec- w Walentynki czeka Cię miła niespodzianka, a 
czas w szkole szybko Ci minie. 

Wodnik- od Walentynek staniesz się zupełnie inną osobą, 
oczywiście na plus. Będziesz bardziej otwarty/a na świat. 

Ryby-już wkrótce długo oczekiwane przez Ciebie ferie. 
Odpoczniesz i wrócisz do szkoły z pozytywną energią. 

     Basia:D 

 

 

 

 


