
HUMOR  

 

Przechwala się trzech myśliwych. 

Pierwszy z nich: 

- Ja to byłem w Afryce i polowałem na lwy ! 

Drugi: 

- A ja to byłem na Alasce i polowałem na łosie ! 

Na to ostatni: 

- Mmm, panowie a ja byłem w Norwegii... 

- A fiordy ty widziałeś? 

- Fiordy!? Panowie, fiordy to mi z ręki jadły. 

……………………………………… 

 

 

- "Powtórzmy tabliczkę mnożenia" - mówi ojciec do Jasia - "na pewno 

wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a ile to będzie sześć razy siedem?" 

- "Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze 

przykłady?!" 
……………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REDAKCJA MIESIĘCZNIKA:, B.Godek, P.Perlak, M.Ziemniak, K.Popek, I.Miazga, 

A.Ożóg, S.Orszak, A.Krawczyk. I.Tereba, A.Doktor, A.Stępniewska, M.Bachurska, 

T. Polak, P.Kiełb. P.Biega, S.Godek 
Małgorzata Maziarz – opiekun,  

Barbara Dobrzańska i Teresa Surdyka - korekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko 

Nr 29   Styczeń - Luty  2006    Cena 1 zł  

Zadanie numeru:  

Podaj chemiczną nazwę i wzór sumaryczny popularnego związku 

chemicznego, który jest głównym składnikiem takich kamieni 

szlachetnych jak rubiny i szafiry. 

 
Nagrodą za rozwiązanie zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki w wysokości  
 10 zł. 



                                                                                                                                     

MANIAK  KSIĄŻKOWY POLECA 
 

„Pamiętnik księżniczki.” Tom 5. „Księżniczka na różowo” to 
prawdziwa bomba! Światowy bestseller ulubionej autorki nastolatek  

Meg Cabot opowiada o piętnastoletniej Mii z Nowego Jorku, która dowiaduje 

się, że jej ojciec jest księciem - władcą małego europejskiego państewka.  
To znaczy, że ona jest księżniczką i następczynią tronu. A gorsza dla niej  

wiadomość: musi zacząć zachowywać się jak księżniczka, co zwiastuje wiele 

kłopotów... Lecz w piątej części wygląda na to, że nadchodzi kres wszystkich 

niepowodzeń. Ale nie tak szybko. Mia wpada w 
niezłe tarapaty, zanim zrealizuje swoje największe 

marzenie - bal maturalny w towarzystwie Michaela 

Moscovitza. Po drodze czeka ją niefortunny 
wypadek w restauracji, zakończony katastrofą. Mia 

musi dokonać cudu, by uratować sytuację i skłonić 

ukochanego do uczestnictwa w imprezie, choćby 

podstępem.  
Ja już tę książkę przeczytałam, a wy ???  

PS: Książkę poleca BRAVO GIRL, GIMZETKA i ja!!! 

Iwona Miazga 

 

POEZJE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wydarzenia szkolne 

 Pierwsza połowa stycznia była dla wielu uczniów niezwykle pracowita. 

 Ci, którzy całe półrocze niezbyt przykładali się do nauki teraz musieli nadrabiać 

zaległości, bo zbliżała się śródroczna klasyfikacja.  

W drugiej połowie miesiąca aura sprawiła uczniom miłą niespodziankę - 

około 30 stopniowe mrozy spowodowały zamknięcie na kilka dni wielu szkół, w tym  

i naszej. Wszyscy uczniowie byli tym faktem niezwykle uradowani.. 

 21 stycznia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, w której wzięła udział prawie cała szkoła. Najmłodsi wraz z 

wychowawczyniami: p. mgr Katarzyną Chmiel, p. mgr Bożeną Oczkowską, p. mgr 

Barbarą Tupaj, p. mgr Marylą Romańską i p. mgr Haliną Godek przygotowali dla 

przybyłych babć i dziadków bardzo ciepły i piękny występ. Uczniowie gimnazjum 

zaprezentowali zgromadzonym gościom wzruszający montaż słowno – muzyczny, na 

który składały się miedzy innymi piękne polskie kolędy i pastorałki. Następnie 

wystąpił zespół kolędniczy. Przygotowany przez panią mgr Danuta Ożóg i pan mgr 

Dariusz Kosak. Wszystkie występy były nagradzane gromkimi brawami, a niejedna 

babcia obcierała ukradkiem łzę. Po skończonej akademii wszyscy składali swoim 

babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia i rozchodzili się do klas na dalsze 

lekcje.  
  … stycznia grupa chłopców z naszej szkoły wzięła udział w Gminnym Przeglądzie 

zespołów Kolędniczych w Sokołowie Młp. zajmując I miejsce w swojej kategorii. Ich 

występ został nagrodzony ………….. 

26 stycznia  Rada Samorządu  Uczniowskiego zorganizowała wspaniałą zabawę 

choinkową. Wszyscy uczniowie bawili się świetnie!!! 

 Tuż przed feriami, do naszej szkoły przyjechał pan policjant, który 

przestrzegał nas przed niebezpieczeństwami jakie mogą się zdarzyć w czasie ferii. 

Ferie zimowe rozpoczęły się 27 stycznia, a skończyły się 13 lutego. Wszyscy 

wróciliśmy do szkoły zdrowi i wypoczęci. Szkoda, że czas ferii tak szybko minął.  

 14 lutego przypada święto zakochanych. W tym dniu wszyscy zakochani i 

nie tylko przesyłają swoim sympatiom kartki walentynkowe. Z okazji tego miłego 

święta redakcja Gimzetki życzy wszystkim dużo ciepła i wzajemnej życzliwości.  
Anna Ożóg  

 



Wywiad numeru 
W tym numerze zamieszczony wywiad z panią mgr Krystyną Welc, 

nauczycielką j. niemieckiego w naszej szkole. 
  

Skąd u pani zainteresowanie językiem niemieckim? 

Fascynacja językami obcymi narodziła się u mnie w liceum. Naukę rozpoczęłam 

w roku 1990, a więc w czasie, gdy przestał obowiązywać wyłącznie j. rosyjski,  
a oczy młodych ludzi skierowane były na Zachód. Poza tym miałam wspaniałą 

nauczycielkę, która jak nikt inny potrafiła wzbudzić w nas sympatię do  

j. niemieckiego. 

Jak zaczęła się pani przygoda z naszą szkołą? 
Przygoda ze szkołą w Górnie zaczęła się końcem 

wakacji – jakimś szczęśliwym trafem dowiedziała 

się o mnie Pani Dyrektor i złożyła mi propozycję 
pracy. Mam nadzieję, że to przygoda faktycznie 

się zaczęła. 

Jaki rodzaj muzyki pani lubi? 

Właściwie lubię słuchać różnego rodzaju muzyki,  
a to, czego słucham najczęściej zależy od sytuacji  

i nastroju. Na przykład podróż staje się dla mnie 

mniej dotkliwa, jeśli mam pod ręką – i tu pewnie 
wielu zaskoczę – z muzyką techno. 

Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

Ogólnie rzecz ujmując jestem wielbicielką kuchni 
polskiej i włoskiej, dlatego oprócz tradycyjnych polskich dań w mój jadłospis 

wpisane są również takie dania jak: spaghetti. lasagne, czy tortellini. Wiem też, 

gdzie można zjeść najlepszą pizzę w Rzeszowie. 

Jaki sport lubi pani uprawiać? 
Obecnie najczęstszą aktywnością ruchowa jest dla mnie bieganie od klasy do 

pokoju nauczycielskiego. Z innymi  rodzajami sportu jest naprawdę źle.  

Na wakacjach bardzo lubię wycieczki rowerowe z moją rodziną, szczególnie jeśli 
mam do wyboru ścieżki przez las. W waszym wieku zaś z zamiłowaniem grałam 

w piłkę ręczną. 

Czy mogłaby pani zdradzić czytelnikom Gimzetki, jakie ma pani plany na 

karnawał? 

Ze względu na pamięć o moim zmarłym tacie nie wybieram się podczas tego 

karnawału na żaden bal. 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
przygotowały: Magdalena Bachurska, Barbara Godek, Sabina Orszak 

Aktualności sportowe 
 

 

Olimpiada w Turynie 

Nieoczekiwanym mistrzem olimpijskim na 

małej skoczni (K- 95) został Norweg Lars 

Bystoel. Natomiast nasz skoczek z Wisły, Adam 

Małysz zajął niezłe siódme miejsce. Warto  

także zaznaczyć, że słabo spisał się lider 

Pucharu Świata Czech Jakub Janda, który 

uplasował się na 13 pozycji.  

Do tej pory najlepiej z naszych zawodników spisała się biatlonistka 

Krystyna Pałka, która zajęła 6 miejsce. 

Piłka nożna 

Losowanie grup na Mistrzostwa Świata 

Grupa w której zagra Polska na Mundialu w Niemczech składa się  

z następujących drużyn: 

1. Niemcy 

2. Polska 

3. Kostaryka 

4. Ekwador 

Losowanie do eliminacji Mistrzostw Europy 

Polska trafiła  do trudnej grupy, w której będzie musiała zagrać aż 14 

spotkań. Skład grupy przedstawia się następująco: 

1  Portugalia 

2. Polska 

3  Serbia i Czarnogóra 

4. Belgia 

5  Finlandia 

6. Armenia 

7. Kazachstan 

8. Azerbejdżan 

 
Przygotowali: Sebastian Godek i Przemysław Biega 

 



WALENTYNKI 
 
Jeszcze kilka lat temu w Polsce o Walentynkach można było poczytać 
tylko w angielskich czy amerykańskich książkach. Czasem była o nich 

mowa w filmach. Jednak niewielu Polaków wiedziało, 

na czym obchody tego święta polegają, a już prawie 
nikt nie miał pojęcia, kiedy ono przypada.  

Jednak od kilku lat ta tradycja staje się coraz 

bardziej powszechna w naszym kraju. Już od 

początku lutego na sklepowych wystawach pojawiają 
się spasione serduszka i romantyczne bukiety,  

o Walentynkach robi się głośno w prasie (np. Gimzetce), 

radiu, telewizji, no i oczywiście w Internecie.  
 

Producenci kartek pocztowych, sprzedawcy kwiatów i słodyczy zacierają 

ręce.Niejedna dziewczyna jest gotowa śmiertelnie się obrazić na swojego 
chłopaka, a nawet zerwać z nim, jeśli przez przypadek zdarzy mu się 

zapomnieć o "walentynce".  

 

Oczywiście są też przeciwnicy 
tego święta, którzy uważają,  

że jako zwyczaj, którego jeszcze 

niedawno w polskiej kulturze nie było, 
Walentynki nie powinny być świętowane w 

naszym kraju.  

Pojawiają się też głosy, 
jakoby Walentynki miały 

być sympatycznym świętem, 

które zastąpi "komunistyczny 

dzień kobiet", co jest dość bzdurnym twierdzeniem, 
jako, że dzień kobiet w żadnym wypadku nie jest 

świętem komunistycznym, a jego tradycja jest 

prawdopodobnie znacznie starsza od tradycji lutowego święta 
zakochanych, które obchodzono... już w starożytnym Rzymie.  

 
Przygotował Tomasz Polak 

 

 

XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Turyn 2006 
W zimowej olimpiadzie bierze udział 2500 sportowców z 85 krajów. 

Dyscyplin jest 15: biatlon, biegi narciarskie, bobsleje, curling, hokej na lodzie, 

kombinacja norweska, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo 

dowolne, saneczkarstwo, short track, skeleton, skoki narciarskie, snowboard, zjazd 

alpejski. W zawodach uczestniczy 47 polskich sportowców, którzy startują w 11 
dyscyplinach. Zmagania odbywaja się na 18 arenach. Relacje z igrzysk zdaje 

10000 akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów. Do zorganizowania imprezy 

zaangażowano 6100 wolontariuszy i 4600 choreografów. Ponadto w skład zespołu 
organizacyjnego wchodzi 240 innych osób. Olimpijskie maskotki to Neve i Gliz, 

płatek śniegu i kostka lodu. Medale zaprojektowane na olimpiadę w Turynie są   

wielkości płyt CD i przypominają antyczne monety. Wyprodukowano je w 1026 

egzemplarzach: z brązu, srebra i pozłacanego srebra. Oficjalnym kolorem 
tegorocznych igrzysk jest czerwień. Hymn olimpiady „Va” („Go” w wersji 

angielskiej) został napisany przez Claudio Baglioniego. Koszt ceremonii otwarcia i 

zamknięcia igrzysk wynosi 28 mln euro. 
 

 

W historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich Polacy zdobyli 6 medali. 
1956 – złoto – Franciszek Groń – Gąsienica w kombinacji norweskiej. 

1960 – srebro – Elwira Seroczyńska i brąz  

 

 
 

 

 

 

 



Poezje 
 

W tym numerze prezentujemy twórczość uczniów klasy IIA Gimnazjum. 
 

                              Zima 

Zima mrozu czas  

katar łapie nas 

Z oczu płyną łzy 

a w jeziorach kry 

Buty przemoczone 

ze spodni woda kapie  

a ja tylko czekam  

aż mnie grypa złapie 

 xxx 
                          

 

                             Karnawał 
 

                 Znów zacznie się życie. 

Neony rozjaśnią sale  

i rozpoczną się bale 

Muzyka będzie grała,  

a ja będę śpiewała 

Bawiła się będę do rana 

 i do szkoły przyjdę zaspana. 

Będzie mnie głowa bolała,  

            ale niczego nie będę żałowała. 

                                                    P. 
 

 

 

WYNALAZKI – TELEWIZJA 
 

 
Patrycja Perlak, Katarzyna Popek, Aneta Krawczyk 

 



 

 

 

BABILONIA to starożytne państwo ze stolicą w Babilonie 

obejmujące całą południową, nizinną część Mezopotamii. 
Król — przedstawiciel bogów i wykonawca ich woli, miał w tym 

kraju władzę nieograniczoną. Podstawę gospodarki Babilonii 

stanowiło intensywne rolnictwo (gł. jęczmień) i sadownictwo 

oparte na systemie kanałów irygacyjnych.  Babilonia 

pozbawiona złóż rud metali i drewna importowała je, 

wymieniając za wyroby rzemiosła. Społeczeństwo było 
zróżnicowane wewnętrznie pod względem prawnym 

i majątkowym, podzielone na pełnoprawnych obywateli 

(awilum), ludzi zależnych (muszkenu) i niewolników 

(wardum). Około 4 tysięcy lat temu większość ludności 

Babilonii mieszkała w prostych domach. Jednak najbogatsi budowali wielkie, 

przykryte płaskim dachem domy z drewnianymi balkonami, okalającymi główny 

dziedziniec. Żyli bardzo wygodnie i mieli licznych niewolników. Wierzyli w wielu 

bogów. Najpotężniejszymi z nich byli, Isztar – bogini – matka i Marduk – bóg – 

smok. 

Dzieje Babilonii obfitują w liczne wojny (przeważnie obronne) z Asyrią 

i Elamem. Kraj ulegał także najazdom obcych plemion takich jak: Amoryci, Kasyci, 

Chaldejczycy. Twórcą potęgi Babilonii był Hammurabi (1792–50 p.n.e.),  który 
umocnił ją pod względem politycznym i kulturalnym. Następcy Hammurabiego nie 

zdołali utrzymać mocarstwowego charakteru państwa. Za panowania 

Nabuchodonozora II (605–562) Babilonia znów osiągnęła świetność. Wspaniale 

rozbudowano stolicę, czyniąc ją pierwszą metropolią 

ówczesnego świata. W 539 r p.n.e. Babilonia przestała 

istnieć jako państwo, jednak przez dłuższy czas była jeszcze 

ważnym ośrodkiem kultury starożytnego Wschodu.  

Podobnie jak wcześniejsi mieszkańcy tych ziem, 

Babilończycy posługiwali się pismem klinowym. 

Matematycy stworzyli system liczenia opierający się na 

liczbie 60 – był on bardzo wygodny, gdyż liczbę 60 można 
dzielić na wiele sposobów. System babiloński stosowany jest 

do dziś przy rachubie czasu (60 minut to godzina, 60 

sekund to minuta) i przy niektórych pomiarach (kąt pełny 

ma miarę 6* 60stopni). Ponadto Babilończycy bardzo dobrze znali się na astronomii. 

Najbardziej znane zabytki piśmiennictwa to mity, legendy, eposy, hymny 

i modlitwy, teksty magiczne, rytualne, wróżebne i prawne - Epos o Gilgameszu, 

Zejście bogini Isztar do świata podziemnego, Dialog o ludzkim nieszczęściu, Dialog 

między panem a niewolnikiem, Zbiór praw króla Balilamy z Esznuny, Zbiór praw 

Hammurabiego - (282 prawa opierające się na zasadzie oko za oko, ząb za ząb.  

Do zabytków architektonicznych należą ruiny wielkiego pałacu 

w Marii z cennymi fragmentami malowideł ściennych  

i pozostałości świątyń w Tell Harmal. Z okresu nowobabilońskiego 

zachowały się potężne budowle Babilonu z czasów 

Nabuchodonozora II. Najpiękniejsze to Główna Brama bogini 

Isztar, sala tronowa Nabuchodonozora, przedstawiająca lwy, 

byki, smoki i stylizowane ornamenty roślinne oraz kompleks 

pałacowy z  tzw. wiszącymi ogrodami Semiramidy, 

uznawanymi w starożytności za jeden z siedmiu cudów świata. 

 
 

 

 

 

  

W ostatnim numerze pisaliśmy o bardzo popularnym hobby – filokartystyce, czyli  

o zbieraniu kart pocztowych, widokówek a nawet walentynek. 

 

Nie ma chyba dziewczyny, która nie posiadałaby 

chociaż jednej kartki walentynkowej. Trudno określić, kto 
pierwszy przesyłał życzenia walentynkowe na specjalnych 

kartkach. Angielski poeta Geoffrey Chaucer (XIV wiek) 

wspomina  

o przesyłanych podarunkach i pozdrowieniach. O dniu św. 

Walentego śpiewa Ofelia w „Hamlecie” Szekspira. Posługuje się zwrotem „to 

be Valentine” (być czyjąś walentynką), który wiele lat później trafił na kartki krążące 

między zakochanymi. Jednak na dużą skalę zwyczaj wysyłania gotowych kart dla 

zakochanych zapoczątkowała w 1850 roku Amerykanka Esther Howland, którą słusznie 

nazywa się matką amerykańskich walentynek. Pierwsze karty 

produkowała chałupniczo. Pomysł przyjął się rewelacyjnie. Szybko 

rozkręcony biznes przynosił dochód 100 tysięcy dolarów rocznie. 
Dzisiaj kartki walentynkowe są najróżniejszych kształtów i barw, 
jednak zawsze posiadają "element wskazujący", czyli na przykład, 

miłosny wierszyk wewnątrz, narysowane serduszko, odciśnięte 

szminkowe usta itp. 

Pasjonaci święta zakochanych zbierają nie tylko kartki, 

ale również wierszyki, amorki i inne gadżety z nim związane.  

14 lutego pójdą więc w ruch walentynkowe kartki, serduszka, 

misie... Jeśli więc jeszcze niczego nie zaczęliście zbierać, to może 

właśnie otrzymana walentynka będzie początkiem imponującej  kolekcji.   

 


