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G A D Ż E T K A  
G A Z E T K A  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł  P U B L I C Z N Y C H  W  O L S Z Y N A C H  

 

 WALENTYNKI 
Jak co roku obchodzimy 14 lutego WALEN-
TYNKI. W tym dniu obdarowujemy ukocha-
ną osobę upominkiem, jednak warto wiedzieć 
kim był i jakiej działalności podjął się Święty 
Walenty. Z pewnością pomoże nam w tym 
jego krótka biografia. 

Święty Walenty 

Od kilku lat imię tego świętego także w na-
szym kraju staje się coraz popularniejsze. 
Podobnie jak w Ameryce Północnej i Anglii 
św. Walenty doznaje czci jako opiekun na-
rzeczonych i zakochanych. W jego święto 
młodzi obdarowują się upominkami. 

O życiu tego świętego nie mamy wiele udo-
kumentowanych wiadomości. Często na ob-
razach przedstawiany jest w szatach kapłań-
skich, a nawet niekiedy w biskupich, z mie-
czem w ręku jako narzędziem męczeństwa 
(został ścięty podczas prześladowań za pa-
nowania cesarza Klaudiusza II Gota w dru-
giej połowie III wieku). Od IV wieku grób 
świętego w Rzymie wierni otaczali szczegól-
ną czcią, a papież Juliusz I wzniósł na tym 
miejscu wspaniałą bazylikę. Według tradycji 
Walenty cudownie uzdrowił chłopca chorego 
na padaczkę i dlatego jest uznawany za pa-

trona cierpiących na tę chorobę, która po-
tocznie zwana jest chorobą św. Walentego. 

Okazuje się, że Św. Walenty to patron także 
innej choroby - miłości!!!!  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

21 i 22 stycznia obchodzimy dzień Babci i Dziadka. Pamiętajmy w tym dniu o solenizantach i z głębi serca 
złóżmy im najserdeczniejsze i najszczersze życzenie. A oto niektóre propozycje: 

 

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA 

 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

Życzę tobie sercem całym 

Zdrowia szczęścia pomyślności, 

Stu lat życia i radości. 

 

Wstałem rano, raniusieńko, 

Ubrałem się bielusieńko, 

Usłyszałem głos ptaszyny, 

Że dziś babci imieniny. 

Żyj nam Babciu, długie lata, 

Niech Ci anioł wieniec splata, 

Żyj w uśmiechu i radości, 

Dziś będziesz mieć dużo gości! 

 

Dzwoni śpiewa serce moje, 

Że dziś Dziadku święto Twoje 

A więc składam Ci życzenia 

Zdrowia, szczęścia, powodzenia. 

 

http://religieuse.blox.pl/html/1310721,262146,169,170.html?3,1

http://religieuse.blox.pl/html/1310721,262146,169,170.html?3,1
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Walentynkowa ściąga! 

Już wkrótce Walentynki. Zapewne dziewczyny otrzymają z tej okazji mnóstwo kartek ale i kwia-
tów. Pamiętajcie, że kwiaty czasem więcej mówią niż słowa. A dla chłopców - zwłaszcza tych 
nieśmiałych, jest to doskonały sposób wyrażenia swoich uczuć.  

õ  M O W A   K W I A T Ó W  õ  

 

ASTER: 

BIAŁY - jestem szczęśliwy widząc, że jesteś ko-
chana. 

CZERWONY - kocham cię bardziej niż ty mnie. 

BEGONIA - ofiaruję ci szczerą przyjaźń. 

BEZ: 

BIAŁY - kochajmy się. 

FIOLETOWY - moje serce należy do ciebie. 

BRATEK - królujesz w moich myślach. 

CHABER - nie śmiem Ci wyznać moich uczuć. 

CHMIEL - czekajmy na sprzyjające okoliczności. 

CHRYZANTEMA: 

BIAŁA - stara miłość nie rdzewieje. 

ŻÓŁTA - przez chwilę wierzyłem w ciebie. 

DALIA - cieszę się gdy cię widzę. 

DZWONEK - dlaczego mnie męczysz swymi ka-
prysami? 

FIOŁEK - nikt nie wie o naszej miłości 

GROSZEK - nie wierzę twym uczuciom. 

GOŹDZIK - kocham cię gorąco. 

 

HIACYNT: 

BIAŁY - jestem szczęśliwy bo cię kocham. 

FIOLETOWY - bądź czulsza dla mnie. 

ŻÓŁTY - jestem szczęśliwy bo mnie kochasz. 

JASKIER - jesteś niewdzięczną! 

JAŚMIN - czy pokochasz mnie kiedyś? 

JEMIOŁA - pokonam wszelkie trudności. 

KACZENIEC - z dala od ciebie jestem smutny. 

KALINA - serce mi pęknie jeśli mnie porzucisz. 

KONICZYNA - chciałbym wiedzieć… 

KONWALIA - nic cię tak nie zdobi jak twoja uro-
da. 

KROKUS: 

FIOLETOWY - Czy żałujesz, że mnie kochasz? 

ŻÓŁTY - czy twe uczucia są prawdziwe? 

KWIAT JABŁONI - darzę cię szczególnymi wzglę-
dami. 

KWIAT ŚLIWY - dotrzymaj swych przyrzeczeń. 

LAWENDA - moja miłość jest pokorna. 
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LILIA BIAŁA - czyste uczucia. 

LWI PYSZCZEK - przybądź jak najszybciej! 

MAK: 

CZERWONY OGRODOWY - kochajmy póki czas! 

BIAŁY - ospałość serca. 

POLNY - marzę o tobie. 

MALWA - cierpię z powodu twej rezerwy. 

MIECZYK - spotkajmy się (liczba kwiatów ozna-
cza godzinę spotkania). 

MARGERYTKA - ty jesteś najpiękniejszą. 

MIĘTA - zachowam wspomnienie i nadzieję. 

MIMOZA - skrywam swe uczucia. 

MIRT - jakże ciężko doświadczasz mojej miłości. 

NARCYZ - jesteś bez serca. 

NASTURCJA - płonę z miłości: 

NIEZAPOMINAJKA - wspomnij mnie! 

OSET - twoje słowa mnie ranią. 

PAPROĆ - jestem szczery i ty taką bądź. 

PELARGONIA - pragnę szczęścia. 

PETUNIA - list miłosny w drodze. 

PIERWIOSNEK - moje uczucia są coraz gorętsze. 

PIWONIA - czuwam nad tobą. 

REZEDA - kocham i mam nadzieję. 

RÓŻA: 

BIAŁA - wzdycham do ciebie. 

CZERWONA - kocham. 

HERBACIANA - podobasz mi się. 

RÓŻOWA - przysięgam miłość. 

BIAŁA I CZERWONA - żar serca. 

RUMIANEK - jestem ci szczerze oddany. 

STOKROTKA - obecność twa mnie cieszy. 

 

 

 

♥ ♥ ♥   P O C Z T A  W A L E N T Y N K O W A   ♥ ♥ ♥  
 

Jak co roku nasza gazetka organizuje pocztę walentynkową. Piszcie kartki do swoich sympatii, do kolegów, 
koleżanek, do serdecznych przyjaciół, do ulubionych nauczycieli - każde miłe słowo się liczy. 11 i 12 lutego 
będziemy zbierać wasze kartki, a 13 lutego (piątek), nasze słodkie Gadżetkowe Amorki przyjdą do Was z 
Pocztą Walentynkową. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

(Pamiętajcie aby na kartce napisać imię i nazwisko oraz klasę adresata przesyłki) 

Redakcja 
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Rok Zbigniewa Herberta 

 

5 grudnia 2008r uczennice II klasy gimnazjum: Monika Gogola, Monika Starzyk i Justyna 
Starzyk wzięły udział w Konkursie wiedzy biograficznej i umiejętności recytatorskich. Konkurs miał 
miejsce w MDK im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie. 

 

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej (test składający się z pytań biograficznych oraz zna-
jomości lektur: „Pan Cogito” i „ Barbarzyńca w ogrodzie”) oraz ustnej (prezentacja jednego, wy-
branego wiersza Herberta). 

 

Twórczość Herberta nie jest łatwa do interpretacji. Poeta wymaga od czytelnika dojrzałości 
intelektualnej i obycia w kulturze. Również interpretacja recytatorska jego utworów staje się dla 
recytatora nie lada wyzwaniem. Niełatwo jest przekazać przesłanie płynące z poezji Herberta. Tym 
bardziej dumą napawa fakt, że udało się to naszym uczennicom. Wszystkie zostały nagrodzone 
wysokimi notami.  

Monika Starzyk - II miejsce 

Monika Gogola - II miejsce 

Justyna Rąpała - wyróżnienie 

Recytacja naszych uczennic już w dniu konkursu zyskała przychylne opinie jury, które bardzo po-
chlebnie wyraziło się o przygotowaniu technicznym naszych recytatorek. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że konkurs obejmował uczniów gimnazjów i liceów województwa małopolskiego, a więc od-
nieśliśmy nie lada sukces! Okazuje się że nasze gimnazjalistki przewyższają swoimi umiejętnościa-
mi licznie zgromadzonych na konkursie licealistów. 

 

Wkrótce kolejne konkursy recytatorskie. I kolejne szanse do rywalizacji o laury.  

Laureatkom gratuluję i zachęcam do dalszej, wytrwałej pracy - bo warto! 

mgr Bożena Brzeczek 



 6 

Małopolski Konkurs Języka Polskiego 
 

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Konkursie Języka Polskiego, którego 
pierwszy etap mamy już za sobą. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się:  

Dorota Sterkowicz (kl. III) oraz Monika Mikos (kl. II). 

Każdego roku wymagania konkursowe stawiają przed uczestnikami nowe wyzwania i zawsze wy-
kraczają poza materiał obowiązujący w gimnazjum. W tym roku temat konkursu brzmi: 

„Czytelnik na tropie mitu, konwencji i stereotypów” 

Każdy z etapów skoncentrowany jest wokół innego zagadnienia nawiązującego do głównego tema-
tu. Wśród lektur znalazły się takie pozycje jak: Mitologia Greków i Rzymian Zygmunta Kubiaka, 
proza A. Sapkowskiego D. Terakowskiej, J. Nowaka czy M. Bułhakowa (Mistrz i Małgorzata), dra-
maty Szekspira i Szaniawskiego, poezja Herberta, Stachury, Aleksandra Wata i szereg innych tek-
stów. 

Taki dobór lektur wymaga od uczestników konkursu wysokich kompetencji czytelniczych, umiejęt-
ności wnikliwej interpretacji utworów, samodzielnego wnioskowania i poprawnego wypowiadania 
się w różnych formach wypowiedzi pisemnej. Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w 
tym konkursie jest doskonała, drobiazgowa wręcz znajomość tekstów lektur. 

Etap rejonowy konkursu będzie miał miejsce 20 stycznia br. w Tarnowie. 

Pozostaje mi tylko życzyć uczestniczkom połamania piór! 

mgr Bożena Brzęczek 

 

 

Małopolski Konkurs Humanistyczny dla szkół podstawowych 
 

I etap konkursu (szkolny) odbył się 12 XI 2008 r. 

Wzięły w nim udział 4 uczennice z kl. VI: 

Magdalena Łaskawska, Barbara Jodłoś, Katarzyna Gogola, Ewelina Jodłowska. 

Opiekunka uczennic Pani mgr Barbara Kozioł podaje, że literatura konkursowa I etapu zamykała się w haśle 
przewodnim "Gdy człowiek nauczył się pisać...". Należało przeczytać i przeanalizować drogą samodzielnej 
pracy 8 trudnych pozycji z dziedziny historii pisma. Uczniowie biorący udział musieli wykazać się dobrą zna-
jomością ww. literatury oraz uzdolnieniami humanistycznymi. 

Do II etapu zakwalifikowała się Magdalena Łaskawska (kl. VI), która uzyskała 76%. 
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Recenzja książki pt. "Żaba" M. Musierowicz 
 

"Żaba" jest 16 tomem "Jeżycjady" napisanej przez Małgorzatę Musierowicz. Tytułowa "Żaba" to 15-letnia 

Hildegarda Schoppe. 

Przeżywa ona mnóstwo ciekawych i zabawnych perypetii, a także - dziwnym trafem zawsze wpada w prze-
różne kłopoty. Książkę tę czyta się nadzwyczaj szybko i przyjemnie, zapewne dzięki prostemu i oryginalne-
mu językowi autorki. Dodatkowymi walorami lektury są z pewnością własnoręcznie wykonane przez M.M. 
zabawne ilustracje. Podsumowując, polecam wszystkim tę wspaniałą książkę. 

 

Recenzja książki pt. "Krew Elfów" A. Sapkowskiego 
 

"Krew Elfów" jest pierwszym tomem sagi o wiedźminie. Geralt, wraz z księżniczką Cirillą przybywają do 

Kaer Morhen - wiedźmińskiej warowni, gdzie dziewczynka ma nauczyć się m.in. walki, a także poznać nie-
które tajniki wiedźmińskiego fachu. Jednak wkrótce okazuje się, że Ciri ma również zdolności magiczne. 
Wiedźmini postanawiają oddać ją w opiekę czarodziejce - Triss Merigold … I tutaj dopiero wszystko się za-
czyna. Jeśli chcecie dowiedzieć się co było potem musicie koniecznie sięgnąć po tę genialną książkę. Znaj-
dziecie w niej mnóstwo elementów fantasy, a także zabawnych epizodów. Gorąco polecam. 

 

Monika Gogola kl. II gimn. 

 

KĄCIK SPORTOWY 
Uczniowie naszej szkoły w I semestrze uczestniczyli w wielu zawodach sportowych. Większość osiągnęła 
sukces i zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Dziedzinami sportowymi, w których uczestniczyli były: biegi 
przełajowe, tenis stołowy indywidualny i debel, siatkówka oraz pływanie w stylu dowolnym. Największe 
osiągnięcia zdobyli w biegach przełajowych. W etapie gminnym sportowcy wywalczyli siedem medali, co 
umożliwiło im przejście do kolejnego etapu. Siłą fizyczną wykazał się Szymek Niziołek, który zakwalifikował 
się do rozgrywek wojewódzkich. Mniejszą determinacją wykazali się w kolejnych dziedzinach. W tenisie 
stołowym indywidualnym i deblu zwycięzcy etapu szkolnego pojechali walczyć o czołowe miejsca. Niestety, 
tym razem nasi koledzy wrócili z „pustymi rękami”. 

W siatkówce dziewcząt uczennice dzielnie walczyły i zajęły trzecie miejsce, niestety ostatnie. Chłopcy mimo 
zaciętej walki podzielili los dziewcząt. Ostatnie zawody w tym semestrze odbyły się na basenie w Gorlicach. 
Z naszej szkoły dominowało wielu uczniów zwłaszcza z klas piątych i szóstych. 

Gratulujemy wszystkim, a zwłaszcza medalistom. 

 

Kuba Sterkowicz kl. I gimn. 
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A B s O l w E n T o R i U m 
 

W tym numerze przedstawiamy wam rozmowę z naszą ubiegłoroczną absolwentką - Magdaleną 
Załęską.  

K: Dawniej szkoła, do której uczęszczasz (LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu) była nazywa-
na „szkołą katów”. Czy dziś również możemy ją tak nazwać? 

Magda: „Szkoła katów” jest legendą związaną ze średniowiecznym Bieczem, która nie ma nic 
wspólnego z naszym liceum. 

K: Co skłoniło Cię do wyboru tej szkoły? Dlaczego wybrałaś właśnie klasę o profilu humanistycz-
nym?  

Magda: Wybrałam właśnie tę szkołę, ponieważ cieszy się ona dobrą opinią wśród absolwentów i 
wysoką zdawalnością matur. Zdecydowałam się na klasę humanistyczną, gdyż interesuję się litera-
turą oraz historią i chcę dalej kształcić się w tym kierunku. 

K: Nowi znajomi, nauczyciele… Co sprawiało Ci największe trudności na początku? 

Magda: Nie miałam zbyt dużych trudności, szybko się zaklimatyzowałam, bo w tej szkole panuje 
bardzo miła atmosfera :). 

K: Gdybyś miała możliwość zmiany szkoły, to przeniosłabyś się do innej? 

Magda: Hm.. Nie po to wybierałam to liceum, żeby się teraz gdzieś przenosić. Szkoła ta ma wysoki 
poziom nauczania, a to ważne, żeby dobrze zdać maturę i iść na wymarzone studia. 

K: Co najbardziej podoba Ci się w tej szkole? 

Magda: Wszystko mi się podoba, a najbardziej moja klasa :). 

K: Czy poleciłabyś tę szkołę innym? 

Magda: Oczywiście, że tak. Liceum jest stowarzyszone z UNESCO, co umożliwia wymianę uczniów, 
czyli wyjazdy za granicę oraz przyjmowanie obcokrajowców do swoich domów. Tym samym można 
podszlifować swój język i poszerzyć swoje znajomości. Pójście do szkoły średniej wiąże się z dojaz-
dami, jeżeli ktoś chce tego uniknąć, może zamieszkać w internacie. Szkoła stawia nie tylko na roz-
wój intelektualny, ale również fizyczny. Chętni mogą się zapisywać do sekcji piłki siatkowej, ręcznej 
oraz piłki nożnej. Organizowane są darmowe wyjazdy na basen oraz rajdy. 

K: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

 

Katarzyna Załęska kl. II gimn. 
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Rozrywka 
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(; Humoreski Kasi Załęskiej ;) 
 

Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: 

- Co to jest? 

- Szkielet. 

- Czego? 

- Zwierzęcia. 

- Ale jakiego?! 

- Nieżywego!

Przychodzi ksiądz po kolędzie do rodziny Jasia i oczywi-
ście zadaje 
Jasiowi standardowy zestaw pytań: 
- A ile masz lat ? 
- Siedem ... 
- A do kościółka chodzisz ? 
- Chodzę ... 
- Co niedziela ? 
- Co niedziela .. 
- Z całą rodziną ? 
- Z całą ... 
- A do którego ? 
- Do Carrefoura ....

Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości. 
Nagle mówi do mamy:  

- Mamo wujek i ciocia idą. 

- Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo.  

Wygląda dalej.  

- Mamo kuzyn i kuzynka idą. 

- Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo.  

Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka. Mówi do ma-
my:  

- Mamo dziadostwo idzie... 

Jasiu jedzie rowerem i spotyka księdza 

- Jasiu choć do kościoła się pomodlić 

- Nie mogę 

- Czemu? 

- Bo nie ma mi kto popilnować roweru 

- Duch święty ci go popilnuje i poszli. 

- No dobra Jasiu teraz się przeżegnaj 

- Dobrze 'W imię ojca i syna. Amen.' 

- A gdzie jest Duch święty? 

- Pilnuje mi roweru! 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 
pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję 
w tej samej klasie. 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Jasiu, która rzeka jest dłuższa Missisipi czy Ren? 

Jasiu: 

- Missisipi proszę pani. 

Dobrze Jasiu - odpowiedziała nauczycielka. 

- A może wiesz o ile? 

Jasiu odpowiada: 

- Pewnie, że wiem: o 6 liter. 
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Kolorowanki 
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Zespół redakcyjny „Gadżetki”: 
Monika Starzyk, Justyna Rąpała, Monika Gogola, Ola Ryndak, Kasia Załęska 

Skład-komputerowe opracowanie: p. Marcin Bąk. 
Nad całością stara się czuwać p. B. Brzęczek. 

Druk: niezastąpiona p. Małgorzata Pikusa ze szkolnego sekretariatu. 


