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►AKTUALNOŚCI
Jasełka 2016

Dnia 10 lutego 2017r. w Gimnazjum
im. C. K. Norwida w Bielsku odbył się po raz

Dnia 22 grudnia w hali sportowej

czternasty koncert środowiskowy.

naszej szkoły odbyło się przedstawienie

Tegoroczny koncert poświęcony był

jasełkowe pt: " A nadzieja znów wstąpi w

różnym obliczom miłości.

nas".

usłyszeliśmy

Wystąpili

Scenografia

uczniowie

była

bardzo

klas

1-3.

opiewały

Utwory jakie

uczucia

łączące

pomysłowa.

człowieka z człowiekiem, człowieka z Bogiem,

Stworzone zostały dwa plany wydarzeń.

odnosiły się do miłości w każdym jej

Jeden dotyczył przedstawienia historii Pana

wymiarze.

Jezusa, zaś drugi ukazywał współczesny

Organizatorzy zaprosili do udziału

rodzinny wigilijny wieczór. Występujący

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bielsku,

mieli na sobie barwne kostiumy: mędrcy,
królowie, pastuszkowie. Nie zabrakło także
rekwizytów takich jak kadziło, mirra i złoto.
W trakcie części artystycznej chór kierowany
przez

pana

Jarosława

Miszewskiego

przedszkolaków

z

Samorządowego

Przedszkola w Bielsku, uczniów z Gimnazjum
w Ciachcinie oraz Orkiestrę Dętą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bielsku.
Wszyscy wykonawcy zaprezentowali
wysoki

poziom

artystyczny.

Na

uwagę

zaśpiewał kilka kolęd. Panował pogodny

zasługują układy taneczne zaprezentowane

uroczysty nastrój. Na koniec przemówiła pani

przez parę taneczną: Laurę Gutowską i Jakuba

dyrektor Ewa Warabida i wójt gminy Jerzy

Dziugieł,

Rozkosz. Złożyli oni życzenia świąteczne

wykonaniu Kingi Kostrzewy i Kingi Błaszczak.

uczniom i wszystkim pracownikom szkoły. Po

Długo w naszej pamięci będzie wybrzmiewał

zakończeniu przedstawienia wszyscy dzielili

utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten

się opłatkiem. Goście i nauczyciele otrzymali
świąteczne upominki - wykonane przez
uczniów

stroiki

-

choinki

z

szyszek

modrzewia.

jak

również

występy

solo

w

świat" w wykonaniu Zofii Sowińskiej.
Uczniowie z Ciachcina wprowadzili
nas w nieco nostalgiczny nastrój, natomiast
Szkoła Podstawowa w Bielsku przygotowała
skoczny, taneczny repertuar.

Twórcą scenografii były pani Aniela

Jak zawsze największym aplauzem

Portalska i pani Monika Cichaczewska.

cieszyły się występy przedszkolaków, zarówno

Przygotowaniem jasełek zajęli się: ks. Kamil

tych śpiewających utwory muzyczne jak i

Kozakowski i pani Małgorzata Maruszewska.

grupy pięknie tańczącej poloneza do muzyki

Tekst: Aleksandra Kozakiewicz kl. 3b

Michała Kleofasa Ogińskiego.
Na uwagę zasługuje również występ Orkiestry

Koncert "Miłość niejedno ma imię ... "

Dętej, która rozpoczęła koncert, wprowadzając
w niecodzienny nastrój.
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Nad
czuwali

przebiegiem

uczniowie

całej

uroczystości

naszego

gimnazjum.

Organizatorzy

Zawdzięczamy im wykonanie kilku utworów

Elżbieta

Szczepańska,

Aniela

muzycznych (śpiew i taniec), odegranie scenek

Monika

teatralnych, recytację poezji oraz przekazywanie

Maruszewska, Jarosław Miszewski, ks. Kamil

nam podczas całego koncertu jego przesłania -

Kozakowski, Renata Maszenda.

znaczenia miłości dla człowieka, jej wpływu na

Tekst i zdjęcia: pani Monika Cichaczewska

budowanie wzajemnych relacji między ludźmi. To

Walentynki w różnych krajach

Cichaczewska,

Portalska,
Małgorzata

miłość jest motorem naszych działań, daje nam
moc i energię do pokonywania trudności, dzięki
niej świat jest lepszy, wspanialszy.
Jeszcze

raz

serdecznie

dziękujemy

Sponsorom, bo dzięki nim koncert mógł przyjąć
tak bogatą i różnorodną formę. Podziękowania
należą

się

również

wszystkim

wspierającym nasze działania.

osobom

Walentynki – święto zakochanych,
obchodzone 14 lutego. Nazwa „walentynki”
pochodzi od imienia św. Walentego,
patrona zakochanych. Tego dnia ludzie
wysyłają do ukochanych „walentynkę” —
wiersz albo wyznanie miłosne. Niekiedy
obdarzają

się

upominkami.

W

szczególności wiersze wysyłają mężczyźni
do kobiet. Współcześnie święto to zyskało
bardzo

komercyjny

charakter.

W

większości Europy obchodzone są już od
średniowiecza.

Do

Polski

walentynkowe

zostały

obchody

wprowadzone

niedawno, w latach 90. XX wieku.
Każdy kraj ma własne tradycje
walentynkowe.
Walentynek

to

Niemiecka

nazwa

Valentinstag.

Niemcy

wierzą, że w Walentynki spełniają się sny i
przepowiednie. Wierzą także we wróżby.
Walentynki zawsze kojarzą się z kolorem
czerwonym i sercem. Niemcy tego dnia
obowiązkowo obdarowują ukochaną osobę
czerwoną

różą, która

jest

symbolem

prawdziwej miłości, a także sercem z
mlecznej czekolady i marcepana lub
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piernika

przyozdobionego

lukrem.

W

Niemczech symbolem dobrobytu, ale także
pożądania jest świnia. Zatem to ona, obok

PROJEKT EDUKACYJNY

serduszek, pojawia się np. na kartach
walentynkowych.
To

święto

pierwszy

raz

było

obchodzone w Anglii. Wzmianki o Dniu
Świętego Walentego można znaleźć już w
dziełach Szekspira. Owe obrzędy opisywał
również brytyjski pisarz, Walter Scott w
XVIII wieku. Dla Anglików niezmiennie
ważna pozostaje walentynkowa kartka. W
British Museum można zobaczyć najstarszą
walentynkę. Jest nią wiersz miłosny Karola,
Francuskiego Księcia Orleańskiego - do żony.
Dzień św. Walentego jest też w Wielkiej
Brytanii dniem wysyłania milionów SMS-ów.
W Anglii istniał zwyczaj przebierania
się dzieci za dorosłych i odwiedzania
kolejnych domów ze śpiewem. Niewielkie
grupki

ucharakteryzowanych

dzieciaków

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Uczennice klasy IId w ramach
projektu edukacyjnego na temat „Jakie
święta obchodzi się w Niemczech?” opracowały kalendarz wybranych świąt w
języku niemieckim. Celem projektu było:
utrwalenie słownictwa z zakresu pór roku,
miesięcy

i

najważniejszych

rozwijanie motywacji uczenia się języka
niemieckiego;

rozwijanie

otwartości

zaprezentowały przygotowaną wystawę na
forum klasy i szkoły.

których cyklicznie powtarzał się motyw:
"Dzień dobry, Walenty". Do popularnych

Opiekun projektu: Żaneta Reszczyńska

upominków

należą

kartonowe

serca

z

postaciami Romea i Julii. Brytyjczycy w
związku z tym świętem wysyłają bardzo dużo
kartek walentynkowych. Charakterystyczny
jest w nich podpis czyli XXX, co oznacza
buziaki oraz podpis tajemnego wielbiciela.
Tekst: Aleksandra Kozakiewicz kl. 3b
Wystawa projekty uczniów
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i

tolerancji wobec innych kultur. Uczennice

Grupa projektowa:
Paulina Boguszewska
Aleksandra Tokarska
Alicja Podgrudna

raczyły słuchaczy piosenkami o miłości, w

świąt;

Tekst i zdjęcia: Redakcja

Dnia 23 stycznia 2017 roku o
godzinie 9.00 w naaszej szkole odbyły się
zawody sportowe w piłce siatkowej. Brały

KONKURSY
W konkursie przedmiotowym z języka
polskiego etap wojewódzki zorganizowanym
przez

Kuratora

Oświaty

tytuł

finalistki

uzyskała Anna Urbańska z klasy IIId.
Uczennica została przygotowana do konkursu
przez nauczyciela języka polskiego panią
Renatę Popis.
W konkursie przedmiotowym z wiedzy
o społeczeństwie do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowali

się uczeniowie Aleksandra

Radecka i Kacper Kotarski z klasy IIId
przygotowani przez pana Jacka Radeckiego.

w nich udział trzy różne szkoły naszego
regionu. Na zawody przyjechali najlepsi
zawodnicy z drużyn dziewcząt, jak i
chłopców. Te drużyny to: Drobin, Brudzeń i
Maszewo.
Na
przywitali
Następnie

początku

nasi

wszystkich
po

krótkiej

Wf-

iści

zawodników.
rozgrzewce

rozpoczęła się wielka rywalizacja. Emocje
były niesamowite. drużyny szły łeb w łeb, a
różnice punktowe były niewielkie. Wszyscy
oglądali mecz z zaciekawieniem oraz
wspierali swoje zespoły z trenerami. Ten
fascynujący mecz skończył się o godzinie
14.00.
Gra była niesamowita. Obejrzeliśmy jeden
z najlepszych meczów, jakie do tej pory
rozegrano

w

naszej

szkole.

Z

niecierpliwością oczekujemy na kolejne
emocje sportowe w naszym gimnazjum.
Wyniki były następujące:
Drużyna dziewcząt:
Tekst: Redakcja

I miejsce Drobin
II miejsce Brudzeń
III miejsce Bielsk
IV miejsce Maszewo
Drużyna chłopców:
I miejsce Bielsk
II miejsce Brudzeń

►SPORT

III miejsce Maszewo

Piłka nad siatką

IV miejsce Drobin
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Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

tygodniku Zaranie, Gazeta Kaliska
pseudonimami - Marek Cichy, Maria
Nowa, Jan Stęka?
2. Imię poety, który był współtwórcą
kabaretu artystycznego Siedem Kotów.
3. Który pisarz urodził się 20 lutego 1894
roku w Kalnikach pod Kijowem?
4. "Poetka codzienności, poetka wielkiego
paradoksu, poetka liryki religijnej"- o kim
mowa?
5. Kto jako żołnierz AK używał
pseudonimu Jurga, szyfrując depesze?
6. Jak nazywał się autor Dziennika
pisanego nocą, Wieży i innych opowiadań,
Najkrótszego przewodnika po sobie samym?
Z jakiego utworu pochodzi cytat:
Każdy dzień jest nowym dniem. Lepiej jest
mieć szczęście. Ale ja wolę być dokładny.
Bo wtedy, jak szczęście przychodzi, jesteś
gotów.

Kupon
konkursowy
Nr 1
Zadanie
1

Tekst i zdjęcia:
Natalia Pietrzak i Alicja Dumowska kl 3b.

Zadanie
2

Imię i nazwisko ucznia:
………………………………….
Imię i nazwisko autora słów:
……………………………….
a) ……………………………
b) ……………………………
c) ……………………………
d) ……………………………
e) ……………………………

W każdym Gimku w tym roku szkolnym pojawią się
zagadki literackie. Za każdą poprawną odpowiedź
uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt. Kupon
konkursowy ( może być odbity na ksero) z danymi
ucznia wraz z odpowiedziami należy złożyć do
końca miesiąca u pani Żanety Reszczyńskiej. Dla
osoby, która zdobędzie najwięcej punktów,
przewidziana jest nagroda książkowa.

► KĄCIK CZYTELNIKA:
Zagadki literackie
1. Kto podpisywał swoje artykuły m.in. w
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►ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA WALENTYNOWA

1. Patron walentynek
2. Aniołek z łukiem i strzałami
3. Walentynki obchodzimy 14...........
4. Symbol walentynek
5. Chłopak +..............= para
6. W szkole - ..............walentynkowa
7. Walentynki to dzień.................
8. Np. Romantyczny spacer
9. Najpiękniejsze walentynkowe słowo
10. Pluszowy prezent

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM
GŁODNY!!!
♦
Co kupiłeś na walentynki?
Widzisz to Porsche za oknem?O Boże !
Tak! Kupiłem Ci rajstopy w takim kolorze.
♦
Jak w tym roku obchodzisz walentynki?
Szerokim łukiem!
Źródło: http://www.wyczytaj.pl/dowcipy

1.
2.
3.
Dwumiesięcznik wydawany w Gimnazjum
im C. K. Norwida w Bielsku
Redakcja:
Aleksandra
Kozakiewicz,
Krzysztof Kamiński, Karolina Żórawska,
Oliwia Brudzyńska
Opiekun redakcji:
pani Żaneta Reszczyńska
Adiustacja stylistyczna
pani Marlena Godlewska
pani Wioletta Żórawska

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

HUMOR
Jaś pisze list do Małgosi:
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,
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