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Przedświąteczny wtorek
Dnia 06 grudnia 2016 r. nasze gimnazjum nawiedziła inwazja
elfów, reniferów, Śnieżynek, no i oczywiście Świętych Mikołajów. To oczywiście znak, że nadeszły MIKOŁAJKI.
W przygotowanie tego dnia zaangażowali się uczniowie
z Samorządu Uczniowskiego i Koła Wolontariatu, którzy
w poprzednim tygodniu cudownie przystroili naszą szkołę.
Wesoły wtorek obfitował w mnóstwo atrakcji: była świąteczna
muzyka oraz słodkie smakołyki dla każdego ucznia ufundowane przez naszą kochaną Radę Rodziców, a także mnóstwo ciekawych konkursów. Pierwszy z nich „Jaka to kolęda‖ wygrała
uczennica klasy IIIc KATARZYNA ROGACKA, drugi
„Jedzenie piernika na czas‖ wygrał uczeń klasy I b BARTOSZ
DROŻDZIŃSKI, a „Quiz świąteczny‖ po zaciętej walce
wygrała uczennica klasy II b JULKA SŁOWIŃSKA. C.d.str. 4
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Co tam w dolskim gimnazjum piszczy?
Euroweek w Międzygórzu
W dniach 9-13 października grupa naszych uczniów wraz z panią
Beatą Pacyńską uczestniczyła
w obozie językowym Euroweek
w Międzygórzu. Gimnazjaliści
mieli tysiące okazji aby podczas
zajęć wykazać się swoimi umiejętnościami językowymi a także
dowiedzieć się wielu ciekawy
rzeczy z ust wolontariuszy prowadzących obóz. Nie zabrakło
też wycieczki w góry a także spacerów po najbliższej okolicy.

Wyjazd został zorganizowany
przy współpracy nauczycieli
Szkół Podstawowych z Dolska
i Masłowa, którym bardzo dziękujemy za miłe towarzystwo!

VII Gimnazjum Mistrzostwa w piłce siatkowej 2x2 dziewcząt i chłopców
Dnia 15 października 2016 roku
odbyły się po raz VIII Mistrzostwa Gimnazjum w piłce siatkowej 2×2 dziewcząt i chłopców.
Celem było promowanie zdrowego stylu życia – spędzania
czasu wolnego na sportowo.
Integracja uczniów klas pierwszych z uczniami klasy drugiej
i trzeciej. W tym roku do turnieju zgłosiła się duża liczba
drużyn. Dziewczyny zagrały
systemem każdy z każdym, natomiast chłopcy stworzyli 3 grupy. Każde zwycięstwo dawało
im szansę na awans do walki
o finał. Mecze rozgrywane były
na czas w miłej i spokojnej atmosferze, mimo ogromnego
zaangażowania sportowego nikt

Nagrodzone dziewczyn:
I miejsce Zuzanna Pachurka, Katarzyna Rogacka
II miejsce Dorota i Martyna Bartkowiak
III miejsce Luiza Sikorska, Daria
Wojciechowska
z walczących nie doznał kontuzji. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Momentami
mieliśmy do czynienia z grą na
bardzo wysokim poziomie, dlatego tym bardziej zachęcamy nowych zawodników jaki kibiców
do licznego uczestnictwa w kolejnych zawodach „Czwórek
siatkarskich‖ dziewcząt i chłopców, które odbędą się w jeszcze
w tym roku kalendarzowym.

Klasyfikacja chłopców:
I miejsce Maciej Nuszkiewicz, Mikołaj Nowicki
II miejsce Mikołaj Owsianny, Filip
Matuszewski
III miejsce Jakub Siejak, Adam
Wojciechowski
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom woli walki

―Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy‖ – rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięty został szkolny
etap
konkursu
plastycznego
―Bądźmy zdrowi – wiemy więc
działamy‖, którego organizatorem
jest Wojewódzka Stacja Sanitarno
- Epidemiologiczna w Poznaniu. Jury wyłoniło najciekawszą
pracę. Jej autorką jest Martyna
Kolenda z klasy Ic.

Pozostałe lokaty
II miejsce – Daria Kubisiak
z klasy IIIa
III miejsce – Wiktoria Szałata
z klasy Ic
Gratulujemy
Praca Martyny reprezentować
będzie nasze gimnazjum w etapie
powiatowym konkursu.

Trzymamy za nią kciuki
i życzymy powodzenia!
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Co tam w dolskim gimnazjum piszczy?
Uroczystości upamiętniające 77 rocznicę rozstrzelania
obywateli gminy Książ Wlkp. I Dolsk
W niedzielę 23 października, w Książu Wlkp. odbyły się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę rozstrzelania na tamtejszym rynku obywateli gminy Książ
Wlkp. i gminy Dolsk, którego dokonali okupanci na początku drugiej wojny
światowej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy obydwu gmin. Przybyli
przedstawiciele urzędów, placówek oświatowych, szeregu organizacji obydwu
gmin, a także rodziny zamordowanych. W uroczystościach wzięła udział pani
dyrektor wraz z pocztem sztandarowym naszego gimnazjum. Uroczystości
rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja. Dalsza część
uroczystości odbyła się na Placu Kosynierów, dokąd przemaszerowano
w asyście orkiestry dętej. Z Placu Kosynierów nastąpił przemarsz na cmentarz
parafialny, gdzie w asyście kompani honorowej 6 batalionu dowodzenia Sił
Powietrznych odczytano apel poległych i zapalono znicze.

Wolontariuszki udały się do schroniska w Gaju
W ostatni piątek października kolejny raz wolontariuszki Magda,
Marcelina i Michalina wraz z panią
Martą Dworczyk udały się do
schroniska w Gaju, aby przekazać
zebrane wcześniej kołdry, koce,
poduszki i karmę. Dziewczyny
oczywiście wyszły z czworonożny- Był to pierwszy wyjazd w tym roku
mi przyjaciółmi na długi spacer.
szkolnym i na pewno nie ostatni.

Odwiedziny przyjaciół z Domu Dziecka w Górze
W listopadzie razem z rówieśnikami
z zaprzyjaźnionych szkół z Dąbrowy
i Zbrudzewa odwiedziliśmy przyjaciół z Domu Dziecka w Górze.
Tradycją już sie stało, że zawsze
bierzemy ze sobą prezenty. Tym razem zawieźliśmy dużo słodyczy,
zabawki i poduszki, które wcześniej

zebrane zostały w szkole.
Do zbiórki dołączyli się również
przedszkolaki z Dolska. W Domu Dziecka miło spędziliśmy
czas przy domowych ciastach
oraz herbatce, graliśmy w piłkarzyki i bawiliśmy się z najmłod- do kolejnego wyjazdu i spotkaszymi. Uczniowie już odliczają
nia .

W gościnie u przedszkolaków
W ramach Ogólnopolskiego Dnia
Kariery dnia 3 listopada 2016 r.
dwie uczennice Julia i Luiza udały
się wraz z p. Joanną Kaptur – Konieczną do Przedszkola ―Stokrotki‖ w Dolsku. Gimnazjalistki przeprowadziły zajęcia
w trzech grupach wiekowych pt.:

―Zabawa z zawodami. W przyszłości chcę zostać…‖ .Na zakończenie został przeprowadzony
quiz z zawodami między naszymi
uczennicami, a maluchami. Oczywiście w każdej grupie wygrały
dzieci :),a nagrodą dla nich był
słodki upominek i dyplom .
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C.d. Przedświąteczny wtorek
Wszystkie klasy rywalizowały także w dwóch konkursach. Najpiękniejszą bombkę wykonała reprezentacja
klasy III B, a za najbardziej świąteczną klasę została uznana klasa II c.
Nie można zapomnieć o konkursie indywidualnym na najbardziej świąteczny strój. Podczas całego dnia
uczniowie oddawali swoje głosy, które po podsumowaniu wyłoniły zwycięzców:
w kategorii uczeń zwyciężyła uczennica klasy I c WIKTORIA SZYBA, a w kategorii nauczyciel/
pracownik szkoły zwyciężyła Pani dyrektor Barbara Wierzbińska.
Miłym akcentem tego dnia były tańce oraz wspólne śpiewanie kolęd. Po uśmiechach, które nie schodziły
z twarzy nauczycieli i uczniów wydaje się, że zabawa była przednia. I o to właśnie chodziło, żeby przed
świętami zagościł w naszych sercach radosny świąteczny nastrój.
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Ogólnopolski Tydzień Kariery — rozstrzygnięcie konkursów
Dnia 8 listopada 2016 roku podsumowano dwa konkursy szkolne, które zostały zorganizowane
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Pierwszy był
to konkurs fotograficzny na temat ―Pokaż swoją pasję‖. Zadaniem uczniów było sfotografowanie swoich zainteresowań w sposób oryginalny. W konkursie
wzięło udział sześcioro chętnych
gimnazjalistów. Natomiast drugi
konkurs dotyczył napisania

Sierleji
zajęła I miejsce
w konkursie na szczeblu powiatowym.
Wszystkim uczestnikom
konkursów serdecznie
gratulujemy!!!
opowiadania o swoim hobby. Do
udziału w nim zgłosiły się tylko
dwie uczennice. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę, a najlepsze prace zakwalifikowały się do dalszego etapu. Warto
podkreślić, że praca Zuzanny

Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości
W dniu 10 listopada odbyło się Uczniowie słowem i pieśnią
przedstawienie z okazji 98 roczni- uczcili pamięć ważnego dla histocy odzyskania niepodległości przez rii naszego kraju wydarzenia hipaństwo polskie.
storycznego.

Projekt edukacyjny „EDUKO‖
W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w lekcjach o tematyce ekologicznej oraz wzięli udział
w konkursie plastycznym „Świat
pięknieje- tworzenie i malowanie
koszy
na
odpady‖ polegającym na wykonaniu
projektu kosza.
Organizatorem tych działań był
Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania
OdpadówSELEKT.‖ Spośród prac plastycznych wykonanych przez

Według projektu Martyny wymalowany został kosz znajdujący się
przy sali gimnastycznej.

Gratulujemy!

gimnazjalistów komisja wyłoniła
najlepszą. Autorką zwycięskiego
projektu jest Martyna Kolenda
z kl. Ib. Praca Martyny reprezentować będzie nasze gimnazjum
w dalszym etapie konkursu.

„Tak dla leczenia SMA w Polsce‖
16 listopada w naszej szkole zo- Zebrano aż 200 listów, które zostastała przeprowadzona akcja pisa- ły wysłane do pani Premier.
nia listów do pani Premier Beaty
Szydło w sprawie leku dla chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni
– ―TAK dla leczenia w Polsce
SMA‖. Kolejny raz społeczność gimnazjalna wsparła bardzo
szczytny cel oraz pokazała, że
można na nich polegać.

Dziękujemy wszystkim za
włączenie się w akcję!!!
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„Na deskach szkolnego teatru‖ - Zaduszki Poetyckie
W poniedziałkowy wieczór
(14.11.2014) w sali widowiskowej w Dolsku młodzież miejscowego gimnazjum wystawiła doroczne Zaduszki. Była to znakomita okazja do zatrzymania się
choć na chwilę w natłoku codziennych spraw i chwili refleksji. Spotkanie poetycko – muzyczne w głównej mierze poświęcone było przemijaniu, ale w
repertuarze uczniów znalazły się
też teksty traktujące o ogólnej
kondycji człowieka we współczesnym świecie, jego wyborach
moralnych, sensie życia i znaczeniu pamięci o bliskich, którzy
wyprzedzili nas w „drodze do
wieczności‖.. Można było posłuchać m.in. znanych wierszy ks.
Jana Twardowskiego,

Agnieszki Osieckiej czy Wisławy
Szymborskiej oraz posłuchać piosenek z repertuaru Maryli Rodowicz („Łatwopalni‖), Edyty
Geppert („Zamiast‖, „Szukaj
mnie‖, „Kocham cię, życie‖),
Lombardu („Przeżyj to sam‖) czy
Marka Grechuty..

wzruszającą piosenkę o tych i dla
tych, którym już nigdy nie powiemy, ile dla nas znaczyli, po
których zostało puste miejsce
przy stole. Być może też dla
osób, które nie wiedzą, ile znaczą
dla drugich. Młodzież została
ciepło przyjęta przez publiczność, którą w dużej mierze stanoNa zakończenie młodzież wyko- wili rodzice, władze miasta, dynała „Kolędę dla nieobecnych‖, rekcja szkoły i nauczyciele.

Z wizytą na niecodziennym przyjęciu
W listopadową sobotę uczniowie
naszego gimnazjum udali się do
Teatru Nowego im. Tadeusza
Łomnickiego w Poznaniu, gdzie
mieli okazję obejrzeć spektakl zatytułowany „Przyjęcie dla głupca‖.
Komediowa forma teatralnego
przekazu dotycząca wizji świetla- głęboko wierzy, że fundamentem
nej przyszłości Françoisa Pignona, jego przyszłości niebawem staną
się… zapałki, a raczej
skromnego urzędnika, który

zapałki, a raczej skomplikowane
konstrukcje mostów oraz jego
przypadkowe spotkanie z zamożnym wydawcą, które obfitowało w szereg komicznych sytuacji, wzbudziło w młodzieży
duże zainteresowanie.
Najważniejsze jest to, że przedstawienie zachęciło młodzież do
kolejnej wizyty w teatrze.

„Mikołaj na sportowo‖
3 grudnia młodzież z naszej szkoły
włączyła się w organizację imprezy
„Mikołaj na sportowo‖. Zabawa
sportowo – rekreacyjna odbyła się
na sali sportowej w Dolsku i została
przygotowana dla małych sportowców oraz ich rodziców. Zadaniem
gimnazjalistów było przygotowanie
kącika kawowego, kącika dla

malucha oraz udział w rozgryw- kolejny raz pokazała, że można
kach. Na koniec nie zabrakło na nich polegać.
prezentów dla dzieciaków, a dla
naszych gimnazjalistów podziękowań i czekolad. Wszyscy
świetnie się bawili co widać na
załączonych zdjęciach.
Młodzież z naszej szkoły
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Eliminacje do XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
już za nami !
Dnia 28 listopada na scenie sali widowiskowej UMiG Dolsk
zaprezentowali się młodzi pasjonaci prozy i poezji ze szkół podstawowych i gimnazjum. Były to gminne zmagania XXXII
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Na widowni zasiadła zgromadzona publiczność, uczestnicy oraz komisja oceniająca, w skład której weszli nauczyciele poloniści reprezentujący
poszczególne placówki oświatowe. Przesłuchania trwały od
godziny 17:00, a deskami sceny zawładnęły talenty artystów.
Było nastrojowo i emocjonalnie, a czasem zabawnie. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszył się Jan
Brzechwa i Julian Tuwim, natomiast repertuar gimnazjalistów był bardzo zróżnicowany. W ich wykonaniu
można było usłyszeć utwory m.in. Adama Mickiewicza, Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej czy
Tadeusza Różewicza. Po prezentacjach uczniów poszczególnych grup wiekowych następowały obrady
jury. W tym czasie publiczność mogła wysłuchać utworów pochodzących z niedawnego spektaklu zaduszkowego w wykonaniu dziewcząt z gimnazjalnej grupy teatralnej. W turniejach wystąpiło łącznie 18 osób.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych. Jury nagrodziło najlepszych recytatorów w każdej z nich. Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria klas I-III
I miejsce: Laura Ciachowska, kl. III Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
Kategoria klas IV-VI
I miejsce: Linda Ciachowska, kl. kl. VI Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
Kategoria klas I-III gimnazjum
I miejsce:

Kacper

Binek, kl. I Gimnazjum im. Powstańców
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Wielkopolskich

w

Dolsku

Sukces – Gimnazjalny Klub ―Klubem Wolontariatu 2016‖
02 grudnia 2016 wolontariusze uczestniczyli XI Gali Wolontariatu w Śremie przygotowanej z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Organizatorem tej uroczystości było Lokalne Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Na Galę przybyły klubu wolontariatu ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich naszego powiatu. Uroczystość odbyła się w Auli Jana Pawła II
przy parafii NSJ. Część oficjalna rozpoczęła się około godziny 18:00 powitaniem gości oraz występem
uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej. Tradycyjnie, jak co roku, wręczone zostały statuetki dla najlepszych – w trzech kategoriach: Wolontariusz Roku, Kreatywny Klub Wolontariatu i Przyjaciel Wolontariatu. W kategorii Wolontariusz Roku naszą szkołę reprezentowała Magdalena Finger której serdecznie
gratulujemy.
Nasz gimnazjalny klub otrzymał zaś zaszczytny tytuł
– ―Klub Wolontariatu 2016‖ wygrywając tym samym
w plebiscycie na najbardziej kreatywny klub wolontariatu w roku 2016.
Wszystkim wolontariuszom gratulujemy i dziękujemy,
życząc jednocześnie wiele satysfakcji z niesiania
pomocy drugiemu człowiekowi!!!
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Szkolne etapy konkursów przedmiotowych
Zakończyły się szkolne etapy
konkursów
przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W bieżącym roku szkolnym
w eliminacjach szkolnych wzięło udział 18 uczniów w następujących konkursach: biologicznym, chemicznym, historycznym, matematycznym, geograficznym, języka polskiego, języka angielskiego.

Miło nam zakomunikować, że
trzech uczniów naszego gimnazjum awansowało do etapów rejonowych z:

SKŁADAMY SERDECZNE
GRATULACJE I ŻYCZYMY
DALSZYCH SUKCESÓW.

- języka polskiego: CYPRIAN
MATELSKI z kl. III a
– geografii: ALICJA KRAWCZYK z kl. II a
– matematyki: BARTOSZ
DROŻDZIŃSKI z kl. I b

Lekcja patriotyzmu
Uczniowie kl. I b wraz z opiekunami wzięli udział w projekcie pt. „Wkład Wielkopolski w
kształtowanie postaw obywatelskich i kultury narodu‖. Pierwszego dnia młodzież uczestniczyła w cyklu warsztatów zatytułowanych „Troska o dobro
wspólne‖, podczas których miała okazję m.in.: przybliżyć sobie
postać gen. Józefa Rufina Wybickiego, gen. Dezyderego
Chłapowskiego, Ignacego Paderewskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego oraz genezę pieśni
hymnicznych, prymarne zasady

pt. „TAKI KRAJ – spektakl słowno – muzyczny o wielkopolskich
sercach bijących dla Polski‖. Zachwyciło ono ich zarówno grą aktorską, scenografią oraz nietuzinkową muzyką.
kaligrafii i pracy organicznej. Na
zakończenie warsztatów uczniowie
zostali zaproszeni na tradycyjny
posiłek – pyrę z gzikiem. W piątkowy wieczór pierwszoklasiści natomiast uczestniczyli w drugim module projektu w ramach którego
wybrali się na widowisko

Wizyta w „Botaniku‖
W piątek ( 9 grudnia) dziesięcioosobowa grupa naszych gimnazjalistów wraz z p. Busz i p. Pacyńską, wyjechała do Ogrodu
Botanicznego UAM w Poznaniu
w ramach biologicznego projektu
edukacyjnego klas drugich.
Uczniowie pod opieką pracowników uniwersyteckich brali udział
w warsztatach i zajęciach terenowych pt. „Rozpoznawanie roślin
po nitce do kłębka‖. Rozpoznawali gatunki z profesjonalnym
kluczem, co okazało się niezłą
zabawą. Podczas warsztatów wykorzystywali rośliny

nagozalążkowe, rodzime i obce, czynny cały rok. Zachęcamy do
dzięki czemu mogły się one odbyć jego odwiedzenia.
również zimą. W drugiej części
wyszli w teren i przyglądali się
morfologii wcześniej oznaczonych drzew i krzewów. Drugi wyjazd planujemy w przyszłym roku.
Poznański Ogród Botaniczny jest
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5 sposobów na szybszą naukę
1.Kolory, zakreślacze- sposób na pobudzenie prawej półkuli mózgu. Zakreślaj w tekstach to, co najważniejsze. Używaj jaskrawych, rzucających się w oczy zakreślaczy. Na marginesie wypisuj najważniejsze
informacje, rysuj symbole i obrazki. Przykładowo jeśli uczysz się historii i chcesz zapamiętać datę koronacji, narysuj koronę, a jeśli datę bitwy dwa skrzyżowane miecze.
2. Pisanie ściąg- Nie namawiam tu do ściągania, natomiast tylko do pisania ściąg. Pisanie ściągi to sztuka.
Musisz zmieścić jak najwięcej materiału na jak najmniejszym kawałku kartki. Często wypisujesz słowa
klucze, dlatego zapamiętujesz tylko najważniejsze informacje. Sama codziennie korzystam z tej metody
i w moim przypadku sprawdza się idealnie.
3.Czekolada :) - sporo osób zauważyło, że zjedzenie kawałka czekolady przed nauką działa na nich pobudzająco i pomaga w nauce. Jest to sprawka wydzielanych endorfin, które wpływają na humor oraz magnezu i lecytyny.
4. Zrób sobie przerwę- Kolejnym udowodnionym naukowo sposobem na poprawę wyników w nauce jest
stosowanie przerw. Wiadomo, że mózg po pół godzinie zaczyna się nudzić i spada procent zapamiętywanej
wiedzy. Po godzinie przyswajasz o połowę mniej, a po dwóch nie warto się uczyć. Krótkie, 5 minutowe
przerwy co każde pół godziny i dłuższe 15 minutowe po każdych 2 godzinach.
5.Skojarzenia z czymś znanym lub śmiesznym- np. ucząc się imion, możesz skojarzyć je z kimś kogo już
znasz lub z bohaterem filmowym. Twój umysł kocha zabawę. Skojarz nową informację z czymś co Cię
śmieszy. Możesz ułożyć zabawną historyjkę, wyolbrzymić niektóre cechy.

Kolejne pięć sposobów w następnym wydaniu „Gimpressu‖

Przepis - Świąteczne lizaki
Składniki na około 25 bałwanków:
•
150 g zmielonych migdałów
•
150 g cukru pudru
•
120 g białek (podzielone na 60 g + 60 g), w temperaturze pokojowej
•
185 g cukru (podzielone na 150 g + 35 g)

50 ml wody
Sposób przygotowania
Migdały i cukier puder umieścić w malakserze.
Zmiksować do połączenia. Przesiać przez bardzo
drobne sitko do większego naczynia usuwając
wszelkie większe kawałki migdałów. Dodać 60 g białek, dokładnie wymieszać. W misie miksera umieścić dodatkowe 60 g białek. Obok w
małym kubeczku przygotować 35 g cukru.

„Kącik czytelniczy‖ Julia poleca….
Colleen Hoover - „Never Never‖ To historia dwojga nastolatków Charlie i Silas, która
opowiada o miłości, przeznaczeniu i zaufaniu. Gdy jeden z nich chce zapomnieć
o uczuciu które ich łączy tracą pamięć. Są czystymi kartkami i niewiedzą kim są,
a więc czy można sprzeciwić się przeznaczeniu? Czy można chcieć przypomnieć sobie... Ze ma się krew na rękach? Umysły Silasa i Charlie pełne są mrocznych tajemnic.
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Dodatek specjalny
Drodzy czytelnicy przedstawiamy opowiadanie uczennicy klasy IIA Zuzanny Sierleji. Praca ta
zajęła pierwsze miejsce w powiecie śremskim w ramach konkursu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, o którym pisaliśmy w tym numerze na stronie 5. W następnym wydaniu zaprezentujemy opowiadanie Wiktorii Tomczyk z klasy IIA, która również wzięła udział w zmaganiach konkursowych.
„Poza światem‖
Jeżeli przez długi okres wiele osób powtarza ci, że nie nadajesz się kompletnie do niczego, po jakimś
czasie zaczynasz w to wierzyć. Zamiast spać w nocy, wmawiasz sobie, iż niczego
w życiu nie osiągniesz i zawsze będziesz tylko niczym niewyróżniającą się jednostką społeczną. Płaczesz
w szkolnej toalecie, a później udajesz, że wszystko jest w porządku. W pewnym momencie życia odkrywasz, że jednak jest czynność, która ci się udaje i całkowicie się jej oddajesz.
Siedziałam w niewielkim pomieszczeniu na piętrze, gdzie znajdował się stary fortepian. Uwielbiałam
na nim grać: gładkie klawisze rozpływały się pod moimi palcami, złote struny delikatnie drgały pod obudową. Po chwili ktoś przerwał mój wewnętrzny spokój, wchodząc do pokoju.
- Co robisz? - zapytał wysoki mężczyzna, ubrany w czarny garnitur. Spoglądał na mnie
spod grafitowych okularów i potrząsnął głową, strącając z czoła kosmyk blond włosów.
Od razu przestałam grać. Oparłam głowę o pulpit, gdzie leżała zżółknięta kartka z nutami. Moje
policzki przybrały kolor szkarłatu.
- Kim jesteś? - ponownie usłyszałam niski głos młodzieńca.
Powoli zsunęłam się z karmazynowego siedzenia i zaczęłam zbierać z podłogi porozrzucane książki.
Czym prędzej ruszyłam w stronę dębowych drzwi, aby uwolnić się z przepełnionego gęstym powietrzem
pokoju. Kiedy wszystkie podręczniki znalazły się w mojej skórzanej torbie, z opuszczoną głową, kierowałam się w stronę wejścia. Poprawiłam ramiączko białej sukienki i złapałam za metalową klamkę.
- Czy za każdym razem w ten sposób rozwiązujesz problemy? Uciekasz?
Wzięłam głęboki wdech, cofnęłam się i spojrzałam na faceta.
- Nie? Boję się, że gdy pokażę ci swoje hobby, wyśmiejesz mnie! - krzyknęłam.
Kilka sekund później znów siedziałam przy instrumencie. Rozluźniłam ręce i położyłam
je na przyciskach. Odchyliłam głowę do tyłu i pozwoliłam rozkoszy dostać się do serca.
Na początku utwór brzmiał nieczysto, jakby mężczyzna mnie blokował. Jednak po chwili każdy dźwięk
był przepełniony namiętnością, ekstazą, intymnością.
Nie przejmowałam się, że popełniłam kilka błędów czy włosy są w nieładzie. Skupiłam
się na szczęściu, które ze mnie wypływało. To miejsce żyło muzyką, żaden odgłos z zewnątrz
nie zakłócał upojenia płynącego z melodii.
Skończyłam. Policzyłam do dziesięciu. Wzięłam głęboki oddech.
W momencie, gdy usłyszałam oklaski, po policzkach spływały łzy.
Jeśli wcześniej powiedziano by mi, iż dzięki temu nieznajomemu człowiekowi nie będę bała spełniać się
w mej pasji, wyśmiałabym go. Jednak czasem warto wyjść poza swą bezpieczną sferę i pokazać się światu.
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Kącik sportowy
Sukces w Turnieju Tenisa Stołowego
W piątek 18.11.16r. Adam Wojciechowski z klasy 2b uczestniczył
u Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Śremu. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie. Rozgrywki
toczyły się w grupie 14 – osobowej systemem ―każdy z każdym‖.
Adam był najlepszy w swojej grupie i zajął pierwsze miejsce.
Gratulujemy sukcesu!

Piłkarze pochodzenia polskiego, którzy grają w klubach zagranicznych
Timothée Kolodziejczak — francuz klub Sevilla FC
Layvin Kurzawa - francuz klub PSG
Paul Dybala - argentyńczyk klub Juventus F.C.
Filipe Luís Kasmirski — brazylijczyk klub Atletico Madryt
Matt Miazga — amerykanin klub Chelsea

Lukas Podolski - niemiec klub Galatasaray

Laurent Koscielny — francuz klub Arsenal

Miroslav Klose - niemiec klub SS Lazio

Alexander Szymanowski - argentyńczyk klub Leganés

Phil Jagielka - anglik klub Everton

Kącik muzyczny
Z przeprowadzonej ankiety w ostatnim numerze Gimperssu okazało się, że najbardziej ulubionym gatunkiem muzyki, którą słuchają gimnazjaliści i nauczyciele to
pop. W związku z tym przedstawiamy krótką historię tego rodzaju muzyki.
Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny,
w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej , niezależnie od jej
charakteru. W węższym zakresie popem nazywa się bardziej "miękki" i nastawiony na
masowego odbiorcę odłam muzyki rockowej, charakteryzujący się prostotą, melodyjnością i szerszym niż w klasycznej muzyce rockowej użyciem syntezatorów i studyjnych technik nagraniowych.
Największą innowacją był tzw. avant-pop, reprezentowany przez takie grupy jak The Beatles, czy The
Beach Boys. Eksperymentalne kompozycje nagrywane przez obie kapele były w tamtym okresie całkowicie nowym zjawiskiem.
Również w latach 60′ wykształcił się tzw. power pop, będący połączeniem amerykańskiego i brytyjskiego
rocka i avant-popu.
W latach 70′ z kolei, popularność zdobył tzw. synth-pop. Muzyka utrzymywana w tym nurcie była charakterystyczna m. in. ze względu na efekty uzyskiwane dzięki syntezatorom i innym, debiutujących w tamtych
czasach, akcesoriom elektronicznym.
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Kącik muzyczny
W tym numerze prezentujemy wyniki ankiety dotyczącej kolędy i piosenki świątecznej, której
najbardziej lubimy słuchać. Na pytanie odpowiadali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz
pracownicy szkoły.

Zagadka

Rozwiązanie krzyżówki
Szczęśliwą osobą, która otrzyma nagrodę

Podaj imię, nazwisko i klub, w którym gra piłkarza ze
zdjęcia?

jest Piotr Stajkowski z klasy IB
Zapraszamy po odbiór upominku do

p. Joanny

Kaptur — Koniecznej.

GRATULUJEMY!!!
Kupon do prawidłowej odpowiedzi:
Zagadka —odp. …………………………………….Imię i nazwisko: ………………………………………
Zespół redakcyjny:
Prawidłowe odpowiedzi należy zgłosić do p. Joanny Kaptur-Koniecznej na świetlicę do dnia
25.01.2017
Opiekunowie: p. Joanny Kaptur — Konieczna, p. Joanna Galler
Wśród prawidło— Włodarczak
Dziennikarze: Katarzyna Rogacka,, Julia Idkowiak, Luiza Sikorwych odpowiedzi
ska, Jakub Jańczak, Kacper Tomczak
będzie rozlosowana
Zdjęcia : www.gimdolsk.com
nagroda.

