
GIMBUŚ 

 

NR 8 / 2017 / Styczeń / Luty  

 
Dwumiesięcznik Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Sławsku 

 

 

 

 

 



GIMBUS 3/2017 

 

ŚŚwwiięęttoo  

  TTrrzzeecchh  KKrróóllii 

 
 

  

ŚŚwwiięęttoo  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  oobbcchhooddzziimmyy  66..  ssttyycczznniiaa..  JJeesstt  ttoo  śśwwiięęttoo  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiiee  

zzwwiiąązzaannee  zz  ttrrzzeemmaa  mmęęddrrccaammii,,  kkttóórrzzyy  wwęęddrroowwaallii  ddoo  BBeettlleejjeemm,,  bbyy  ooddddaaćć  ppookkłłoonn  

CChhrryyssttuussoowwii..    

DDoośśćć  nnoowwyymm  zzwwyycczzaajjeemm  ww  PPoollssccee  oobbcchhooddzzeenniiaa  ddnniiaa  66  ssttyycczznniiaa  jjeesstt  OOrrsszzaakk  

TTrrzzeecchh  KKrróóllii..  PPaarraaddaa  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  ttoo  ooggóóllnnooppoollsskkiiee  wwyyddaarrzzeenniiee  oo  cchhaarraakktteerrzzee  

ssppoołłeecczznnyymm,,  oorrggaanniizzoowwaannee  ww  22001177  rrookkuu  ww  wwiieelluu  mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh  nnaa  tteerreenniiee  kkrraajjuu..  

MMiieesszzkkaańńccyy  mmiiaasstt,,  mmiiaasstteecczzeekk  mmaasszzeerruujjąą  uulliiccaammii  mmiiaassttaa  ww  KKoorroowwooddzziiee  TTrrzzeecchh  KKrróóllii,,  

iiddąącc  zzaa  ggłłóówwnnyymmii  bboohhaatteerraammii  wwyyddaarrzzeenniiaa::  kkrróóllaammii  KKaaccpprreemm,,  MMeellcchhiioorreemm  

ii  BBaallttaazzaarreemm..  WW  rraammaacchh  ŚŚwwiięęttaa  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  ooddbbyywwaajjąą  ssiięę  jjaasseełłkkaa,,  kkoonncceerrttyy  kkoollęędd  

ii  kkoonnkkuurrssyy  ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww..    

ZZwwyycczzaajjee  śśwwiięęttaa  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  zzaacczzęęłłyy  ssiięę  ppoojjaawwiiaaćć  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  XXVV  ii  XXVVII  wwiieekkuu..  

PPooppuullaarrnnee  wwóówwcczzaass  ssttaałłoo  ssiięę  śśwwiięęcceenniiaa  zzłłoottaa  ii  kkaaddzziiddłłaa,,  kkttóórryymm  bbyyłłaa  żżyywwiiccaa  

zz  jjaałłoowwccaa..  OOkkaaddzzaannoo  nniimm  ppootteemm  ddoommyy  ii  oobbeejjśścciiaa,,  ccoo  mmiiaałłoo  zzaabbeezzppiieecczzaaćć  pprrzzeedd  

cchhoorroobbaammii  ii  nniieesszzcczzęęśścciiaammii..  PPooddoobbnniiee  ddzziiaałłaaćć  mmiiaałłoo  ddoottyykkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnyymm  

zzłłootteemm..    

WW  XXVVIIIIII  wwiieekkuu  ppooppuullaarrnnyy  ssttaawwaałł  ssiięę  zzwwyycczzaajj  śśwwiięęcceenniiaa  kkrreeddyy,,  kkttóórrąą  ww  śśwwiięęttoo  

TTrrzzeecchh  KKrróóllii  nnaa  ddrrzzwwiiaacchh  wweejjśścciioowwyycchh  ww  wwiieelluu  ddoommaacchh  ppiissaannoo  lliitteerryy::  CC++MM++BB  ((lluubb  

KK++MM++BB))  oorraazz  ddaattęę  bbiieeżżąącceeggoo  rrookkuu..  CCoo  wwaażżnnee,,  lliitteerryy  ttee  ssąą  sskkrróótteemm  oodd  łłaacciińńsskkiieeggoo  

żżyycczzeenniiaa  ""CChhrriissttuuss  MMaannssiioonneemm  BBeenneeddiiccaatt"",,  oozznnaacczzaajjąącceeggoo  ""NNiieecchh  CChhrryyssttuuss  

bbłłooggoossłłaawwii  tteemmuu  ddoommoowwii"",,  nniiee  oodd  iimmiioonn  mmęęddrrccóóww  ((KKaaccppeerr,,  MMeellcchhiioorr  ii  BBaallttaazzaarr)),,  jjaakk  

mmyyllnniiee  nniieekkttóórrzzyy  ssąąddzząą..  ŚŚwwiięęttoo  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  ttoo  ppoottoocczznnaa  nnaazzwwaa  OObbjjaawwiieenniiaa  PPaańńsskkiieeggoo,,  

cczzyyllii  śśwwiięęttaa  uuppaammiięęttnniiaajjąącceeggoo  oobbjjaawwiieenniiee  ssiięę  BBooggaa  cczzłłoowwiieekkoowwii..  BBiibblliijjnnee  ooppiissyy  nniiee  

mmóówwiiąą  oo  ttyymm,,  iilluu  mmęęddrrccóóww  pprrzzyybbyyłłoo,,  aannii  nniiee  ppooddaajjąą  iicchh  iimmiioonn..  TTrraaddyyccyyjjnniiee  oodd  

śśrreeddnniioowwiieecczzaa  ww  zzaacchhooddnniimm  cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwiiee  nnaazzyywwaannii  ssąą  iimmiioonnaammii  KKaaccppeerr,,  

MMeellcchhiioorr  ii  BBaallttaazzaarr..    
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XXXXVV  FFIINNAAŁŁ  WWIIEELLKKIIEEJJ  OORRKKIIEESSTTRRYY  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNEEJJ  PPOOMMOOCCYY  

W tym roku Fundacja Jerzego Owsiaka gra 

"dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 

ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 

opieki medycznej seniorom". 

Podobny cel przyświecał zeszłorocznemu  Finałowi.  

 - 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii 

Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie 

każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra 

działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście 

zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego 

grosza wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć 

stwierdzenia, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

to wspólne dobro wszystkich Polaków także  tych mieszkających za granicą, bo przecież 

wiele sztabów gra także na obczyźnie - mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

15 stycznia po raz 16. w naszej szkole odbywał się wielki finał WOŚP. Nie obyło 

się bez bardzo dobrze znanej licytacji, czy loterii fantowej. Uczestnicy mogli wziąć 

udział w turnieju między drużynami Dojrzałych i Młodych. Nie zabrakło artystycznych 

akcentów. Niedawno założony chór "Dominium" zachwycał walorami głosowymi w 

swoim bogatym repertuarze. Aby umilić czas uczestnikom, została przedstawiona 

własna adaptacja "Trzech Świnek", oczywiście "na wesoło" - w końcu śmiech to 

zdrowie.  Jak zwykle w szkolnej stołówce mogliśmy znaleźć bufet ze słodkościami, czy 

ciepłą herbatą - wszystko w pogodnej atmosferze. Nie można było także przeoczyć 

amatorów kolejnej z atrakcji, jaką było malowanie twarzy.  Po entuzjastycznej licytacji, 

na której - tradycyjnie - pojawiły się smakowite torty, pączki , "Szynka Sołtysa" 

nadszedł czas na zakończenie, jakim było światełko do nieba.  

W tym roku udało nam się uzbierać - dzięki hojnym sercom ludzi 

i wytrwałości wolontariuszy - 51 379,61 zł.  

Przez całe 16. lat przekazaliśmy 219 647,29 zł. Ukłony należą się przede 

wszystkim pani Ewie Lewandowskiej, która stała się naszym mentorem i pomocą 

w organizacji całej imprezy.  

Wszystkim dziękujemy za wspólne granie! 

 

 

 

A.P 

 

http://www.tvn24.pl/wosp-2017/rozpoczal-sie-25-final-wosp,707160.html
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DDzziieeńń  bbaabbccii  ii  ddzziiaaddkkaa  
21 i 22 styczna to szczególne dni dla naszych babć i dziadków. Mimo, że 

w naszej zespole szkół uroczystości dla nich są organizowane jedynie do klasy 

trzeciej szkoły podstawowej, to my nie zapominamy o chociażby życzeniach. W 

końcu to babcia i dziadek są tymi, którzy bronią nas przed rodzicami.  

Pamiętajmy o nich! A jak słusznie zauważyły przedszkolaki na swoim występie 

dedykowanym właśnie dziadkom i babciom: 

"Babci i dziadka - przyznać to trzeba - każdemu dziecku w 

życiu potrzeba". 

 

 
 
 

A.P 
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA  

RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNEEGGOO    22001166//22001177  

SSZZKKOOLLNNEE  GGWWIIAAZZDDYY,, czyli uczniowie ze średnią 4,75 i więcej 

 

KKLLAASSAA  II          KKllaassaa  IIII  

 Perczyńska Anna               5,50 

 Bukowiecka Aleksandra   5,36 

 Samulczyk Natalia             5,00  

 Kałużna Wiktoria                4,93 

Chęcińska Patrycja            4,86 

 Tyczkowski Wiktor               4,79 

Kubasik Beata              5,60 

Gradecki Wojciech      5,00 

 

  

KKllaassaa  IIIIII  aa  
KKllaassaa  IIIIII  bb  

Karmowska Julia                 5,80 

Makowski Karol                   5,80 

Kunicka Andżelika              5,33 

Szczecińska Klaudia           5,27 

Grabowska Łucja               5,07 

Kubiak Kacper                    4,93 

Janiak Adam                      4,80 

Juszczak Małgorzata         4,80 

 

Zakrzewski Sebastian    5,27 

 

 

ŚŚRREEDDNNIIAA  SSZZKKOOŁŁYY::  33,,9900  

ŚŚRREEDDNNIIEE  KKLLAASS::  
  

II            ––  33,,9966  IIII            ––  33,,6611  

IIIIII  AA        ––  44,,3311  IIIIII  BB        ––  33,,7700  
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WWaalleennttyynnkkii  
TTeeggoorroocczznnee  śśwwiięęttoo  zzaakkoocchhaannyycchh  nniiee  bbyyłłoo  zzwwiiąązzaannee  ttyyllkkoo  zz  mmiiłłoośścciiąą..  

WWaalleennttyynnkkoowwyy  wwyyssttrróójj  kkllaassyy  bbyyłł  rróówwnniieeżż  kkoolleejjnnąą  kkoonnkkuurreennccjjąą  kkoonnkkuurrssuu  „„KKllaassaa  

zz  KKllaassąą””..  UUcczznniioowwiiee  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkllaass  ggiimmnnaazzjjuumm  mmiieellii  pprrzzyyggoottoowwaaćć  ggaazzeettkkęę  

ppoowwiiąązzaannąą  zz  ddnniieemm  śśww..  WWaalleenntteeggoo,,  oorraazz  ddooddaaćć  ccoośś  oodd  ssiieebbiiee..  WWsszzyyssttkkiiee  kkllaassyy  

bbyyłłyy  oozzddoobbiioonnee  sseerrccaammii  ii  aammoorraammii..  

  

UUcczznniioowwiiee  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj  jjaakk  ii  ggiimmnnaazzjjaallnneejj  mmiieellii  mmoożżlliiwwoośśćć  

wwzziięęcciiaa  uuddzziiaałłuu  ww  ddyysskkootteeccee  wwaalleennttyynnkkoowweejj,,  kkttóórrąą  oorrggaanniizzoowwaałł  SSaammoorrzząądd  

UUcczznniioowwsskkii..  

 

                                                                     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
K. B. 
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TTłłuussttyy  cczzwwaarrtteekk – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim 

postem znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. 

W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest 

objadanie się. 

Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem 

ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu 

wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych (pokutnych), jako 

przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni zachowywać wstrzemięźliwość jako wyraz 

umartwienia. Może wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki również w niektórych regionach 

chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem 

i mięsem, które obficie zapijano wódką. 

Staropolskie przysłowie mówi: PPoowwiieeddzziiaałł  BBaarrtteekk,,  żżee  ddzziiśś  ttłłuussttyy  cczzwwaarrtteekk,,  aa  BBaarrttkkoowwaa  

uuwwiieerrzzyyłłaa,,  ddoobbrryycchh  ppąącczzkkóóww  nnaassmmaażżyyłłaa.. Według jednego z przesądów jeśli ktoś w tłusty 

czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              J.B. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81akomstwo
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81akomstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokuta_%28religia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
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HHuummoorr  
 

 

Na religii. 

- Jasiu, ile jest Przykazań Bożych? 

- Dziesięć. 

- A kościelnych? 

- Dwóch. Pan Mietek i pan Józek 

 

 
 

 

 

 

 

Fizyk, biolog i matematyk obserwują pewien dom. 

W pewnym momencie do domu wchodzą 2 osoby. 

Po jakimś czasie wychodzą 3 

Biolog: Rozmnożyli się! 

Fizyk: Nie, to błąd pomiaru. 

Matematyk: Jeśli wejdzie tam jeszcze jedna osoba, 

to dom będzie pusty. 

 



 

 
J.B. 
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