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Uroczystość inauguracji
nowego roku szkolnego oraz
otwarcia nowego budynku rozpo-
częła się mszą świętą w kościele
parafialnym, w którym zgroma-
dzili się uczniowie wszystkich
klas, nauczyciele, zaproszeni go-
ście oraz rodzice.

Po mszy nastąpił
przemarsz do Hali Widowisko-
wo- Sportowej . Na przedzie ko-
rowodu szedł sztandar, za nim
podążała Orkiestra Babiogórska,
następnie maszerowali zaprosze-
ni goście, a potem uczniowie
wszystkich klas z wychowawca-
mi.

W hali oficjalnie przywita-
li zgromadzonych gości pani Elż-
bieta Iciek oraz pan Łukasz
Stopka. Prowadzili oni całą uro-
czystość oraz zapowiadali wystę-
pujących. Następnie zabrali głos
zgromadzeni goście, wśród któ-

rych wspomnieć należy: senatora
RP Andrzeja Pająka, wójta gminy
Zawoja Marcina Pająka, dyrektor
delegatury Kuratorium Oświaty
w Wadowicach Marię Nitkę oraz
starostę suskiego Józefa Bałosa.

Po przemówieniach przy-
szła pora na część artystyczną.
Klasy IIa oraz IIb zaprezentowa-
ły apel na temat historii szkoły.
Nie zabrakło również mu-
zyki, którą zajął się zespół
regionalny „Juzyna”, do-
dając całej uroczystości
góralskiego akcentu.
Pięknie przygrywała także
Orkiestra Babiogórska
z Zawoi.

Następnie przyszła
pora na przecięcie wstęgi.
Zaproszeni goście, na-
uczyciele, uczniowie oraz
rodzice towarzyszyli tej
podniosłej chwili, podczas

której wójt Zawoi Marcin Pająk,
senator RP Andrzej Pająk, dyrek-
tor szkoły Krystian Kaznowski,
Magdalena Zemlik – przedstawi-
cielka rodziców oraz Jadwiga
Basiura - reprezentantka społecz-
ności uczniowskiej przecięli
wstęgę i tym samym symbolicz-
nie dokonali oficjalnego otwarcia
szkoły w Zawoi Centrum. Na-
stępnie ksiądz proboszcz Ryszard
Więcek odmówił modlitwę oraz
poświęcił szkołę.

Po uroczystych przeży-
ciach przyszła pora na spotkanie
uczniów z wychowawcami
w klasach. Zaproszeni goście
udali się w tym czasie na zwie-
dzanie szkoły oraz poczęstunek.
W ten oto sposób zakończył się
dzień pełen wrażeń.

Marta Pająk, kl. IIa
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To była wyjątkowa inauguracja roku szkolnego 2016/2017, bo zaszczycili nas swoją obec
nością dostojni goście, a i chwila była podniosła. Wszakże nie tak często w naszym po
wiecie otwiera się nowe szkoły, zwłaszcza po tak długim okresie oczekiwania. Tym
większa radość nam towarzyszyła.
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FOTORELACJA Z OTWARCIA NOWEGO
BUDYNKU SZKOŁY

fot. Wojciech Ciomborowski
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II WOJNA ŚWIATOWA

Przebieg wojny
Wojna w Europie rozpoczęła się
atakiem III Rzeszy Niemieckiej
na polską składnicę wojskową na
Westerplatte 1 września 1939 r.
o godzinie 4:45. Obrona Wester-
platte pod dowództwem majo-
ra Henryka Sucharskiego trwała
do 7 września 1939 r.

3 września, zgodnie z gwa-
rancjami udzielonymi Polsce, do
wojny przystąpiły Wielka Bryta-
nia i Francja. Brak interwencji
militarnej Anglików i Francuzów
umożliwił pokonanie wojsk pol-
skich i podział państwa polskie-
go. Sowieci, ponaglani przez
Niemców, zdecydowali się przy-
łączyć do walk przeciwko Pola-
kom. Pretekstem miała być
ochrona mniejszości ukraińskich
i białoruskich przed rzekomą
agresją niemiecką. W związku
z tym 17 września ambasador
polski w ZSRR otrzymał notę,
z której jasno wynikało, iż Zwią-

zek Sowiecki przystępuje do
działań zbrojnych.
Porozumienie niemiecko-sowiec-
kie tworzyło nową linię demarka-
cyjną, dzieląc Polskę pomiędzy
oba państwa. Polska została po-
nownie skreślona z mapy Europy,
jednak i tym razem patrioci pol-
scy postanowili walczyć o wy-
zwolenie swego kraju,
organizując się zarówno w oku-
powanej ojczyźnie, jak i poza
granicami Polski.
W kwietniu 1940 r. III Rzesza
najechała Danię i Norwegię. Da-
nia bardzo szybko uległa Niem-
com. Norwegia broniła się
dłużej , lecz i tak skapitulowała.
Tymczasem Sowieci zajęli już
Litwę, Łotwę, Estonię, Besarabię
oraz, po wyczerpującej wojnie,
część Finlandii. 1 0 maja 1940 r.
niemieckie wojska pomaszero-
wały przez Belgię, Holandię
i Luksemburg na Francję, która
niespodziewanie szybko się pod-

dała. Adolf Hitler miał plan, aby
zająć jeszcze Wyspy Brytyjskie,
jednak nie udało się mu znisz-
czyć angielskiego lotnictwa
i operacja została odwołana. Nie-
mieckim i włoskim łupem padła
również Jugosławia i Grecja.
Równolegle z wojną w Europie
toczyły się starcia w Afryce. Po-
czątkowo siły niemiecko-włoskie
odnosiły sukcesy, lecz po długo-
trwałym konflikcie zostały wy-
parte z "Czarnego Lądu".
22 czerwca 1941 r. III Rzesza
rozpoczęła realizację planu Bar-
barossa, czyli inwazji na Zwią-
zek Radziecki. W początkowej
fazie wojny Niemcy bardzo
szybko wdzierali się w teryto-
rium ZSRR. W tym samym cza-
sie Japonia, tocząc już wojnę
z Chinami, zaatakowała amery-
kańską bazę morską w Pearl Har-
bor. Stany Zjednoczone
przystąpiły wtedy do wojny ze
wszystkimi państwami Osi.
Niemiecka ofensywa na wscho-
dzie zatrzymała się na Moskwie,
gdzie Armia Czerwona ode-
pchnęła nazistów, rozpoczynając
kontrofensywę. Niemcy przegrali
również bitwę pod Stalingradem.
Od tego czasu Sowieci wypycha-
li najeźdźców ze swojego kraju.
W 1944 r. przekroczyli granicę
przedwojennej Polski. Również
Japończykom źle się powodziło.
Po początkowych sukcesach od-
nosili porażkę za porażką.

II Wojna światowa to największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1
września 1939 r. do 2 września 1945 r. (w Europie do 8 maja 1945 r.). Stronami konfliktu
był blok państw utworzony wokół III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Japonii (państw Osi),
w którego skład wchodziły także: Węgry, Bułgaria, Rumunia, Republika Słowacka, pronie
mieckie Niezależne Państwo Chorwackie, Finlandia oraz koalicja państw utworzona wo
kół Wielkiej Brytanii i jej sojuszników. Od 1941 r. do koalicji przyłączyły się Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej i ZSRR.



5 JEDYNKA 1/09/2016Z KART HISTORII
.
Kapitulacja Niemiec i Japonii
6 czerwca 1944 r. Amerykanie
i Brytyjczycy przeprowadzili de-
sant na plaże w Normandii w pół-
nocnej Francji. Udało im się
przełamać niemiecki opór i roz-
począć przemarsz po okupowanej
Europie. Niespodzianka spotkała
ich w lasach Ardenów, gdzie
Niemcy rozpoczęli kontrofensy-
wę, która jednak skończyła się
klęską nazistów. Niedługo po tym
Rosjanie zaczęli oblegać Berlin,
który poddał się 2 maja 1945 r.
Niemcy skapitulowały 8 maja
1945 r. Japonia opierała się nieco
dłużej , jednak po zrzuceniu przez
Amerykanów bomb atomowych
na Hiroszimę i Nagasaki również
skapitulowała 2 września 1945 r.
Udział Polaków w wojnie
Polacy nigdy nie poddali się
i walczyli o wolną Polskę. Stwo-
rzyli największą tajną armię na
świecie - Armię Krajową. Polscy
naukowcy złamali kod Enigmy,
niemieckiego urządzenia szyfru-
jącego. Polscy piloci z Polskich
Sił Powietrznych w Wielkiej Bry-
tanii walczyli w tzw. "Bitwie
o Anglię" i uznawani byli po-
wszechnie za jednych z najlep-
szych pilotów na świecie.
Wspaniałą postawą wsławili się
też nasi rodacy, którzy podjęli się
obrony Poczty Polskiej . Tego sa-
mego dnia, którego zaatakowane
zostało Westerplatte, Niemcy po-
stanowili napaść też na najważ-
niejszy polski urząd w Gdańsku.
Ponad 180 znakomicie uzbrojo-
nych przedstawicieli oddziałów
wroga postawiło sobie za cel
zniszczenie symbolu polskości.
Niemcy nie spodziewali się, że
najpierw przyjdzie im się zmie-
rzyć z polskimi patriotami, którzy
gotowi byli poświęcić życie za

ojczyznę. 55 pracowników Pocz-
ty Polskiej , pomimo tego, że mia-
ło bardzo słabe uzbrojenie, dało
się we znaki najeźdźcy i dzielnie
broniło urzędu do samego wie-
czora.
Powstanie Warszawskie
1 sierpnia 1944 r. w okupowanej
przez niemieckie wojska Warsza-
wie wybuchło powstanie. Po-
wstanie Warszawskie miało na
celu wyzwolenie stolicy spod
okupacji hitlerowskich Niemiec
i zostało przeprowadzone przez
Armię Krajową - największą taj-

ną armię działającą wówczas
w Europie. Powstanie wybuchło
o godzinie 17:00, nazwanej "go-
dziną W" - od słów WOLNOŚĆ
i WYBUCH.
W Powstaniu Warszawskim brały
udział również dzieci. Ich miłość
do Ojczyzny była tak wielka, że
porzuciły zabawę i aktywnie włą-
czyły się w pomoc dorosłym
w walce o wyzwolenie miasta.
Bez ich wsparcia realizacja wielu
zadań byłaby po prostu niemożli-
wa. To one wzięły na siebie trud
przekazywania ważnych infor-
macji, przenosząc je często kana-
łami z jednego na drugi koniec
miasta. Pełniły rolę tzw. łączni-
ków, czyli listonoszy czasu woj-
ny. Wielu najmłodszych
patriotów tak bardzo chciało po-
móc w walce z wrogiem, że za-
wyżało swój wiek, byle tylko
przyłączyć się do walki. Na cześć
dzieci, które brały udział w boha-
terskim zrywie, w Warszawie sta-

nął Pomnik Małego Powstańca,
który stanowi hołd złożony naj-
młodszym żołnierzom.
Najsłynniejsze polskie formacje
wojskowe na frontach II wojny
światowej
a) Dywizjon 303 - Bitwa o An-
glię;
b) Niszczyciel Błyskawica, Sa-
modzielna Brygada Strzelców
Podhalańskich - Bitwa o Narwik;
c) Samodzielna Brygada Spado-
chronowa - Bitwa o Arnhem;
d) 1 Dywizja Pancerna - Bitwa
o Falaise;
e) 2 Korpus Polski - Bitwa
o Monte Casino;
f) 1 Dywizja Piechoty imienia
Tadeusza Kościuszki - Bitwa
o Berlin;
g) Samodzielna Brygada Strzel-
ców Karpackich - Bitwa o To-
bruk;
h) 1 Dywizja Piechoty imienia
Tadeusza Kościuszki - Bitwa pod
Lenino.
Ogółem w II wojnie światowej
wzięło udział 61 państw. Zmobi-
lizowano ponad 110 mln żołnie-
rzy (m.in. w okresie największej
mobilizacji armia ZSRR liczyła
12,5 mln, USA 12,3 mln, III
Rzeszy 10,2 mln, Japonii
1 0,2 mln, Wielkiej Brytanii
5,1 mln, Francji 5 mln, Chin
5 mln, Włoch 3,7 mln). Zginęło
lub zaginęło ponad 55 mln ludzi,
35 mln zostało rannych. Łączne
wydatki na prowadzenie wojny
osiągnęły sumę 1 ,1 66 biliona do-
larów (m.in. USA wydały
387 mld, III Rzesza 272 mld,
ZSRR 192 mld, Wielka Brytania
120 mld, Włochy 94 mld, Japo-
nia 56 mld).

Dominika Lasa, kl. III
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MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE
Mój pierwszy dzień
w gimnazjum

Gdy skończyły się waka-
cje, miała się rozpocząć nauka w
gimnazjum. Niektórzy obawiali
się, jak to będzie.

Nowa szkoła była chyba
największą motywacją do rado-
snego rozpoczęcia szkoły.
Wszystko było takie nowe, ładne,
niezniszczone, kolorowe.
Niektórzy starsi uczniowie opo-
wiadali naszej klasie, co będzie-
my poznawać na poszczególnych
lekcjach. Jak wiadomo, każdy
jest inny i ma inne zainteresowa-
nia, dlatego każdy lubi inny
przedmiot.
Ja najbardziej byłam ciekawa
przedmiotów, których w podsta-
wówce nie mieliśmy, np. języka
niemieckiego, fizyki, biologii czy
chemii. Spodobały mi się te

przedmioty i mam nadzieję, że
do końca roku również będę je
lubić. Inne lekcje także były cie-
kawe.

Pierwszy dzień w gimna-
zjum w nowej szkole minął bar-
dzo przyjemnie.

Maria Woźniak, kl. Ib

W nowej szkole
Był to dzień, w którym

miałam iść po raz pierwszy do
nowej szkoły.

Wstałam wcześnie rano,
a z biegiem czasu coraz bardziej
byłam zaniepokojona. Ubrałam
się w białą bluzkę i czarną spód-
nicę, specjalnie kupione na tę
okazję. Ręce drżały mi tak bar-
dzo, że nie mogłam zapiąć guzi-
ków przy koszuli. Do szkoły
miała zawieźć mnie mama, która
przekonywała mnie, że na pewno

będzie bardzo miło i poznam
wielu nowych kolegów. W głębi
serca czułam strach, chociaż moi
rodzice myśleli, że cieszę się
z takiego ważnego wydarzenia.
Kiedy mama mnie tam już za-
wiozła, umierałam ze strachu -
w końcu prawie nikogo stamtąd
nie znałam, oprócz kolegów
z mojej dawnej klasy. Nie wie-
działam, jak inni zareagują, kie-
dy mnie zobaczą po raz pierwszy.
Zastanawiałam się, co mam im
powiedzieć na przywitanie. Mia-
łam tylko nadzieję, że nie będą
się ze mnie śmiali. Kiedy stanę-
łam już przed drzwiami nowej
klasy, serce biło mi jak młot,
a żyły nabrzmiewały mi krwią.

Teraz już wiem, że nie
miałam czego się obawiać.

Julia Klimasara, kl. Ia

W sobotę rano obudziły
mnie trąby jerychońskie. Mama
kazała mi posprzątać mój pokój ,
twierdząc, że to istna stajnia Au-
giasza. Próbowałem umywać rę-
ce od odpowiedzialności, ale
moje wykręcanie na nic się zdało
i nie przyniosło oczekiwanych re-
zultatów, zatem była to syzyfowa
praca.

Wkrótce miała przyjechać
moja kuzynka Ania, która uważa
się za alfę i omegę. Moim zda-
niem jest ona najzwyczajniej
w świecie zarozumiała. Przy niej
czuję się jak niewierny Tomasz,

wątpiąc w swoje zdolności
i umiejętności. Po południu po-
szedłem z Anią na spacer, a ona
po wielogodzinnym oglądaniu
witryn sklepowych, powiedziała,
że to dla niej ziemia obiecana.
Gdy wróciliśmy do domu, było
już bardzo późno. Mama była
zdenerwowana, ponieważ nie
mogła się do nas dodzwonić.
Tłumaczyliśmy jej , że nie wzięli-
śmy komórek ze sobą. Jednak na-
sze wyjaśnienia niewiele
pomogły. Kiedy mama na nas
krzyczała, zamieniłem się w słup
soli, a Ania zachowywała się jak

zdrajczyni, ponieważ powiedzia-
ła, że nie wzięła ze sobą telefonu,
bo był rozładowany. Poszedłem
do swojego pokoju i siedziałem
w nim tak długo, aż zapadły
egipskie ciemności. Ania siedzia-
ła w kuchni. Mama przyszła do
mnie niczym miłosierny samary-
tanin i porozmawiała ze mną.

Po wyjaśnieniu przyczyn
tak późnego powrotu, mama wy-
dała salomonowy wyrok i Ania
musiała posypać głowę popio-
łem.

Michał Sałaciak, kl. VIa

MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE

OPOWIADANIE Z UŻYCIEM
ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH
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BYLIŚMY W ZUBRZYCY GÓRNEJ

Gdy byliśmy już na miej-
scu, wzięliśmy udział w warszta-
tach o nazwie „Od ziarna do
chleba”. Pani, która prowadziła te
warsztaty, opowiadała nam różne
ciekawostki, np. gdy wyrabiano
ciasto na chleb, dzieci musiały
być cicho. Mogły jedynie cmokać
i mlaskać. Gospodyni uderzała
o sufit drewnianą łopatą, by chleb
dobrze wyrósł i był smaczny.

Aby zrobić chleb, najpierw
musieliśmy młócić cepem zboże,
później w żarnach mełliśmy ziar-
na na mąkę. Z gotowego ciasta
formowaliśmy moskole, które
później piekły się na piecu. Mo-
skole były bardzo smaczne, do
nich dostaliśmy kawę zbożową.

Ta wycieczka była fanta-
styczna, bardzo podobało nam się
na warsztatach i w skansenie.
Mamy nadzieję, że kiedyś odwie-
dzimy z klasami podobne miejsca
i z chęcią wysłuchamy, jak żyli
nasi pradziadkowie, jak wygląda-
ło ich codzienne życie i obowiąz-
ki.
Uczniowie klasy IIIa

Dnia 13.09.2016r. klasa III a z klasą III b SP pojechały na wycieczkę do Zubrzycy Górnej.

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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BYLIŚMY W ZUBRZYCY GÓRNEJ

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Dnia 9 września 2016 r.
odbył się Rajd Turystyczny Szla-
kiem ks. kard. Karola Wojtyły.
Wzięło w nim udział wielu
uczniów wraz z opiekunami z in-
nych szkół powiatu suskiego.

Uczniowie z naszej szkoły
mieli zbiórkę o godzinie 8:00
obok Hali Widowiskowo-Sporto-
wej . Stamtąd wyruszyły dwa au-
tobusy do Skawicy, gdzie miała

odbyć się msza święta rozpoczy-
nająca rajd. Po mszy świętej mie-
liśmy okazję wysłuchać koncertu
zespołu seminaryjnego Rock Mi-
łosierdzia. Grupa została nagro-
dzona wielkimi brawami i dodała
nam wiele pozytywnej energii.
Po mszy świętej autokar wywiózł
nas na Suchą Górę i wszyscy wy-
ruszyliśmy na trasę rajdu.

Pierwszy etap marszu

kończył się na Hali Krupowej .
Trasa okazała się niezbyt łatwa
do przejścia, ale poradziliśmy so-
bie z nią. Po drodze mieliśmy
kilka postoi, na których mogli-
śmy się napić i coś zjeść. Po do-
tarciu na miejsce odbyliśmy
trochę dłuższy odpoczynek
w schronisku, aby naładować
akumulatory na dalszą trasę, któ-
ra prowadziła przez Policę aż na
Krowiarki. Druga część trasy
okazała się nie lepsza niż pierw-
sza. Było zarówno kilka stro-
mych, kamienistych podejść pod
górę, jak i zejść w dół, lecz każ-
dy sobie z tym poradził, bez
większych problemów.

Koło godziny 15:00 ze-
szliśmy na Krowiarki, gdzie cze-
kały na nas autokary. Rajd
uważam za jak najbardziej uda-
ny. Pogoda w tym roku nam do-
pisała i mam nadzieję, że za rok
również marsz po śladach Jana
Pawła będzie równie udany.

Natalia Łatka, kl. III

Tradycją naszej szkoły stał się udział młodzieży gimnazjalnej w organizowanym rokrocz
nie Rajdzie Szlakiem Kardynała Karola Wojtyły, który odbywa się na pamiatkę jego ostat
niej wędrówki przed wyborem na papieża i wyjazdem do Włoch. To czas dla nas
szczególny, gdyż podczas dwunastokilometrowego marszu u progu nowego roku szkol
nego możemy odddać się refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II. To także czas refleksji
nad sobą, czas powzięcia jakichś postanowień, czas obcowania z Bogiem i drugim czło
wiekiem... Każdy zapewne idzie z inną intencją, ale każdy pragnie dotrzeć do celu swej
wędrówki. Nam się udało i mamy nadzieję, że wszystkie postanowienia i zamierzenia rów
nież się ziszczą.

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

Dnia 30 września odbyła
się Małopolska Noc Naukowców.
Z naszej szkoły wybrali się na nią
uczniowie z klasy II i III gimna-
zjum razem z opiekunkami: p.
Anną Hylą-Hudyką, p.Teresą Ko-
ziną, p. Elżbietą Iciek i p. Lucyną
Sroką. Wyjazd nastąpił o godzi-
nie 14:00 z porkingu obok szko-
ły.

Na samym początku mieli-
śmy przed pierwszym wykładem
trochę wolnego czasu, który spę-
dziliśmy na Rynku w Krakowie.
Następnie wysłuchaliśmy prelek-
cj i na temat rozchodzenia się
dźwięku, która odbyła się
w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica. Mogli-
śmy zobaczyć różne doświadcze-
nia, podczas których bardzo
dobrze można było zauważyć,
w jaki sposób ten dźwięk jest
przenoszony.

Następnie udaliśmy się na
Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-
na Kołłątaja. Odbyły się tam
warsztaty prezentujące ekspery-
menty dotyczące podstawowych
praw fizyki, które można same-
mu przeprowadzić w domu. Było
dużo śmiechu i zabawy, ale

wszystkich bardzo to ciekawiło.
Po tych warsztatach udaliśmy się
do sali obok na równie ciekawy
i zabawny wykład chemiczny.
Podczas prelekcji pojawiały się
tzw. ''pytania extra'', na które każ-
dy mógł odpowiedzieć, a za do-
brą odpowiedź otrzymać
nagrodę. Myślę, że te wykłady
wszystkim bardzo się podobały.

Na sam koniec powędrowali-
śmy do Kina Kijów, gdzie uczest-
niczyliśmy w wykładzie
o dinozaurach. Poprowadzili go
znani aktorzy z serialu ''Szkoła''-
Jan Mancewicz, serialowy Zbi-
gniew Małek oraz Rafał Kosec-

ki, serialowy Andrzej Lesicki.
Różne ciekawostki o dinozaurach
opowiedział nam także arche-
olog.

Z Nocy Naukowców wrócili-
śmy około godziny 01 :00 w nocy
zmęczeni, ale zadowoleni. Cała
Noc Naukowców była ciekawa,
dowiedzieliśmy się wielu no-
wych rzeczy o otaczającym nas
świecie. Uważam, że warto było
wziąć w niej udział.

Natalia Łatka, kl. 3 gim

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

To hasło jest znane chyba już każdemu uczniowi naszej szkoły. Wydarzenie to na prze
strzeni lat na trwale wpisało się w kalendarz popularnonaukowych imprez. Imprez lubia
nych i cenionych przez uczestników. Czy warto w niej uczestniczyć i czy to może być
ciekawe? Naturalnie! Nie znajdziecie lepszej okazji, aby móc przyjrzeć się pracy naukow
ców z tak bliska, aby móc zapytać ich o to, o co zapytać na co dzień nie sposób. Tylko
w jednym dniu w roku badacze są do naszej dyspozycji, odpowiadając na dziwne i jesz
cze dziwniejsze pytania.
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GIMNAZJALNY MISTRZ ORTOGRAFII

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu skła-
dającego się z trzech zestawów zadań z wyrazami
zawierającymi trudności ortograficzne z zakresu
użycia liter : ż- rz, u-ó, h-ch.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:
I miejsce – Patryk Kudzia, kl. III
II miejsce – Paweł Szafraniec, kl. IIb
III miejsce – Mateusz Marek, kl. Ia

Tytuł „Mistrza Ortografii 2016”
zdobył Patryk Kudzia z kl. III

Będzie on reprezentował Gimnazjum nr 1 w Zawoi
Centrum w XV EDYCJI POWIATOWEGO DYK-
TANDA ORTOGRAFICZNEGO W SUCHEJ BE-
SKIDZKIEJ.

Odbędzie się ono 8 listopada 2016 r. w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Suchej Beskidzkiej .

Wyniki rywalizacji klasowych:
Klasa Ia
1. Mateusz Marek
2. Patryk Smyrak
3. Łukasz Szczurek
4. Izabela Spyrka
5. Marcin Pasierbek
Klasa Ib
1. Maria Woźniak
2. Przemysław Wronka
3. Artur Dudoń
Klasa IIa
1. Aleksandra Iciek
2. Alicja Pająk
3. Julia Pietrusa
4. Kamil Mikołajczyk
Klasa IIb
1. Paweł Szafraniec
2. Magdalena Piergies
3. Joanna Chowaniak
4. Nicola Burger
Klasa III
1. Patryk Kudzia
2. Ewa Sobczak-Rzewnicka
3. Jadwiga Basiura
4. Oskar Burger
5. Marcin Pacyga
6. Patrycja Matyja
7. Natalia Łatka
8. Damian Rak
9. Tomasz Trybuś
10.Grzegorz Stań-
czyk
11 . Jarosław Pena
12. Wiktoria Kostyra
1 3. Dominika Lasa
14. Weronika Front
1 5. Tomasz Byczek
16. Aleksander Zemlik
Gratuluję wszystkim uczestnikom!

K.W.

We wrześniu w Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Krysty w Zawoi zostały przeprowadzone
eliminacje do Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz języka polskiego”.
Wzięło w nim udział 32 gimnazjalistów.
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GALERIA ALEKSANDRY LISZKI
Są w naszej szkole uczniowie niezwykle utalentowani. Jedną z takich uczennic jest Alek
sandra Liszka z kl. VIa, którą pasjonuje rysowanie (do tego stopnia, że robi to nawet na...
języku polskim!) Zdumiewające jest to, że Ola jest samoukiem. Tylko przez krótki okres
podczas wakacji uczęszczała na zajęcia plastyczne w Suchej Beskidzkiej. Trzeba przy
znać, że jak na tak młodą osobę jej kreska jest już "dojrzała", widać pewność i swobodę
rysowania. Zresztą  oceńcie sami. Życzymy Aleksandrze wielu pomysłów, rozwijania
swojego talentu i sukcesów!
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Jednym z moich ulubio-
nych gatunków muzycznych jest
Rock, czyli gatunek muzyki roz-
rywkowej powstały w połowie
XX wieku w Stanach Zjednoczo-
nych. Charakteryzują się brzmie-
niem opartym na różnego rodzaju
gitarach (zwykle elektrycznych,
elektrycznych i basowych) i per-
kusji, z wyraźnie zarysowanym
rytmem i śpiewem, wywodzącym
się z bluesa oraz sposobem wol-
nej improwizacji w trakcie grania
utworów, wywodzącym się z jaz-
zu. Wykonawcy to np. Kurt Co-
bain, Lou Reed, Rysiek Riedel,
John Lennon, Fredy Mercury
oraz zespoły typu: Queen, Rol-
ling Stones, Video, Happysad,
Arctic Monkeys, Perfect, Catfish
and the Bottlemen, Radiohead
i wiele innych.

Na tę chwilę mogę polecić
brytyjski zespół wykonujący rock
i metalcore utworzony w Shef-
field. Jego nazwa to BRING ME
THE HORIZON. Zespół stwo-
rzyli w roku 2004 członkowie lo-
kalnych zespołów. Podobno
nazwa zespołu pochodzi z filmu
Piraci z Karaibów, gdzie Kapitan
Jack Sparrow wykrzyczał zdanie
"Now.. . Bring me that horizon! ".
Słowo "that" zostało zastąpione
"the" i od tego czasu oficjalna na-
zwa zespołu to "Bring Me the
Horizon". Członkowie zespołu
to: Oliver Sykes (wokal), Lee
Malia (gitara), Mat Kean (bas),
Matt Nicholls (perkusja) oraz

Jordan Fish (keybord). Albumy
to ,,This Is What the Edge of
Your Seat Was Made For'' 2004,
,,Count Yout Blessings'' 2006,
,,Suicide Season / Suicide Se-
ason: Cut Up! '' (2008-2009),
There Is a Hell, Believe Me I've
Seen It. There Is a Heaven, Let's
Keep It a Secret (2010), Sempi-
ternal (2013), That's the Spirit
(2015). W tym roku zespół wy-
stąpił w Polsce na tegorocznym
Woodstocku w Kostrzynie nad
Odrą. Moje ulubione utwory to
,,Drown'', ,,True Firend'', oraz
,,Thore''.

SZKOŁA W RYTMIE
ROCKA/HEAVY METALU

1 . Sprawdzian - Help! - The Be-
atles
2. Początek roku szkolnego - Hi-
ghway to hell - AC/DC
3. Koniec roku szkolnego - Holi-
day - Green Day
4. Wywiadówka - Mama Said -
Metallica
5. Wejście do szkoły - Welcome

to the jungel - Guns 'n' roses
6. Nauczyciel matematyki/fizyki
- Zombie - The Cranberries
7. Wiadomość o dostaniu 1 -
What I've done - Linkin Park
8. Przerwa - Dumb - Nirvana
9. Nie pójście do szkoły - Dre-
aming - System of a Down
10. Dyskoteka szkolna - Skacze-
my - Coma
11 . Matura/Egzamin - Matura -
Farben Lehre
12. Religia - Jesus of Suburbia -
Green Day
13. Sklepik szkolny - I Want It
All - Queen
14. Konkurs - We are the Cham-
pions - Queen
15. Dyrektor - Fear of the dark -
Iron Maiden
16. Ocena celująca z matematyki
- The day that never comes - Me-
tallica

Wiktoria Kostyra, kl. III
https://www.google.pl/s

arch?q=BRING+ME+THE+HOR

ZON+zdjecia&client=firefox-

b&tbm=isch&imgil=w_yxWXp0TfpE

Muzyka to nieodłączna część mojego życia, jak i pewnie wielu z was. Wywołuje tysiące
myśli, skojarzeń czy wspomnień, dostarcza emocji. Często towarzyszy dobrej zabawie.
Innym razem zmusza do refleksji.

MUZYKA W NASZYM ŻYCIU
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CZAS NA MODĘ!

Najmodniejsze buty na jesień
2016

1. Metaliczne

Metaliczna farba czy cekiny lub
brokat – wszelkie świecidełka bę-
dą przyozdabiać nasze obuwie.
Nawet w oficjalnym stroju jest
miejsce na szczyptę odmienności,
w ten sposób możemy podkreślić
swój charakter.
2. Aksamitne
W sezonie jesiennym to właśnie
aksamit będzie największym hi-
tem! Materiał ten przez lata był
zapomniany, jednak ponownie

nadeszła na niego moda. Teraz
nosimy go na co dzień, a także na
wieczór.

3. Ultra wysoko
Ultra wysokie kozaki do połowy

uda a nawet i wyższe – to
kolejny trend. Najlepiej łą-
czą się z krótkimi sukien-
kami lub szortami.

Jesienne płaszcze
Płaszcze w sezonie jesień
2016 zachwycają nas swoją
długością - teraz sięgają do
kostek. Zamiast bezpiecz-
nych odcieni czerni i brązu
wybieramy soczystą cytrynę,
fuksję, pudrowy róż i purpurę.
Zamiast klasycznego płaszcza
z wełny nosimy także sztuczne
futerka i pikówki. Oprócz kla-
sycznych gładkich modeli kocha-
my teraz futerka i miękkie
frędzle. Nosimy też pikowania
w różnych rozmiarach.

Trendy koszule
Żaboty, kołnierze, kokardy,
wstążki i falbanki to hit jesieni
2016. Ozdobna koszula czy bluz-
ka w komplecie z dżinsami bę-
dzie wyglądać ekstrawagancko,
a w miksie ze spódnicą midi bar-
dzo elegancko. W sklepach znaj-
dziecie mnóstwo pięknych
propozycji. Od delikatnych zdo-
bień po mocne akcenty. Oczywi-
ście niezbędne w tym sezonie
będą również wiązania po szyją.

Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa
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ZDROWIE NA TALERZU

Owsianka truskawkowa,
czyli śniadanie idealne

Składniki na porcję:
1 ,5 szklanki 2% mleka,
5 łyżek płatków owsianych,
1 banan,
100 - 1 50g truskawek,
1 łyżka suszonej żurawiny,
1 łyżka orzechów włoskich.
Sposób przygotowania:

Płatki zagotuj w mleku i gotuj do uzyskania oczeki-
wanej gęstości (jeśli chcesz owsiankę na zimno, za-
lej płatki mlekiem i wstaw do lodówki na noc).
Do owsianki dodaj posiekane owoce
i orzechy.

Tarta bananowa (bez tłuszczu!)

Składniki:
Spód:
200 g migdałów,
200 g suszonych śliwek,
6 łyżek wiórków kokosowych,
1 łyżka kakao.
Wierzch:
3 szklanki 1 ,5% mleka,
4 łyżki skrobi ziemniaczanej ,
2 sztuki laski wanilii,

4 łyżki cukru pudru (można zastąpić stewią),
2 banany.

Sposób przygotowania:
Przygotowujemy spód: wszystkie składniki miksu-
jemy za pomocą blendera/miksera na gładką, kle-
istą masę (jeżeli podobnie jak ja macie małą miskę
od blendera można najpierw zmiksować migdały,
następnie śliwki z wiórkami i kakao - połączyć to
z migdałami zagniatając jak ciasto). Tak przygoto-
wane „ciasto” przekładamy do formy na tartę i roz-
kładamy ją, mocno dociskając do dna i na boki.
Spód wkładamy do lodówki co najmniej na godzinę
tym czasie przygotowujemy masę budyniową na
wierzch: do 1 ,2 szklanki mleka wsypujemy mąkę
ziemniaczaną – mieszamy. Pozostałą ilość mleka
przelewamy do rondelka, dodajemy cukier/stewię
i ziarenka z laski wanilii – doprowadzamy do wrze-
nia i wlewamy mleko ze skrobią, cały czas miesza-
jąc do czasu aż budyń wyraźnie zgęstnieje. Budyń
(gorący) przekładamy na spód tarty, układamy ba-
nany. Gotową tartę przed podaniem wstawiamy
na 1 – 2 godziny do lodówki.
Przepisy pochodzą z mojej ulubionej i sprawdzonej strony

http://zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com

Marta Pająk, kl. IIa

Zaczął się już nowy rok szkolny. Dla wielu z nas to ogromna zmiana… A może by tak
zmienić i nasze nawyki żywieniowe? Ale jak połączyć zdrowie ze smakiem? Sami
zobaczcie!
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Film pt. „Oskar i pani
Róża” jest filmową adaptacją
książki „Oskar i pani Róża” au-
torstwa Erica Emanuela Schmit-
ta. Scenariuszem i reżyserią
zajmował się sam autor bestselle-
ra. Premiera filmu odbyła się
w listopadzie 2009 roku. Zdjęcia
do tej produkcji zostały nakręco-
ne w Belgii.

Na początku poznajemy
tytułowego bohatera - Oskara
(Amir Ben Abdelmoumen). Chło-
piec ma 10 lat i choruje na bia-
łaczkę. W każdą niedzielę jego
rodzice odwiedzają go w szpitalu,
w którym przebywa. Pewnego
dnia przybywają do szpitala, aby
spotkać się z doktorem Düssel-
dorfem (Max von Sydow). Oskar,
zauważywszy samochód, biegnie
na spotkanie. Na klatce schodo-
wej spotyka kobietę w różowym
ubraniu, która dostarcza pizzę.
Następnie chłopiec udaje się pod
gabinet lekarza. Podsłuchuje roz-
mowę dorosłych. Jest zrozpaczo-
ny po tym, czego się dowiedział.
Nie może uwierzyć, że jego ro-

dzice są aż takimi tchórzami i bo-
ją się powiedzieć mu, że umrze.
Chłopiec nie chce rozmawiać
z nikim oprócz spotkanej na
schodach kobiety. Niestety pani
Róża (Michèle Laroque) niena-
widzi szpitali i nie chce zajmo-
wać się chorym dzieckiem.
Ostatecznie jednak zawiera układ
z ordynatorem - będzie codzien-
nie dostarczać pizzę do szpitala,
a w zamian będzie spotykać się
z chłopcem przez 12 dni. Przez
ten czas pomaga chłopcu oswoić
się ze śmiercią i namawia go, aby
pisał listy do Boga. Opowiada
mu historie z czasów, gdy była
zapaśniczką. Wpada na pomysł,
aby każdy dzień był liczony jako
10 lat. Dzięki temu Oskar prze-
żywa pierwsze rozterki miłosne,
ślub, kryzys wieku średniego itp.

Historia pokazana w filmie
różni się nieco od jego pierwo-
wzoru. Wprowadzone są nowe
wątki, np. romans pani Róży i jej
praca. Poznajemy również rodzi-
nę kobiety. Takie aspekty wzbo-
gacają fabułę i pozwalają nawet
osobom, które przeczytały książ-
kę, na ponowne odkrywanie
świata Oskara. Dobrym pomy-
słem było również pokazanie
walk zapaśniczych. Wątek kome-
diowy daje możliwość oderwania
się oglądającego od napiętej at-
mosfery.

Amir Ben Abdelmoumen ide-
alnie zagrał głównego bohatera.
Jego postać była bardzo reali-
styczna i oddała chorobę chłopca.
Michèle Laroque, grająca panią
Różę, wywarła na mnie bardzo
pozytywne wrażenie. Wszystko,
co mówiła i pokazywała, wyda-

wało się niezwykle naturalne.
Świetnie spisali się aktorzy wcie-
lający się w postacie małych pa-
cjentów szpitala: Eric Rémi (Pop
Corn), Jonas Wertz (Einstein),
Martin Nissen (Bacon), Mona Ja-
be (Sandrine „Chinka”), Héloïse
Lejeune (Brigitte). Na szczególne
wyróżnienie zasługuje Mathilde
Goffart grająca Peggy Blue.

Za zdjęcia do filmu odpowie-
dzialna była Virginie Saint-Mar-
tin. Wzruszeniem przepełniały
sceny zbliżeń cierpiącego i od-
chodzącego z tego świata Oska-
ra. Panujący w filmie mrok
budował dramatyczny nastrój
i podkreślał nieuchronność losu
Oskara. Dzięki tym zdjęciom
widz razem z bohaterem przeży-
wa doświadczenia wieku dojrze-
wania, bujnej młodości,
dorosłości, wreszcie postępującej
starości i śmierci. Za dźwięk od-
powiadał Patrick Rousseau.
W produkcji ważną rolę odegrała
muzyka, którą zajmował się Mi-
chel Legrand. Nadawała ona nie-
powtarzalny klimat. Scenografia
przygotowana przez Jean-Jacqu-
es Gernolle cudownie pokazała
szpitalne realia. Miłe dla oka by-
ły również kostiumy wykonane
przez Jeana-Daniela Vuillermoza.

Film bardzo mi się podobał.
W niektórych momentach łzy ci-
snęły się do oczu. Produkcja ta
daje wiele do myślenia. Skłania
do refleksj i nad życiem. Ogląda-
łam go z przyjemnością.

Dominika Lasa, kl. III

WZRUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ O OSKARZE
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Film „Oskar i pani Róża”
powstał na podstawie książki Eri-
ca Emmanuela – Schmitta. Autor
książki napisał scenariusz i wyre-
żyserował go. Został on wypro-
dukowany we Francji. Premiera
filmu odbyła się w listopadzie
2009 r. Zdjęcia do niego wykonał
Virginie Saint-Martin.

Ekranizacja opowiada
o dziesięcioletnim chłopcu śmier-
telnie chorym na raka. Rodzice
Oskara są załamani diagnozą.
Boją się porozmawiać szczerze
z synem. Chłopiec czuje się przez
nich odtrącony, nie potrafi wyba-
czyć najbliższym opuszczenia go
w trudnych chwilach. Na szczę-
ście, na jego drodze pojawia się
postać pani Róży – ekscentrycz-
nej dostarczycielki pizzy. Dzięki
niej Oskar powoli się otwiera
i przelewa swoje emocje na pa-
pier w listach do Pana Boga. Do-
cierają one jednak do rąk lekarzy
i rodziców, którzy dzięki temu
poznają myśli chłopca.
Film odbiega treścią od swojego
pierwowzoru, gdyż w scenariu-
szu wprowadzono liczne zmiany.
Pani Róża w filmie nie jest do-
broduszną wolontariuszką, ale
dostarczycielką pizzy, której za-
płacono za opiekę nad chłopcem.
W roli tej sprawdziła się Michèle
Laroque. Pokazała ona przemianę
niechętnej ludziom kobiety,
w osobę wrażliwą i troszczącą się
o los chorego dziecka. Wspaniale
odnalazła się w roli postaci, która
sprowadziła Oskara na ścieżkę
wiary. Pomogła mu w zaakcepto-
waniu śmierci i sprawiła, że jego

ostatnie dni stały się najlepszymi
w całym życiu.
Na szczególną uwagę zasługuje
Amir Ben Abdelmoumen, który
wspaniale odegrał rolę Oskara.
Jak na aktora dziecięcego dosko-
nale zinterpretował postać chore-
go chłopca. Dzięki jego grze
możemy śledzić rozwój emocjo-
nalny chłopca. Bogata mimika
Amira odzwierciedla targające
nim emocje - złość, radość, smu-
tek. Na pewno w naszych sercach
na długo pozostanie widok
uśmiechniętego Oskara, opowia-
dającego o Peggi Blue. Mło-
dzieńcza miłość znalazła odbicie
w jego promiennym uśmiechu
i wzroku pełnym uwielbienia.
Nie możemy zapomnieć o muzy-
ce, która towarzyszyła nam pod-
czas oglądania tego filmu.
Podkreślała stan emocjonalny bo-
haterów, uzupełniała sceny, ubo-
gacała całe dzieło. Sprawiła, że
mogliśmy głębiej przeżyć cały
film.
W odbiorze ekranizacji pomagały
nam również kostiumy, które wy-
konał Jean – Daniel Vuillermoz.
Wprowadzały nas w atmosferę
szpitala i nadawały indywidual-
ności konkretnym postaciom. Ja-
skrawe barwy kreacji pani Róży
podkreślały jej żywiołową oso-
bowość i ekscentryczność.
„Oskar i pani Róża” to film nie-
zwykły i ciepły, który możemy
oglądać zarówno w rodzinnym
gronie, jak i w samotne wieczory.
Niesie on wiele pozytywnych
emocji oraz pomaga w zrozumie-
niu sensu naszego życia. Uwa-

żam, że film jest warty
obejrzenia ze względu na swój
życiowy przekaz, jak i bardzo
dobrą obsadę aktorską.

Jadwiga Basiura, kl III Gim.

FILMOWA ADAPTACJA
KSIĄŻKI "OSKAR I PANI RÓŻA"
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Powszechnie uważa się, że
młodzież coraz mniej czyta. Nic
bardziej mylnego! Aby zachęcić
współczesnego młodego Europej-
czyka do czytania, trzeba znaleźć
po prostu ciekawą lekturę.

Właśnie taką książką są
„Zwiadowcy” australijskiego pi-
sarza Johna Flanagana.
Fabuła tej lektury osadzona jest
w fikcyjnym świecie wzorowa-
nym na realiach średniowiecznej
Europie. Opowieść przedstawia
przygody nastoletniego Willa,
który staje się czeladnikiem po-
nurego zwiadowcy o imieniu
Halt. Zwiadowcy zajmują się do-
starczaniem informacji i pilnowa-
niem porządku w królestwie
Araluen. Seria jest połączeniem
przygód nastoletniego Willa i je-
go przyjaciół, m.in. Horace'a,
Cassandry, Alyss czy Gilana.

Myślę, że warto ją prze-
czytać z wielu powodów. Po
pierwsze lektura ta dostarcza
wielu emocji czytającemu. Akcja
jest charakterystycznie dla książ-
ki niezwykle rozbudowana i in-
trygująca, posiada bardzo dużo
wątków splatających się w klu-
czowych momentach historii
w większą całość. Po drugie
świat przedstawiony w niej jest
szczegółowo zaprezentowany
i nawet drobnostki odgrywają
dużą rolę, dzięki czemu możemy
wczuć się w fabułę. Rozbudza to
także naszą wyobraźnię. Z kolei
dużym jej plusem jest to, iż po-
boczni bohaterowie nie są trakto-
wani jako tło dla historii
i głównych postaci. Jest to za-
uważalne w innych powieściach.

W związku z tym bohaterowie
poboczni mogą nas zaciekawić,
możemy ich polubić, a nawet za-
cząć się z nimi utożsamiać.

Przejdę do samego tytuło-
wego Korpusu Zwiadowców, jest
on tajemną strukturą. Powolne
odkrywanie kolejnych jej tajem-
nic i umiejętności jej członków
sprawia, że sami chcielibyśmy do
niego należeć i przeżywać tak
barwne historie jak bohaterowie.
Nie można także pominąć tego,
iż książka ta posiada w sobie
wiele ważnych wartości, mora-
łów i ideałów, natomiast są one
tutaj przedstawione nie w sposób
nachalny. Jednakże „Zwiadow-
cy” nie są nienaturalni i dlatego
nie zniechęcają młodszych od-
biorców do dalszego czytania.
Kolejna sprawa to budowa książ-
ki, która jest skonstruowana w ta-
ki sposób, iż koniec tej powieści
jest jednocześnie początkiem ko-
lejnej części, co bardzo zachęca
do tego, by przeczytać kolejny
tom i poznać dalsze losy bohate-
rów, a także spenetrować świat
tam przedstawiony.

Poza tym, moim zdaniem,
powieść ta może być fantastycz-
ną książką wprowadzającą czy-
telnika w tytuły młodzieżowe.
Przede wszystkim polecam ją
każdemu współczesnemu Euro-
pejczykowi, dlatego że książka ta
jest na tyle interesująca i cieka-
wa, iż na pewno nie będzie się
z nią nudził.

Klaudiusz Chowaniak, kl. IIa

NA TROPIE "ZWIADOWCÓW"
JOHNA FLANAGANA



Językoznawcy twierdzą, że
błędne ubrać płaszcz, ubrać
spodnie spotyka się głównie na
południu i zachodzie Polski.
Przyznajcie sami, ilu z was po-
sługuje się tego typu konstrukcja-
mi, nie zdając sobie sprawy
nawet, że … popełnia błąd?
Okazuje się jednak, że ów regio-
nalizm nie jest już tylko obecny
w Małopolsce, ale przenika do
polszczyzny ogólnej . O zgrozo,
posługują się nim nawet osoby
dbające o poprawność językową
lub z pierwszych stron gazet,
a nawet ludzie pracujący w tele-
wizji bądź radiu, od których
w szczególności oczekujemy po-
prawności językowej .

Zapamiętajcie, że popraw-
ne są jedynie zwroty: Zosia wło
żyła nowy sweter; Kolarz włożył
koszulkę lidera wyścigu; Włóż
buty…
W języku polskim ubierać zna-
czy‚ ozdabiać coś czymś’ , może-
my zatem powiedzieć: Przed
świętami Bożego Narodzenia
ubieramy choinkę. Można także
ubierać tort, czyli przyozdabiać
go kremem. Matka może ubie
rać dziecko, bo samo sobie nie
poradzi. Pamiętajmy jednak rów-
nież, że nieco inaczej ma się
sprawa, kiedy użyjemy czasow-
nika zwrotnego ubrać się. Ubrać
się w spodnie i białą koszulę,
ubrać się w ślubną suknię to
konstrukcje, które są jak najbar-
dziej poprawne. Warto zatem

wiedzieć, że ubieramy się
w spodnie czy w bluzkę, ale za-
wsze wkładamy spodnie, bluzkę,
a nie ubieramy je!

A co z butami? Wszystkie
słowniki poprawnej polszczyzny
zalecają, aby używać konstrukcji
włóż buty, włóż płaszcz, a nie
mówić załóż buty, załóż płaszcz.
Zakładać można ponadto okulary,
krawat, nogę na nogę, gdyż cza-
sownik ten znaczy‚ umieszczać
coś na czymś’ . Choć wkładanie
butów nie jest tym samym, co za-
kładanie okularów, niektórzy ję-
zykoznawcy uważają jednak
czasowniki wkładać i zakładać za
oboczne i nie potępiają zwrotów
załóż płaszcz, załóż buty. Twier-
dzą, że wkładanie i zakładanie to
czynność tego samego rodzaju.

Kłopoty sprawia nam rów-
nież słowo sweter, które nie jest
rodzime, pojawiło się polszczyź-
nie dosyć późno. Wyraz (sweter)
język polski pierwszych dziesiąt-
ków lat XX wieku przyjął w po-
staci graficznej lekko
zmodyfikowanej (ang. swea-,
pol. swe-), Anglicy bowiem po-
sługują się formą sweater [wym.
słe:ter] i nazywają tak ‘rzecz,
która grzeje, która jest ciepła’
(od: to sweat ‘pocić się’ , sweat
‘pot’ ).

Właśnie przez wzgląd na
etymologiczną postać naszego
słowa za jedynie poprawną uwa-
ża się ciągle formę sweter, a nie
swetr, mimo że odmienia się ona

z e ruchomym (swetra, ze swe
trem, o swetrze), tak jak gdyby
chodziło o wyraz swojski.

Warto wiedzieć, że formy
bez e pojawiają się nie tylko w l.
poj . , ale i w całej l. mn. z posta-
cią mianownika włącznie – są
przecież (te) swetry, a nie: (te)
swetery.

Właśnie postać swetry ze
„zgubionym” e tak mocno zako-
rzeniła się w świadomości Pola-
ków, że mówią oni również
swetr. Co ciekawe, to sweter
brzmi dla wielu nie najlepiej
(jak gwarowe wiater czy liter), a
chcąc uniknąć posądzenia o brak
poprawności językowej , utwier-
dzają się w przekonaniu, że jeżeli
jest wiatr i litr, to musi być
i swetr.

Zwolennicy słowa sweter,
jako formy jedynie poprawnej ,
często przywołują inne rzeczow-
niki o zakończeniu -er, np. kuter
czy cukier, argumentując, że
choć odmieniane są bez e (kutra,
cukru; z kutrem, z cukrem; o ku-
trze, o cukrze), to jednak w mia-
nowniku l. poj . utrzymują
wygłosowe -er (nie mówi się
i nie pisze kutr, cukr).
Istnieją jednak w polszczyźnie
rzeczowniki z wygłosowym -tr,
np. litr, filtr, gofr, metr. Czy
i swetr (choć wywodzi się z an-
gielskiej formy sweter) nie mógł-
by przyjąć takiej postaci
mianownikowej? Jednak nie…

K.W.
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ZAŁOŻYĆ, UBRAĆ CZY WŁOŻYĆ SWETER CZY

SWETR?
Wielokrotnie słyszę na korytarzu lub w szatni: ubierz buty albo ubierz koszulkę. Przyszła
już jesień i w chłodniejsze dni będziemy wkładać czy ubierać sweter czy swetr? Które
z tych form są poprawne?
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To, że na globie na-
szym mieszkający ludzie
mówią różnymi językami,
że się wzajemnie nie rozu-
mieją, również jest manka-
mentem przyrody. Potrzeba
powszechnego języka już
dawno zajmuje umysły
uczonych. Polski projekt ję-
zyka międzynarodowego -
esperanto – zyskał światowe
uznanie, ale niestety nie
przyjął się. Powszechny ję-
zyk mówiony, pomimo wie-
lu prób, jest jeszcze dalekim
marzeniem, w przeciwień-
stwie do pisanego – przynaj-
mniej w dziedzinie
matematyki.

Gdy matematyk napi-
sze 3 + 2 = 5 albo ( a + b )2
=a2+2ab+b2, zrozumie go
każdy obywatel naszego
globu bez względu na kolor
skóry i język, którym się po-
sługuje. Takich prostych
„słów” matematycznych, jak
+; -; >; < używają wszyscy,
nie zdając sobie sprawy,
z jakim mozołem „słowa” te
zostały stworzone i kim byli
ich twórcy. Przypomnijmy
więc niektóre szczegóły.

Znaki + i – przenikają pod
koniec XV w. z praktyki ku-
pieckiej do matematyki.
W książce pojawiły się po
raz

pierwszy około 1486 w nie-
mieckim podręczniku alge-
bry Jana Widmana.

***
Anglik Robert Recorde
(1 510 – 1558) jako pierwszy
użył znaku =. Pierwotnie
miał on nieco inny kształt.

***
Matematycy, nie mając do
dyspozycji znaków + i - ,
wszystkie działania opisy-
wali słownie. To, co my za-
pisujemy w postaci 2 + 3 =
5, starożytni i średniowiecz-
ni uczeni wyrażali mniej
więcej tak: „dwa powiększo-
ne o trzy daje pięć”.

***
Rysunek przedstawia równa-
nie, które ułożono dwa ty-
siące lat przed naszą erą.
Autor równania, Ahmes, był
pisarzem królewskim
w Egipcie.

***
To równanie zostało ułożone
ponad dwa tysiące lat póź-
niej . Jego autorem był Grek
Diofantos z Aleksandrii.

W dzisiejszym zapisie rów-
nanie to miałoby postać:
84x2+6x = 6.

***
Twórcą symbolizowanej al-
gebry, czyli takiej algebry,
która wyraża swoje zdania
znakami matematycznymi,
był Franciszek Vieta.

To jego równanie w symbo-
lice współczesnej wygląda
tak: x3+8x2+16x=40. Skrót
C zastępuje słowo cubus (po
łacinie sześcian), Q – qu-
adratum (kwadrat) aequ.
(aequantur) – równa się; N
oznacza niewiadomą.

Zabawcie się w poszukiwa-
czy twórców obecnego ję-
zyka matematycznego
i znajdźcie odpowiedź na
pytanie: Kto pierwszy do
wyrażania niewiadomych
użył liter x, y, z ?

mgr Elżbieta Iciek

JAK SIĘ UMIĘDZYNARODOWIŁ
JĘZYK MATEMATYKI?

Nie wszystko, co zdziałała przyroda, jest doskonałe czy nawet dobre. Wiele z tego, co
otrzymaliśmy od przyrody, człowiek musiał udoskonalać i naprawiać: chociażby swój
wzrok ( lunety i mikroskopy ) czy słuch ( mikrofony ).
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Dnia 21 września 2016 ro-
ku odbyły się zawody kolarskie
w Jordanowie. Wzięli w nich
udział uczniowie ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów i liceów.

W zależności od kategorii
mieli do przejechania pętlę (każ-
da o długości 1 ,4 km) wokół jor-
danowskiej szkoły. Dziewczyny
ze szkoły podstawowej miały do
przejechania jedną pętlę, a chłop-
cy dwie. Natomiast dziewczyny
z gimnazjum dwie, a chłopcy
o jedną więcej .

Z naszej szkoły uczniowie za-
jęli następujące miejsca:
Szkoła podstawowa:
1 . Patryk Lis
3. Szymon Kudzia-Sas
6. Oliwier Fujak
Gimnazjum:
2. Gabriela Kolobius
3. Patrycja Kuś
5. Michał Mruk
7. Adam Fujak

Ci uczniowie awansowali
do zawodów wojewódzkich.
Oprócz nich w rywalizacji brali
udział jeszcze Błażej Kudzia-Sas,
Szymon Krawczyk, Maksymilian
Dobek oraz Jakub Mazur. Oni
niestety nie awansowali do na-
stępnego etapu, lecz im również
gratulujemy, a zwycięzcom ży-
czymy powodzenia w następnym
etapie.

Natalia Łatka
Sylwia Tomczyk, kl. III

RYWALIZOWALI W JEŹDZIE
NA DWÓCH KÓŁKACH
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W dniu 30.09.2016 r. na sta-
dionie KS Watra Zawoja odbyły się
gminne eliminacje w biegach szta-
fetowych. Po zaciętej walce druży-
ny uplasowały się następująco:

Podstawówka dziewczęta:
I miejsce – SP nr 1 w Skawicy
II miejsce – SP nr 1 w Zawoi Cen-
trum

Podstawówka chłopcy:
I miejsce – SP nr 1 w Skawicy
II miejsce – SP nr 1 w Zawoi Cen-
trum

Gimnazjum dziewczęta:
I miejsce – ZS nr 1 w Skawicy
II miejsce – ZS nr 2 w Zawoi
Wilcznej
III miejsce – ZS nr 1 w Zawoi Centrum

Gimnazjum chłopcy:
I miejsce – ZS nr 2 w Zawoi Wilcznej
II miejsce – ZS nr 1 w Skawicy
III miejsce – ZS nr 1 w Zawoi Centrum

Wszystkim drużynom gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w dalszych osiągnięciach sportowych.

Sylwia Tomczyk, kl. III

GMINNE BIEGI SZTAFETOWE

Bardzo fajnie, bo na weso-
ło rozpoczął się nowy rok szkol-
ny dla uczniów oddziałów
przedszkolnych w naszej gminie.

W dniu 20 września 2016
r. zostały zorganizowane na Orli-
ku w Zawoi-Wilcznej najpraw-
dziwsze Igrzyska Sportowe dla
Przedszkolaków. W imprezie
wzięły udział dzieci z oddziałów
przedszkolnych gminy Zawoja.
My też tam byliśmy. Po przy-
jeździe na miejsce zaczęła się
wspaniała zabawa. Igrzyska

otworzył wójt gminy Marcin Pa-
jąk, który po przywitaniu uczest-
ników zapalił prawdziwy znicz
olimpijski. Płonął on aż do same-
go końca zawodów. Potem przed-
szkolaki odśpiewały hymn
i złożyły ślubowanie. Później na-
stąpiły rozgrywki sportowe.
Dzieci rywalizowały w różnych
konkurencjach sportowych,
wszyscy wkładali w to dużo ser-
ca i zaangażowania, każdy chciał
wygrać - opłaciło się, gdyż trudy
zostały nagrodzone. Okazało się,

że nikt nie był przegrany, wszy-
scy uczestnicy zostali udekoro-
wani złotymi medalami
i dyplomami.

Na zakończenie zawodów
nie obyło się również bez słod-
kości i pysznej gorącej herbaty.
Pożegnaliśmy się w radosnym
nastroju z nadzieją, że impreza
zostanie powtórzona w przy-
szłym roku.

mgr Dorota Dyrcz

IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKA
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UWAGA! KONKURS!
Zespół redakcyjny gazetki "Jedynka"

ogłasza konkurs

na NAJLEPSZY PROJEKT LOGO

Pisma Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół

w Zawoi Centrum "Jedynka”.

Zachęcamy do udziału uczniów

Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

Prace konkursowe prosimy składać

do dnia 15 listopada br.

u opiekuna pisma  p. Katarzyny Wilczyńskiej

lub wysyłać na adres mailowy: gazetkazscentrum@wp.pl

Dla zwycięzcy przewidziana atrakcyjna nagroda!

Zachęcamy do udziału.

Zespół redakcyjny
"Jedynki"
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TROPIKALNY LAS
Co można wyrazić przy pomocy kropki, kreski i światłocienia? Zobaczcie sami, co wycza
rowali uczniowie kl. IV a i IV b przy pomocy ołówka pod czujnym i fachowym okiem pani
Joanny Pacygi. "Rysować każdy może"?
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OGŁOSZENIE

Kółko teatralne

organizuje konkurs

na logo i nazwę naszej grupy.

Zachęcamy do udziału

uczniów Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

Prace należy składać u pani Katarzyny Wilczyńskiej

lub wysłać na email (gazetkazscentrum@wp.pl)

do 15 listopada bieżącego roku.

Dla zwycięzców i wyróżnionych uczestników konkursu

przewidziano różne nagrody

(plusy z zachowania, dodatkowe oceny bardzo dobre, np. z języka
polskiego, plastyki i informatyki).

Nie zwlekaj! Naprawdę warto!

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.

Uczestnicy
kółka teatralnego



- Drrr! Punktualnie o godzinie
7:00 zadzwonił budzik.
- Tak mamo, już wstaję! - uprze-
dziłam mamę, ale postanowiłam
jeszcze rozkoszować się chwilą,
kiedy mogę spokojnie pospać. Po
około dziesięciu minutach byłam
zmuszona wstać, ponieważ ina-
czej spóźniłabym się do szkoły.
To mój pierwszy dzień w nowej
szkole. Przeprowadziłam się tutaj ,
do Krakowa około dwa miesiące
temu (akurat na wakacje). Bardzo
się boję, jak to dzisiaj będzie. . .
Czy mnie zaakceptują, czy też
nie…? Tysiące pytań i myśli poja-
wiało się w mojej głowie.
- Kochanie, co ty jesteś taka za-
myślona? Pomóc ci wstać? -
w tym momencie mama przerwa-
ła te myśli i to skupienie nad ni-
mi.
- Nie, ale pomożesz mi wybrać
i założyć sukienkę? - zapytałam
ze smutkiem, a matula przytaknę-
ła. Od miesiąca umiałam już sama
wstawać z łóżka dzięki intensyw-
nej rehabilitacj i i godzinom ćwi-
czeń. Kiedy wstałam
i przemieściłam się powoli na wó-
zek, mama pomogła mi włożyć
moją ulubioną sukienkę. Była ca-
ła biała w czarne kropeczki.
Wszystko to uzupełniał złocisty,
cieniutki pasek. Uwielbiałam ją!

Gdy już cała byłam gotowa,
wzięłam tornister na kolana i wy-
jechałam z domu pod samochód,
którym mama miała mnie zawieść
do szkoły. I tak też się stało.
O godzinie 7:55 byłam już przed
szkołą. Kiedy wjeżdżałam przez
główną bramę, to widziałam licz-
ne twarze skierowane na mnie.
Czułam się bardzo dziwnie i nie-
zręcznie, a ręce trzęsły mi się jak
opętane. W jednej chwili usłysza-

łam jakiegoś chłopaka, który wy-
krzyknął na mnie, iż jestem na
wózku. Było to bardzo niemiłe
i chciałam natychmiast wrócić do
domu.. . Ale nie jestem taka słaba
i tak szybko się nie poddaję. Je-
dyne co pomaga mi na stres, to li-
czenie do 10. Tak też zrobiłam,
policzyłam do dziesięciu i zrobiło
mi się już lepiej . Podjechałam
pod główne wejście do szkoły. Na
szczęście ta szkoła była idealnie
dostosowana do osób niepełno-
sprawnych. Powoli wjechałam do
budynku i nagle znów ogarnęło
mnie to przedziwne uczucie za-
kłopotania z tego powodu, że
przeważająca część uczniów pa-
trzy na mnie jak na istotę poza-
ziemską.

Nagle poczułam na swoim
ramieniu czyjąś rękę, szybko się
odwróciłam i zobaczyłam jakąś
dziewczynę.
- Hej ! Jestem Ola, a ty zapewne
jesteś Magda, prawda? - zapytała
tajemnicza osóbka.
- No cześć, tak to ja. O co
chodzi? - odpowiedziałam
zdezorientowana. Po kilku
minutach naszej rozmowy
dowiedziałam się już, o co
chodziło. To była jedna
z dziewczyn, która chodzi-
ła do tej samej klasy co ja -
czyli do trzeciej gimna-
zjum. Miała mnie poszukać
i zaprowadzić do naszej
klasy. Oczywiście swoje
zadanie wypełniła idealnie
– skierowała mnie do niej
i na dodatek zaczęła roz-
mowę. Rozmawiało się
nam bardzo fajnie.

Dowiedziałam się, iż
mieszka niedaleko mnie,
jest jedynaczką i dwa lata

temu zginął jej kot. Ola to ciem-
nowłosa blondynka o brązowym
kolorze oczu. Jest wysoka, lubi
sport i kocha grać w koszykówkę.
- Drrr! - w tej chwili zadzwonił
dzwonek na lekcje. Wszyscy za-
siedli na swoich miejscach, a Ola
zaproponowała, żebyśmy usiadły
razem. Zgodziłam się.
- Dzień dobry! - do klasy wszedł
niski i łysawy mężczyzna, który
miał na sobie koszulę w kratkę
i ciemne spodnie. Później dowie-
działam się, iż to nasz wycho-
wawca - pan Kotarski.
- Dzień dobry! - cała klasa skan-
dowała chórem.
- Mamy jakieś nowe twarze
w naszej rodzinie? - następnie
także dowiedziałam się, że ta kla-
sa, w której aktualnie jestem, jest
bardzo związana z panem Kotar-
skim i dlatego jest nazywana ro-
dziną.
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- Tak, mamy Magdę! - nagle wy-
krzyknęła Ola i każdy skierował
wzrok na mnie (po raz kolejny.. .)
W tym momencie nasz wycho-
wawca wywołał mnie na środek
klasy, żebym się przedstawiła.
Kiedy usadowiłam się na środku
i zaczęłam opowiadać o sobie,
w oddali naprzeciwko mnie ujrza-
łam chłopaka. To był ten sam,
który przed wejściem do szkoły
krzyknął na mnie. Gdy skończy-
łam i mogłam podjechać do Oli,
natychmiast zaczęłam wypytywać
o niego. Okazało się, iż jest to Łu-
kasz - chłopak, który "szuka" pro-
blemów u każdego. Jest niemiły,
co mogłam doświadczyć w "tam-
tym" momencie. Całą lekcję roz-
mawiałam z Olą o nim, kazała mi
na niego uważać i być czujną na
jego odzywki do mnie.
Po lekcji, gdy wszyscy wycho-
dziliśmy z klasy, zauważyłam, że
Łukasz idzie za mną. Zatrzyma-
łam się, żeby go przepuścić, lecz
kiedy przechodził koło mnie, ce-
lowo mnie popchnął i najechałam
jakiejś dziewczynie na nogę. Było
mi tak bardzo głupio. . . Ale na
szczęście dziewczyna powiedzia-
ła, że nic się nie stało i widziała,
jak Łukasz mnie popchnął na nią.
Ulżyło mi bardzo.
Gdy skończyłam wszystkie sie-

dem lekcji, pan Kotarski zawołał
mnie do jednej z pustych sal lek-
cyjnych. Odbyliśmy rozmowę na
temat tego, jak chcę, żeby mnie
traktowano - czy chcę, abym była
traktowana jak wszyscy, czy też
wolę, żeby się mną zajmować
w jakiś szczególny sposób. Po-
wiedziałam, iż chcę, żeby trakto-
wano mnie jak innych, a nie jak
kogoś wyjątkowego. To nic, że
nie dam rady sama chodzić, tylko
muszę jeździć na wózku. Przy-
zwyczaiłam się do tego. Kiedy
skończyliśmy rozmawiać, to za-

dzwoniłam po mamę, żeby ode-
brała mnie ze szkoły. Mama
przyjechała po chwili i jak to za-
wsze z nią bywa, wypytywała
mnie o wszystko.. . Męczyło już
mnie to. . . Ale co miałam zrobić?
To moja ukochana mama.
Kiedy dojechałyśmy do domu,

wzięłam telefon do ręki i położy-
łam się na łóżku z wyczekiwa-
niem na SMS od Oli. Miałyśmy
popisać o różnych rzeczach - jak
to nastolatki. Niestety SMS od
Oli nie dostałam i jak tak leżałam,
czekałam i czekałam, w pewnym
momencie zasnęłam. Miałam cu-
downy sen! Umiałam w nim cho-
dzić, biegać, a nawet grać
w różnorakie gry sportowe! Ale
niestety nic nie trwa wiecznie. . .
Telefon od Oli mnie obudził.
- Jejku, Magda.. . wybacz mi, tak
strasznie cię przepraszam! Mama
mnie zabrała na zakupy, a ja za-
pomniałam o tobie. Po jej głosie
czułam, że naprawdę się przejęła
tym, iż nie napisała do mnie.
Oczywiście nic wielkiego się nie
stało, więc powiedziałam jej , że
nie ma za co przepraszać. Później
- kiedy już tak rozmawiałyśmy -
doszłyśmy do wniosku, iż musi-
my się spotkać. Zapytałam
grzecznie mamę, czy mogę iść ju-
tro do parku z Olą, lecz moja ma-
ma jest bardzo opiekuńcza
i bardzo ciężko było ją przekonać
do tego, że nic mi się nie stanie,
ale w końcu się zgodziła.

Na następny dzień, od razu po
skończonych lekcjach razem
z moją przyjaciółką skierowały-
śmy się w stronę parku. Najlepsze
w tym wszystkim było to, jak Ola
bała się o mnie. Co parę minut
pytała, czy wszystko w porządku
lub czy daję radę sama jechać.
Z uśmiechem odpowiadałam, że
wszystko jest w porządku, że jak
czegoś będę potrzebowała, to jej

od razu powiem o tym.
- Hej , zobacz! Tam jest moje ulu-
bione miejsce - wskazała mi pal-
cem na ławeczkę, którą
znajdowała się naprzeciwko nas.
Kiedy dojechałam do niej , zoba-
czyłam, jak stara jest ta ławka. Na
pewno liczyła parę lat. Ola opo-
wiedziała mi kilka zabawnych hi-
storyjek, które wiązały się z tą oto
ławeczką. W pewnym momencie
nastała cisza w naszej rozmowie
.. .
- Em.. . Magda? - zapytała nie-
pewnie Ola. - Jak wygląda twoje
życie? Nie jest czasem nudne?
Wybacz, że pytam.
- Jeśli mam być szczera, to tak.. .
w moim życiu nic się nie dzieje.
Dzień w dzień jest to samo. Na-
wet nie wiesz, jak ja ci zazdrosz-
czę tego, że masz sprawne nogi
i możesz grać w koszykówkę lub
w co tylko wolisz. . . - urwałam,
bo w tym momencie napłynęły mi
łzy do oczu.
- Ej , Magda nie załamuj się tak.
Wiesz, wczoraj poszperałam
w internecie o sportach, które
mogą uprawiać niepełnosprawni,
więc ty też mogłabyś zacząć coś
nowego. Wtedy razem z Olą
wpadłyśmy na pomysł, że poje-
dziemy jutro wraz z moją mamą
zobaczyć mecz, w którym grają
osoby niepełnosprawne. Ola po-
wiedziała, że koszykówka jest
bardzo fajna, więc zdecydowały-
śmy, iż pójdziemy na mecz w ko-
szykówki.

Patrycja Matyja, kl. III
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Adrianna Basiura, kl. 1 a
Dwie Papużki

Mam papużki nimfy dwie,
które ciągle biją się.
Narzekają, wrzeszczą, skrzeczą,
aż za klatkę pióra lecą.

Tosia mądra ułożona,
dla partnera wręcz stworzona.
Feliks śpiewa dla niej stale,
przechadzając się zuchwale.

Feliks szary w żółte kropki,
ma zgrabniutkie małe stopki.
Tosia biało-popielata
spaceruje wciąż i lata.

Lubią trzepać skrzydełkami,
obskubywać się dziobkami.
Na huśtawce stale siedzą,
no i bardzo dużo jedzą.

Mam papużki nimfy dwie,
w lustrze przeglądają się.
Słoneczniki lubią zjadać,
w ulubionym kątku siadać.
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Nie zalety ciała i majątek dają szczęście,
lecz prawość charakteru i zalety umysłu.

Demokryt

Myśli miesiąca:

***
Nauczyciel matematyki zwraca
klasówki w pewnej wyjątkowo
tępej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić,
że 60% z was nie ma najmniej-
szego pojęcia o matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to
nas nawet nie ma w tej klasie.

***
Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.
***

Nie rozumiem, jak jeden czło-
wiek może robić tyle błędów? -
dziwi się polonistka, oddając pra-
cę domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń - Pomagali mi mama i tata.

***
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na
chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do do-
mu?
- Nie zdążyła. . .

***
Babcia zaczepia idącego sobie
chodnikiem studenta fizyki i pyta:
- Szukam dworca PKP. Czy to
dobry kierunek?
- Tak.
Babcia odeszła, a student po ci-
chutku: "Kierunek dobry, ale
zwrot przeciwny.. ."

***
Wsiada matematyk do tramwaju
i spogląda na swój zegarek. Jest
10:00. Jadąc, widzi zegar na wie-

ży, który wskazuje 9:58. Po
chwili mija kolejny miejski zegar
wskazujący godzinę 9:55.
-Ojej , jadę w złą stronę!

***
Tato, to prawda, że prawdziwy
mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach drama-
tycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zoba-
czyć. Mój dzienniczek, czy ra-
chunek za nowe futro mamy?

***
Nauczycielka na lekcji:
- Kowalski, dlaczego nie masz
w zeszycie wczorajszego tematu
lekcji?
- Bo to nowy zeszyt
- A gdzie stary?
- Stary w robocie

***
Przed egzaminem student pyta
studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

KAWAŁ ŻARTU
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