J E D Y N K A
Pismo Dzieci i Młodzieży SP
w Zawoi Centrum

Nr 2/10/2017 Październik

REGIONALNE RECYTOWANIE
Marta Pająk z kl. IIIa zdobyła III miejsce w XV edycji Powiatowego Konkursu Recytator
skiego Poezji i Prozy Regionalnej "W cieniu jodeł i świerków", który odbył się 12 paź
dziernika br. o godz. 10:00 w Bibliotece Suskiej. Podczas eliminacji naszą szkołę godnie
reprezentowali także Adrianna Basiura (kl. IIa) i Marcin Pasierbek (kl. IIa).

i Marcinowi oraz zachęcam innych do posługiwania się gwarą
oraz kultywowania tradycji
i zwyczajów regionalnych, bo
powtarzając za Cyprianem Kamilem Norwidem: „Żeby mie
rzyć drogę przyszłą, trzeba
wiedzieć, skąd się wyszło”.

W konkursie prezentowane
mogły być wyłącznie utwory tematycznie związane z regionem
Podbabiogórza i/lub napisane
przez autorów pochodzących
z naszego regionu. Nasi recytatorzy wybrali do wygłoszenia teksty prozatorskie napisane gwarą

przez Stanisława Raka, które zostały zebrane w zbiorze „Sumiynnie tak było”. Wśród
utworów poetyckich pojawiły się
wiersze Katarzyny Gawronowej
oraz Stanisława Palecznego.
Serdecznie gratuluję dobrych występów Marcie, Adzie
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ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA UCZNIÓW KLAS
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W październiku odbyły się
eliminacje do Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Do zmagań z polską ortografią tym
razem zostali zaproszeni uczniowie szkoły podstawowej.
Trudny tekst pt. „Śmieciowe potworki” sprawił niektórym
uczestnikom sporo kłopotów, ale
nie było aż tak źle!
Najlepiej z dyktandem poradziła
sobie Justyna Szarlej i to ona
właśnie pojedzie na Powiatowy
Konkurs Ortograficzny, by reprezentować naszą szkołę.
A oto pozostałe wyniki:
2. Bartosz Smyrak – kl. Va
3. Karolina Trzebuniak – kl. VIb
4. Gabriela Macholnik – kl. VIIb
5. Michał Sałaciak – kl. VIIa
6. Wikoria Hurbol – kl. VIb
7. Piotr Pacyga – kl. VIa
8. Dominika Uczniak – kl. VIIb
9. Adrian Kudzia – kl. VIIa
Wszystkim
serdecznie
dziękujemy za udział w konkursie i trzymamy kciuki za Justynę.
POWODZENIA!!!
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GIMNAZJALNY MISTRZ ORTOGRAFII
Październik to miesiąc, w którym co roku odbywa się szkolny konkurs ortograficzny
"Mistrz ortografii" dla uczniów gimnazjum. W tym roku przystąpiło do niego wyjątkowo
wielu uczniów. Musieli zmierzyć się oni z bardzo trudnym dyktandem ortograficznym pt.
"W co się bawić?". Dużym utrapieniem dla gimnajalistów i prawdziwą piętą Achillesa oka
zała się interpunkcja.

Najlepiej z tym trudnym
zadaniem ortograficznym poradziła sobie Nikola Burger z klasy IIIb, która uzyskała tytuł
"Mistrza ortografii" wśród
gimnazjalistów.
Równie dobrze zaprezentowały
się Anna Surmiak i Aleksandra
Iciek - wicemistrzynie ortografii.
Na trzecim stopniu podium uplasowała się Alicja Pająk.
Szczegółowe wyniki prezentuje
zestawienie:
1. Nikola Burger 71,5 pkt
2. Anna Smyrak i Aleksandra
Iciek 70,5 pkt
3. Alicja Pająk 68 pkt
graficznym, które odbędzie się
4 Julia Pietrusa 65 pkt
10 listopada.
5. Mateusz Marek 63,5 pkt
TRZYMAMY KCIUKI I ŻY
6. Dominika Uczniak 63 pkt
CZYMY POWODZENIA!
7. Kamil Mikołajczyk 61,5 pkt
8. Weronika Zachura 60,5 pkt
Wszystkim uczestnikom gratu
9. Marzena Spyrka 59,5 pkt
lujemy wyników!
10. Małgorzata Iciek 57,5 pkt
11. Gabriela Macholnik 54 pkt
Polonistki
12. Adrianna Basiura 53 pkt
13. Paweł Szafraniec 52 pkt
.
14. Michał Sałaciak 51,5 pkt
15. Dawid Szarlej i Szymon Kudzia-Sas 50,5 pkt
16. Adrian Kudzia 49 pkt
17. Artur Dudoń 48 pkt
18. Antoni Bogdan 47,5 pkt
19. Julia Klimasara 31 pkt
Nikola Burger będzie reprezentować nasze gimnazjum
w Powiatowym Konkursie Orto-
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REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA
Rewolucja październikowa (bolszewicka) obaliła demokrację w Rosji. Kilka miesięcy
wcześniej ostatni car Wszechrosji  Mikołaj II abdykował. W Rosji, zwanej później
Związkiem Radzieckim, nastał trudny czas.

Powodów wybuchu rewolucji było kilka. Jednym z najważniejszych była przeciągająca
się wojna z Państwami Centralnymi. Nie przynosiła ona żadnych zwycięstw, a straty carskich
wojsk były bardzo wysokie. Społeczeństwo z każdą przegraną
stawało się coraz bardziej rozgoryczone, wojsko traciło morale,
a dezercje stawały się czymś powszednim. Doprowadziło to do
rewolucji lutowej, która miała
miejsce w dniach od 8 do 15 marca 1917. Jej skutkiem było zniesienie caratu i powołanie przez
Dumę Rządu Tymczasowego.
Nowe władze nie zrealizowały
jednak głównego postulatu obywateli - zawiązania pokoju. Rosja
nadal była jednym z sojuszników
Ententy i ponosiła klęski na froncie. Coraz częściej w zakładach
przejmowały prowadzenie Rady
Delegatów Robotniczych natomiast w wojsku ich odpowiednikiem stawały się Rady
Delegatów Żołnierskich. Działalność bolszewików uległa większemu natężeniu. Nie bez
znaczenia było wsparcie finansowe udzielone im przez Niemców.
Liczyli oni na podpisanie pokoju
z bolszewikami, a tym samym
osłabienie Imperium Rosyjskie-

go. Pozwoliłoby to na przerzucenie wojsk na zachód. Dlatego też
najważniejszy przywódca bolszewików - Lenin, miał możliwość
przybycia do Rosji pociągiem jadącym z Szwajcarii przez ziemie
okupowane przez Niemców.
Przewagą rewolucjonistów była
także doskonale rozwinięta umiejętność korzystania z propagandy
poprzez liczne ulotki oraz wydawanie własnej prasy.
Rozwój

sytuacji

rozwiązań. 7 września miał miejsce tzw. „pucz Kornikowa”, który jednak nie doszedł do skutku
dzięki pomocy udzielonej przez
bolszewików, wobec których zostały zniesione wcześniejsze obostrzenia. Dzięki temu 22
września większość w Radzie
Piotrogrodzkiej zyskali bolszewicy, a nie obawiający się już
o swe życie Lenin wrócił do Rosji 20 października. Rozpoczęto
przygotowywania do przewrotu.
Rząd Tymczasowy, chcąc uniknąć takiego rozwiązania, 6 listopada podjął akcje mające na celu
osłabić bolszewików. Było jednak już za późno.

Klęski armii rosyjskiej,
która nadal walczyła z Niemcami, doprowadziły do powstań
robotniczych w dniach od 4 do 6
lipca. Były one inspirowane
przez bolszewików, ale zakońPucz…
czyły się krwawym stłumieniem 7 listopada Lenin wydał rozkaz
przez wojska wierne rządowi. zajęcia najważniejszych placóPartia bolszewicka została zdele- wek w stolicy, żołnierze, robotnicy oraz Gwardia Czerwona
rozpoczęli realizację planu. Tego
samego dnia przejęto wszystkie
wyznaczone cele, a 8 marca nastąpiło zajęcie Pałacu Zimowego.
Zmusiło to Kiereńskiego do
ucieczki ze stolicy. Władza została przekazana w ręce Rady
Komisarzy Ludów, na czele której stanął Lenin. Bolszewicy
przejęli władzę w stolicy oraz ingalizowana, a sam Lenin musiał nych ważnych miastach, głównie
udać się za granice państwa - do za pomocą Rad Delegatów. Aby
Finlandii. 21 lipca powołano no- jednak całkowicie umocnić swowy rząd, na czele którego stanął ją władzę musieli oni poczekać
Aleksander Kiereński. Nie po- aż do roku 1920, czyli zakończewstrzymał jednak narastających nia wojny domowej, która wybuniepokojów, obywatele nadal byli chła w wyniku przewrotu.
zniechęceni i coraz bardziej skłaPiotr Pacyga, kl. VIa
niali się w kierunku skrajnych
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ODBLASKOWA SZKOŁA TO JEST TO!
Od września do końca października odbywała się w naszej szkole akcja „Odblaskowa
Szkoła”, która miała na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najważ
niejszym kryterium tego międzyszkolnego konkursu jest wyposażenie jak największej
liczby uczniów w kamizelki odblaskowe oraz elementy odblaskowe.

W czasie trwania akcji zaplanowane zostały
w klasach konkursy plastyczne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i konkursy wiedzy.
W każdej klasie uczniowie wykonywali gazetki tematyczne oraz wystawy swoich prac. W październiku w Kolorowym Dniu dominowały kolory
odblasków. Najważniejszą imprezą plenerową tej
akcji był odblaskowy korowód - „Noś odblaski,
bądź bezpieczny”. Klasy I-III wraz z wychowawcami zgromadziły się na placu szkolnym, aby
przejść ulicami naszej miejscowości. Korowód
odblaskowy w kamizelkach oraz ze znakami
odblaskowymi i transparentami przemaszerował na zawojski skwerek oraz pod Urząd Gminy. Naszą akcją zwracaliśmy uwagę
przechodniów i kierowców. Niektórzy z nich
sympatyzowali z naszą barwną i bezpiecznie
poruszającą się grupą, używając klaksonów
i świateł, co oznaczało, że popierają naszą akcję. Uczniowie z pomocą nauczycieli, wręczali odblaskowe paski starszym wiekiem
przechodniom i informowali, kiedy należy je
nosić. Odblask to ważny element, ponieważ

temu małemu przedmiotowi,
przyczepionemu do odzieży
wierzchniej lub torby czy plecaka możemy zawdzięczać bezpieczną drogę, szczególnie
w jesienne poranki i mgliste popołudnia.
Podczas przerwy na zawojskim
skwerku zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcia oraz rozdaliśmy kolejne
odblaski. Dotarliśmy także pod
budynek UG w Zawoi, a naszym
uczniom udało się zainteresować
naszą akcją pracowników oraz
radnych zebranych na sesji
gminnej.
Mamy nadzieję, że uczniowie
wyposażeni w kamizelki odblaskowe będą zakładali je podczas każdego wyjścia
w teren, na spacer lub wycieczkę.
Pokazaliśmy, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i być widocznym, nie tylko sobie nawzajem,
ale także mieszkańcom naszej miejscowości. Ten
mały lokalny happening był dla wszystkich dobrą
lekcją o bezpieczeństwie.
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ODBLASKOWA SZKOŁA TO JEST TO!
W ramach szkolnej akcji przypominamy zasady przechodzenia przez jezdnię:
* Przechodzimy przez jezdnię w wyznaczonych
miejscach dla pieszych,
* W przypadku braku takich miejsc możemy
przechodzić w miejscach o dobrej widoczności
(nie na zakrętach, skrzyżowaniach, wzniesie
niach),
* W przypadku braku chodnika lub drogi dla
pieszych, przemieszczamy się poboczem, a w ra
zie jego braku  lewą stroną jezdni,
* Dokładnie sprawdzamy, czy z żadnej strony
nie nadjeżdża samochód,
* Nosimy elementy odblaskowe szczególnie
o zmroku i wieczorem.
* Pamiętamy o znaczeniu świateł na sygnalizato
rze: Zielone idź Czerwone stój żółte przygotuj
się.

Pomimo zakończonej akcji ważne jest, abyśmy korzystali z odblasków na co dzień i pamiętali,
że bezpieczeństwo i nasze życie jest najważniejsze!
mgr Dorota Tomusiak
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PODSUMOWANIE AKCJI
„ODBLASKOWA SZKOŁA”

skowa Szkoła”.
Oto zwycięzcy:
miejsce w konkursie

I
„Wiedzy
o bezpieczeństwie ruchu drogo
wego”:

Eryk Giertuga kl. 2a, Katarzyna
Toczek kl. 2b, Dawid Kudzia kl.
3a, Sandra Dulkiewicz kl. 3b.
W dniu 30 października
w ramach podsumowania akcji
„Odblaskowa Szkoła” Pan Dyrektor Krystian Kaznowski podziękował wszystkim za udział
w konkursie i przypomniał, jak
ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Następnie
zwycięzcom konkursów wręczył
pamiątkowe dyplomy oraz zawieszki odblaskowe.
Uczniowie brali udział
w dwóch konkursach: „Wiedzy
o bezpieczeństwie ruchu drogowego” oraz plastycznym „Odbla-

II miejsce w konkursie „Wiedzy
o bezpieczeństwie ruchu drogo

wego”:

Anita Buba kl. 2a, Kacper Wronowski kl. 2b, Kamil Chowaniak
kl. 3a, Zuzanna Bartyzel kl. 3b
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PODSUMOWANIE AKCJI
„ODBLASKOWA SZKOŁA”

I miejsce w konkursie plastycznym „Odblaskowa Szkoła”:

Anna Ostruszka kl. 1a, Karolina
Radwan kl. 1b, Paulina Smyrak
kl. 2a, Brygida Hutniczak kl. 2b,
Sandra Poloczek kl. 3a, Przemysław Kudzia kl. 3b.
II miejsce w konkursie plastycznym „Odblaskowa Szkoła”:

Paulina Groń kl. 1a, Liliana Zemlik kl. 1b, Jakub Migas kl. 2a,
Natalia Czerny kl. 2b, Aleksandra
Zemlik kl. 3a, Oskar Kuś kl. 3b.
Gratulujemy!!!
mgr Marta Olszówka
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ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE
We wtorek 17 października w auli budynku naszej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się
uroczystość pasowania na uczniów. 37 pierwszoklasistów stało się pełnoprawnymi człon
kami społeczności szkolnej.

Elegancko ubrane pierwszaki w kolorowych biretach
przybyły na uroczystość razem ze
swoimi rodzicami. Na początku
uroczystości pan dyrektor Krystian Kaznowski przywitał wójta
gminy pana Marcina Pająka, nauczycieli, rodziców oraz dzieci.
Pierwszaki oraz koleżanki
z klasy IVb przygotowały inscenizację o wróżkach i przenieśliśmy się do Świata Fantazji.
Dzieci musiały udowodnić, że zasługują na miano ucznia. Wykazały się wiedzą na temat swojej
Ojczyzny, miłością do niej, pokazały, że potrafią ciężko pracować,
a także pięknie śpiewać. Zdały
egzamin z bezpiecznego poruszania się po drodze. Pan Dyrektor
wielkim ołówkiem pasował dzieci na uczniów szkoły. Z przejęciem na twarzy dziewczynki
i chłopcy powtarzali słowa przysięgi:
„Przyrzekamy szanować
wszystkich,

którzy pracują w szkole po to,
aby nam było w niej dobrze.
Będziemy się starali być
dobrymi kolegami
i koleżankami.
Będziemy przyjaciółmi roślin
i zwierząt.
Chcemy swą nauką
i zachowanie,
sprawić radość rodzicom
i nauczycielom
oraz naszej Ojczyźnie – Polsce.”
„Tak nam dopomóż Bóg”

Pierwszaki otrzymały również swój pierwszy dokument
tożsamości – legitymację szkolną, dyplomy pasowania, które
wręczył pan wójt Marcin Pająk
oraz różne upominki od starszych
uczniów naszej szkoły. A na zakończenie uroczystości ślubowania wszystkich czekał słodki
poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
W imieniu uczniów klas
pierwszych dziękujemy z całego
serca gościom, którzy uświetnili
naszą uroczystość, rodzicom,
którzy przygotowali wspaniały
poczęstunek, nauczycielom, starszym kolegom i koleżankom za
wspaniałe prezenty, Radzie Rodziców za prezent oraz wszystkim, którzy miłą myślą byli przy
nas.
mgr Anna Łata
mgr Władysława Makoś
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KOLOROWY DZIEŃ!!!
Kolorem, który nas obowiązywał tego dnia, był kolor odblaskowy.

Wraz z Panią Katarzyną
Hurbol o godz. 7:45 wyruszyliśmy do najmłodszych klas, które
były bardzo zadowolone, uczniowie sprawnie ustawili się do
zdjęć i tak kolejno chodziliśmy
do następnych klas.
Gdy zakończyliśmy robienie zdjęć, przyszła pora na wybranie najbardziej odblaskowej
klasy. Okazała się nią klasa IIIb
gimnazjum, której serdecznie
gratulujemy pomysłowości. Był
to dzień pełen radości. Zachęcamy do brania udziału w kolejnych kolorowych dniach.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
mgr Katarzyna Hurbol
Przemysław Wronka, kl. IIb
Paweł Bartunek, kl. IIb

JEDYNKA 2/10/2017
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ANN'S HALLOWEEN!!!
Realizowana w naszej szkole Podstawa programowa zakłada, że przygotowanie dzieci do
posługiwania się językiem obcym powinno być włączone w różne działania umożliwiające
uczniom uczestnictwo w kulturze. W tym roku szkolnym poszliśmy o krok dalej, a miano
wicie nadaliśmy naszym obchodom głębszy sens...., ale o tym za chwilę.

Kształtowanie postaw ciekawości, tolerancji, otwartości
wobec innych kultur poprzez zachęcanie uczniów do refleksji
nad zjawiskami typowymi dla
kultur innych niż własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia
ucznia wpisuje się w naszą inicjatywę. Świadomość bycia w kulturze chrześcijańskiej zobowiązuje
do zachowania delikatności
w tym względzie i eksponowania
tych walorów święta, które nikogo nie gorszą ani nie zmuszają
do postępowania wbrew własnym
przekonaniom. Wszelkie poczynania w tej materii odbyły się za
zgodą rodziców i w czasie zaakceptowanym przez nich. I tak,
Zabawa Halloween’owa miała
charakter zwyczajnego balu przebierańców. Uczestnicy imprezy
wspólnie bawili się przy muzyce
i częstowali słodyczami. Kolejnego dnia odbył się Kiermasz Halloween’owy, podczas którego
uczniowie sprzedawali własnoręcznie przygotowali ciasta
i przysmaki z nutką dyni. Całkowity dochód tj. 1020,00 złotych
został przeznaczony na pomoc
w kosztownej rehabilitacji absolwentki
naszej
szkoły.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego
przedsięwzięcia: Pani Joannie Pacydze, Pani Beacie Warcie-Madej, Pani Agacie Paluch, Pani
Teresie Kozinie, Pani Dorocie

Tomusiak, Pani Marcie Olszówce, rodzicom, dzieciom, pozostałym
nauczycielom
oraz
wszystkim, którzy wspierali nas
podczas tej akcji. Łącznie
w zabawie i w kiermaszu wzięło
udział prawie 100 uczniów. Wierzę, że podjęte działania dały
również możliwość rozwoju tzw.
umiejętności miękkich, w tym
umiejętności współpracy w grupie, docenienie wkładu pracy kolegów i koleżanek, rozwój
przedsiębiorczości, a przede

wszystkim możliwość wykazania
się wrażliwością na potrzeby innych. Ponadto, uważam, że są
one niezbitym dowodem na to, że
nauka języka angielskiego w naszej szkole nie odbywa się
w edukacyjnej próżni.
mgr Joanna Pacyga,
mgr Edyta Chowaniak
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ANN'S HALLOWEEN!!!

ANIU, ŻYCZYMY
CI SZYBKIEGO
POWROTU
DO ZDROWIA
I REALIZACJI
MARZEŃ!!!

"KIEDY
POMAGAMY
INNYM,
POMAGAMY
SOBIE, PONIEWAŻ
WSZELKIE DOBRO,
KTÓRE DAJEMY,
ZATACZA KOŁO
I
WRACA DO NAS"
Flora Edwards

DZIĘKUJEMY!!!
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ANN'S HALLOWEEN!!!
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PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

WYCIECZKA DO ZAWOI SMYRAKI
W czwartek 18 października klasa IIIa wybrała się na wycieczkę pieszą do Zawoi
Smyraki. Zbiórka była o godzinie
7:45 obok świetlicy szkolnej.
Wszyscy przyszli punktualnie
i wkrótce ruszyliśmy. Ranek był
chłodny, ale dzień zapowiadał się
pięknie. Z każdą minutą słoneczko grzało coraz mocniej, a nam
coraz bardziej dopisywały humory. Przez całą drogę dobrze się
bawiliśmy, opowiadając sobie
ciekawe historyjki, podziwiając
piękny krajobraz, kolorowe liście
drzew i krzewów.
Do celu dotarliśmy po około 40minutowym spacerze. Rozłożyliśmy koce na pięknej polance,
niedaleko starego budynku,
w którym kiedyś podobno była
szkoła podstawowa, a później
schronisko. Przez kilkanaście mi-

nut odpoczywaliśmy, częstując
się przygotowanymi przez rodziców smakołykami. Po posiłku
i krótkim odpoczynku chłopcy
chętnie pobiegli grać w piłkę
nożną, część dziewczynek bawiła
się w chowanego, pozostałe zaś
leżały na kocach.
Dwie godziny szybko minęły
i trzeba było wracać. Droga po-

wrotna, mimo iż wycieczka już
się kończyła, była również bardzo wesoła. Bylibyśmy bardzo
zadowoleni, gdybyśmy mogli
częściej w ten sposób spędzać
czas w szkole.

SPORTOWE WIEŚCI
12.10.2017r w Hali Widowiskowo - Sportwej w Zawoi
Centrum odbyły się gminne eliminacje w halowej piłce nożnej
szkół podstawowych.
Do rywalizacji stanęły 4
szkoły: Zawoja Centrum, Zawoja
Wilczna, Zawoja Gołynia, Skawica. Naszą szkołę reprezentowali najlepsi z najlepszych,
którzy zapewnili nam zwycięstwo: Patryk Nowak, Bartosz Zawojski, Błażej Pietrusa, Rafał
Świętek, Łukasz Motowidło, Bartek Gaweł, Bartek Wojewodzic
i Dawid Smyrak. Wszystkim drużynom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Eliza Ciepły, kl. VIIa

Alicja Smyrak, klasa IIIa

15

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

JEDYNKA 2/10/2017

NA BABIOGÓRSKICH SZLAKACH
4 października 2017r. odbyła się wycieczka na szczyt Babiej Góry  Diablak. Udział w niej
wzięły klasy VIa i VIb pod opieką p. K. Hurbol i p. L. Sroki. Przewodnikiem był p. M. Zasa
dziński.

Dzień zapowiadał się pięknie, ale chłodno. Wyruszyliśmy
o godz. 8:00 z parkingu szkolnego. Autobus zawiózł nas na Przełęcz Krowiarki, tam czekała na
nas… (niestety) mgła. Pan Mariusz opowiedział nam bardzo
ciekawie o nazwie Krowiarki,
o Janie Pawle II, który pomagał
przy budowie drogi na Krowiarki
oraz o tragicznej śmierci językoznawcy Zenona Klemensiewicza
w katastrofie lotniczej na stoku
Policy.
Z tego miejsca ruszyliśmy
czerwonym szlakiem na szczyt
Babiej Góry zwanej „Kapryśnicą”. Trasa nie była łatwa, cały
czas szliśmy stromą ścieżką pod
górę. Śliskie kamienie nie ułatwiały marszu, a na dotatek ciągle towarzyszyła nam mgła.
Droga się dłużyła, aż w końcu
dotarliśmy na pierwszy szczyt Sokolicę. Tam zrobiliśmy sobie
krótką przerwę na zjedzenie czegoś i odpoczynek. Przed nami

były jeszcze kolejne szczyty: Kępa i Gówniak. Na szlaku było
bardzo wesoło, szliśmy, rozmawialiśmy i zajadaliśmy coś słodkiego. Przed naszymi oczami
ukazała się Kępa, świeciło słonko
i było ciepło, zrobiliśmy krótki
odpoczynek oraz podziwialiśmy
wspaniałe widoki. Ruszyliśmy
dalej, im wyżej, tym bardziej robiło się zimno i znikaliśmy
w chmurach. Przed Gówniakiem
wszyscy pośpiesznie zakładali
kurtki, czapki i rękawiczki. Znajdowaliśmy się już wysoko,
chmury ograniczały widoczność,
zaczął wiać lodowaty wiatr. Na
szczęście byliśmy bardzo blisko
szczytu. Gdy już tam dotarliśmy,
poczuliśmy ogromne zadowolenie. Zrobiliśmy krótki odpoczynek, parę zdjęć, oczywiście
zjedliśmy kanapki i ruszyliśmy
w dół. Było bardzo zimno
i wietrznie, dlatego szybko doszliśmy do Przełęczy Brona,
a stamtąd już przy pięknej pogo-

dzie popędziliśmy do schroniska
na Markowych Szczawinach.
W schronisku każdy zjadł coś
ciepłego albo napił się gorącej
herbaty. Po odpoczynku udaliśmy się w stronę Zawoi Markowej, gdzie miał czekać na nas
autobus. Szło się przyjemnie, bo
było z górki i bardzo szybko dotarliśmy do przystanku. Tam
chwilę czekaliśmy na nasz autobus, a gdy nadjechał, zmęczeni,
ale bardzo szczęśliwi wsiedliśmy
do niego i udaliśmy się do naszej
szkoły.
Wycieczka bardzo się
wszystkim podobała i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś pójdziemy w góry. Jedynym minusem
były bolące nogi, ale czasami
warto się pomęczyć.
Wiktoria Hurbol, kl.VIb
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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI
DO OŚWIĘCIMIA I WADOWIC
W dniu 26.10.2017r. miała miejsce wycieczka szkolna do Wadowic i Oświęcimia, w której
brały udział klasy III a i III b gimnazjum. Opiekunkami wycieczki były: pani Bożena Arci
kiewicz, pani Jolanta Kosowska oraz pani Agnieszka Warmuz.

O godzinie 6:45 wszyscy zebraliśmy się na parkingu szkolnym.
Następnie wsiedliśmy do autobusu i udaliśmy się do celu. Podróż
trwała około jednej godziny.
Pierwszym punktem wycieczki
było zwiedzanie Muzeum
w Oświęcimiu tzw. Auschwitz,
w którym mieliśmy za zadanie
poznać historię powstania obozu
pełną dramatycznych ludzkich historii.
Na początku przewodnik,
którym okazała się bardzo miła
i ciekawie opowiadająca pani, zaprowadziła nas pod główną bramę, nad którą widnieje do dziś
napis ,,Arbeit macht frei”. Każdy
więzień po wejściu do obozu
wierzył, że praca przyniesie mu
wolność. Jednak będąc w środku,
więźniowie szybko przekonywali

nocześnie.
To
spotykało
więźniów w sytuacji, gdy choć
jedna osoba uciekła z obozu. Ten
sposób karania niewinnych powstrzymywał ludzi od prób wyjścia poza mury.
Później weszliśmy do
środka baraku, w którym widzieliśmy zdjęcia wykonywane
wszystkim więźniom. Te fotografię wyróżniały głównie oczy,
które ukazywały przerażenie
i strach. Dzięki zachowanym
grafikom mieliśmy okazję przekonać się, jak wyglądał typowy
dzień w obozie. Przerażająca
również była rzeźba pt. ,,Głód”
Mieczysława Stobierskiego, któsię, że te słowa były kłamstwem. ra przedstawiała nienaturalnie
Następnym miejscem, ja- wygłodniałe kobiety.
kie mogliśmy zobaczyć, był plac
z szubienicą, na której można było pomieścić dziesięć osób rów-
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Następnie udaliśmy się pod
ścianę, gdzie rozstrzeliwano
więźniów. Zwiedzaliśmy to miejsce w ciszy, w ten sposób oddając
cześć zmarłym.
Ciekawa okazała się wystawa poświęcona Żydom, gdzie
oglądaliśmy zachowane nagrania
sprzed wojny, na których można
było zobaczyć rodziny żydowskie, prowadzące spokojne
i szczęśliwe życie oraz księgę
z zapisanymi czterema milionami
nazwisk zabitych Żydów.
Ogromne wrażenie na
wszystkich zwiedzających zrobiła ekspozycja przedstawiająca tysiące butów, okularów, walizek,
misek, garnków, szczotek, grzebieni, aż po drogocenne szaty
modlitewne Żydów, które odbierano więźniom zaraz po ich przybyciu do obozu. Przerażająca
była myśl, że za tymi przedmiotami stał człowiek, który stracił
życie. Wzruszająca była historia,
opowiadająca losy Maksymiliana
Kolbego, który oddał swoje życie
zamiast mężczyzny mającego rodzinę - to był niezwykły przykład
bohaterstwa.

JEDYNKA 2/10/2017
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Ostatnim etapem było
przejście obok krematoriów,
w których znajdowały się piece,
gdzie palono ludzkie ciała. Następnie udaliśmy się do autobusu
i przejechaliśmy do Brzezinki.
Podróż trwała około dwudziestu
minut. Pierwsze, co rzucało się
w oczy, to zachowane wzdłuż
obozu tory. Po chwili marszu doszliśmy do ruin krematoriów.
Z opowieści przewodniczki wynikało, że wówczas Niemcy, by
uniknąć histerii więźniów, przekonywali ich, że idą się po prostu
wykąpać. Zamiast wody z pryszniców wydobywał się gaz… Krematoria zostały wysadzone, co

JEDYNKA 2/10/2017
miało uniemożliwić ujawnienie
prawdy o ich istnieniu.
Na koniec udaliśmy się do
pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych więźniów, które wzbudzały przerażenie, dlatego że na
łóżkach dwuosobowych musiało
spać nieraz czterech więźniów.
Z toalety natomiast korzystało się
bez możliwości odosobnienia,
służyły do tego dziury w betonie
umieszczone wzdłuż baraku.
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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI
DO OŚWIĘCIMIA I WADOWIC
Po tych trudnych przeżyciach, wynikających z zwiedzania obozów, które okazały się
straszliwym dowodem męki
i cierpienia ludzi, przejechaliśmy
do galerii w Wadowicach. Tu
mieliśmy czterdzieści minut czasu wolnego. Po jego upłynięciu
udaliśmy się do kolejnego muzeum poświęconego osobie Jana
Pawła II. Mogliśmy poznać życie
wielkiego Polaka. Najciekawsze
było to, że zobaczyliśmy, w jakich warunkach mieszkał papież
jako dziecko wraz z rodzicami.
W Wadowicach mieliśmy również czas wolny i mogliśmy spróbować tamtejszych słynnych
kremówek. Około godziny 16:00
udaliśmy się w drogę powrotną
do Zawoi, gdzie dotarliśmy około
17:00.
Moim zdaniem wycieczka
ta dużo wniosła w moje życie.
Mam dzięki niej wyobrażenie,
jak ciężko było ludziom w tam- du w moje wychowanie religijne,
tych czasach. Jestem wdzięczny a był on z pewnością bardzo du
nauczycielom, że umożliwili nam ży”.
poznanie pozostałości obozów (Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica”,
koncentracyjnych, ponieważ poWydawnictwo św. Stanisława
winniśmy znać takie wydarzenia
BM, Kraków 1996).
z życia naszego narodu. Poza tym
teraz dopiero zrozumiałem histo- „W wieku dziesięciu, dwunastu
rię pradziadka Andrzeja, któremu lat byłem ministrantem, ale mu
udało się zbiec wraz z kolegą szę wyznać, że niezbyt gorliwym.
z transportu do Oświęcimia. Jego Moja matka już nie żyła… Mój
życie mogło wyglądać zupełnie ojciec, spostrzegłszy moje nie
inaczej…
zdyscyplinowanie,
powiedział
Antoni Bogdan, kl. IIa pewnego dnia: „Nie jesteś do
"Matkę straciłem jeszcze przed
Pierwszą Komunią św. w wieku
9 lat i dlatego mniej ją pamiętam
i mniej jestem świadom jej wkła

Była to ważna lekcja duchowa,
trwalsza i silniejsza niż wszyst
kie, jakie mogłem wyciągnąć
w następstwie lektur czy naucza
nia, które odebrałem. Z jakim
przekonaniem mówił do mnie
Ojciec! Jeszcze dziś słyszę jego
głos”.

(Andre Frossard
„Portret Jana Pawła II”)

„Dziękuję Wadowicom za te
szkoły, z których tutaj tak wiele
zaczerpnąłem światła: naprzód
brym ministrantem. Nie modlisz podstawową, a potem to znako
się dosyć do Ducha Świętego. mite wadowickie gimnazjum im.
Powinieneś się modlić do Nie Marcina Wadowity”.
(Jan Paweł II, Wadowice,
go”. I pokazał mi jakąś modli
14 sierpnia 1991)
twę.(…) Nie zapomniałem jej.
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KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II
1920.05.18 Urodził się Ka- i studia teologiczne.
rol Wojtyła jako syn Karola
1946.11.01 Święcenia kai Emilii Wojtyłów, w domu przy płańskie
w kaplicy arcybiskupiej .
ul. Kościelnej 7 w Wadowicach.
1946-1948 Studia na „An1920.06.20 Chrzest św. gelicum”
Rzymie (tytuł dokw kościele parafialnym pw. Ofia- torski wuzyskał
na UJ
rowania Najświętszej Maryi Pan- w Krakowie).
ny – imiona: Karol Józef.

Pawła VI.
1978.10.16 Wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża,
który przyjął imię Jana Pawła II.
1981.05.13 Zamach na
Placu Św. Piotra – Jan Paweł II
został poważnie ranny.

1948-1949 Wikary w para1985 Inauguracja Świato1926-1930 Nauka w szkole fii Niegowić
p.w. Wniebowzięcia wych Dni Młodzieży w Rzymie.
powszechnej .
NMP.
2003 Publikacja Tryptyku
1929.04.13 Śmierć matki
1949-1951
Wikary
w
paraRzymskiego
.
Emilii
1929.05.25 I Komunia św. fii św. Floriana w Krakowie.
2005.04.02 Jan Paweł II
1951-1954 Duszpasterz odszedł do Domu Ojca, w wigilię
1930-1938 Nauka w Pań- akademicki
przy parafii św. Flo- Święta Miłosierdzia Bożego.
stwowym Gimnazjum im. Marci- riana.
na Wadowity w Wadowicach.
2005.05.19 Papież Beneod 1954 Wykładowca etyki dykt XVI ogłosił rozpoczęcie
1932.12.04 Śmierć brata na Katolickim
Uniwersytecie Lu- procesu beatyfikacyjnego Jana
Edmunda.
belskim.
Pawła II.
1938.05.03 Przyjęcie sa1958.09.28 Sakra biskupia
2011.05.01 Beatyfikacja
kramentu Bierzmowania.
w Katedrze Wawelskiej .
Jana Pawła II przez Papieża Benedykta XVI.
1938.05.14
Wręczenie
1962-1965 Udział w praświadectw dojrzałości w wado- cach Soboru
Watykańskiego II.
2014.04.27 Papież Franciwickim gimnazjum.
szek ogłosił Jana Pawła II świę1963.12.30 Nominacja na tym.
1938-1939 Studia poloni- Arcybiskupa
Krakowskiego.
styczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
1964.03.08 Uroczysty in1940-1941 Praca w kra- gres do Katedry Wawelskiej .
kowskich zakładach chemicz1967.05.29 Mianowany
nych „Solvay”.
kardynałem.
1941.02.18 Śmierć ojca
1967.06.28 Zostaje członKarola.
kiem Kolegium Kardynalskiego.
1942-1946 Wstąpienie do
Głosi rekoistniejącego w konspiracji Semi- lekcje 1976.03.07-13
w Watykanie dla papieża
narium Duchownego w Krakowie
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W CZASACH NASZYCH DZIADKÓW...

19 października bieżącego
roku wybraliśmy się na wycieczkę do Marcówki.
Już o 7:45 wszyscy zebraliśmy się w szatni i czekaliśmy na
autokar, który miał nas, czyli
uczniów klasy IVa i IVb, zawieźć
na miejsce. Przed podróżą pani
wychowawczyni
przeliczyła
wszystkich uczestników. Po przyjeździe autobusu zajęliśmy w nim
miejsca i wyruszyliśmy w drogę.
Podczas jazdy rozglądaliśmy się
uważnie dookoła, podziwiając
krajobraz. Był to także czas na
wesołe rozmowy z przyjaciółmi.
Podróż do Marcówki minęła
szybko i przyjemnie.
Gdy dotarliśmy na miejsce,
czekał na nas baca - ubrany w góralski strój – zaprosił nas do pobliskiej zagrody. „Poczęstował”
nas kromką chleba, którą karmiliśmy kozy i owce. Pokazał nam,
w jaki sposób należy doić kozę
i zaproponował, abyśmy sami
spróbowali. Było to dla nas cie-

kawe doświadczenie.
Kolejnym punktem naszej
wycieczki było robienie tradycyjnych oscypków. Dowiedzieliśmy
się, że po wydojeniu owiec do
przecedzonego przez lniane płótno mleka dodaje się klag, czyli
podpuszczkę. Mleko się ścina
i powstaje masa serowa oraz serwatka. Masę serową należy ręcz-

nie odciskać, co jakiś czas
maczając ją w gorącej wodzie jest to żmudna i czasochłonna
czynność. Następnie rozkłada się
ją do foremek, dzięki czemu powstają wrzecionowate oscypki
z wytłoczonymi wzorami (każda
bacówka ma inny wzór). Tak
uformowane serki przez jedną
noc muszą moczyć się w tzw. rosole, czyli solance. Po tej kąpieli
leżakują na półce i są wędzone.
Potem przyszedł czas na
wspólne ognisko i wesołe zabawy. Na wielkim ruszcie ułożyliśmy
swoją
kiełbaskę.
Pilnowaliśmy, aż się dobrze
upiecze, a następnie wszyscy razem je jedliśmy.
Po zjedzeniu kiełbasek
przeszliśmy do kuźni, gdzie kowal pokazywał nam, jak się kuje
żelazo. Mogliśmy rozpalić ogień
za pomocą miecha oraz wykuć
podkowy, korzystając z narzędzi
kowala.
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W CZASACH NASZYCH DZIADKÓW...
zakończenie naszej wyprawy podziękowaliśmy za wspaniałe
przyjęcie i pożegnaliśmy się.
Podróż powrotna minęła
szybko i przyjemnie. Wszystkim
bardzo podobała się wycieczka,
wróciliśmy wprawdzie bardzo
zmęczeni, ale zadowoleni i pełni
pozytywnych wrażeń. Uważamy,
że była to ciekawa lekcja historii,
z której dużo zapamiętamy. To
była fantastyczna podróż w czasy
naszych pradziadków i dziadków.
Kinga Rusin,
Bartosz Bachul, kl. IVa

W czasie wolnym od
zajęć bawiliśmy się ze zwierzętami (kozy, barany, królik, koguty
i kury). Oglądaliśmy też żaby
pływające w stawie. Był także
czas na zabawy i harce na świeżym powietrzu.
Następnie piekliśmy moskole na piecu kuchennym
w wiejskiej chacie. Ta prosta potrawa wszystkim bardzo smakowała.
Ostatnim punktem naszego
pobytu w Marcówce był pokaz
maszyn do mielenia ziarna. Na
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NASI ULUBIEŃCY Z KRESKÓWKI
W pewną słoneczną niedzielę października odwiedziłyśmy Bielsko-Białą. Głównym
celem naszej wycieczki był seans
w kinie.
Obejrzałyśmy
film
p.t. „Emotki”. Film był bardzo
ciekawy i zabawny. Spodobało
nam się, kiedy w trakcie seansu
widzowie wspólnie śpiewali piosenkę z filmu.
Przy okazji pobytu w galerii handlowej zauważyłyśmy pomnik Bolka i Lolka. To nasi
dobrzy znajomi (z podręcznika
do j. polskiego). Postanowiłyśmy
więc zrobić sobie z nimi zdjęcie
i pokazać je naszej pani. Było
przy tym wiele śmiechu!
Zanim nasza wycieczka
dobiegła końca, odwiedziłyśmy
jeszcze Leopark - wielki park zabaw. Było tam mnóstwo atrakcji,
a najciekawsze to: "podniebna
podróż helikopterem" oraz dwie
superszybkie faliste zjeżdżalnie.
Miło było spędzić ten
dzień razem z koleżanką i dobrze
się bawić!!!
Nadia Trybała
i Natalia Trybała, kl. IVa
Opis filmu „EMOTKI” ze strony:

http://www.filmweb.pl/film/Emotki.+Film-2017-752144

Komedia „Emotki. Film” odkrywa przed nami sekretny świat naszych smartphone’ów.
Ukryte za aplikacją, z której korzystamy, wysyłając wiadomości, gwarne miasto Tekstopolis to miejsce, w którym mieszkają i pracują emotki. Każda z nich ma określone zadanie i jedną konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka – żywiołowej,
energetycznej emotki, która potrafi wyrazić wszystkie emocje. Niestety, wada zagraża
całemu telefonowi, dlatego Minek łączy siły z najlepszym przyjacielem – „Piątką” i superhakreką Matrix, by powstrzymać nadchodzącą katastrofę. Wspólnie wyruszają
w wielką, pełną niespodzianek i przygód podróż po zakamarkach aplikacji, by ocalić
Tekstopolis.
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PSYCHOLOGIA W PIGUŁCE

JAK UNIKNĄĆ KŁÓTNI?
Niektórzy krzyczą i rzucają ciężkimi przedmiotami, inni tłumią emocje, a wątpliwości
rozwiązują po cichu, w myślach. – Idziemy na wojnę, gdy czujemy, że druga strona
niesprawiedliwie nas ocenia – uważa psycholog Piotr Mosak.

Zacznijmy od tego, czym
jest kłótnia. Kłótnia to konflikt
pomiędzy przynajmniej dwiema
różnymi osobami, mający swoje
źródło w różnicy ich poglądów
i niemożności dojścia do kom-

promisu.

1. Wysłuchać i spróbować zrozumieć myślenie i poglądy bliskiej
dla nas osoby. Jednak wtedy ta
osoba też musi wykonać podobny gest.

Jednak pamiętajmy, że relacje
składają się z tych złych i dobrych zdarzeń i to, że czasem poniosą na emocje, to nic złego. To
pokazuje, jak nam zależy na dru2. Możemy też nie wypowiadać giej osobie.
się na dany temat, jeżeli uważaJulia Pietrusa, kl. IIIa
my, że to nie wchodzi w naszą
przestrzeń lub jakoś nas nie obraKŁÓTNIA  CYTATY
ża.
Gdy strzelcy się kłócą,
jest bezpieczny.
3. Można też delikatniej i spokoj- niedźwiedź
Źródło:
przysłowia norweniej podejść do danej sytuacji, skie
wytłumaczyć sobie wszystko

Kłótnia jest często potrzebna, żeby sprawdzić, czy relacja jest
warta naszego czasu i poświęcenia dla drugiej osoby. Jednak
większe kłótnie nas męczą, czasem wykańczają, dlatego warto
unikać jakiegoś dłuższego kon- i powiedzieć, jak się czujemy.
fliktu, bo mimo że zależy nam na
4. Po prostu o tym porozmawiać,
może nie dojdziecie do porozumienia, ale równie ważne jest to,
że była jakaś próba osiągnięcia
kompromisu, aby nie było tego
konfliktu, często nawet to wystarcza.
tej relacji, to często, w takich sytuacjach, szukamy wyjścia
w poddaniu się.
Co możemy zrobić, żeby uniknąć
kłótni i przy tym nie czuć się
przegranym?

Kłótnie nie trwałyby długo,
gdyby wina leżała tylko po jednej stronie.
Autor: François de La Rochefoucauld
Konferencja to kłótnia z porządkiem dziennym i protokołem.
Autor: Louis Terrenoire

Małżonkowie powinni się wystrzegać kłótni, jeśli nie dość się
kochają, aby się pogodzić.
Autor: Edmond Rostand

Miłość zaczyna się od wielkich uczuć, a kończy się na drobkłótniach.
5. Pokazać, że poglądy na po- nychAutor:
André Maurois
szczególne tematy nie są tak
ważne, jeżeli te dwie osoby darzą
lubię rozmawiać
się silnym uczuciem i jeżeli zale- sam Najbardziej
ze sobą. Oszczędzam w ten
ży im na tej relacji.
sposób czas i unikam kłótni.
Autor: Oscar Wilde
6. Potraktować to jako rzecz drugoplanową.
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MUZYKA

STANISŁAW MONIUSZKO
Utalentowany twórca opery polskiej do dziś wzbudza uwielbienie melomanów. Cieszy się
wielkim autorytetem wśród współczesnych muzyków.

Urodzony 5 maja 1819 roku niedaleko Mińska. Po krótkim
okresie nauki domowej pod kierunkiem matki Elżbiety, kształcił
się w grze na fortepianie od 1827
roku u Augusta Freyera w Warszawie, zaś od 1830 roku - u Dominika Stefanowicza w Mińsku.
W 1836 roku, podczas pobytu
w Wilnie, poznał swoją przyszłą
żonę - Aleksandrę Müllerównę.
W 1837 roku wyjechał na studia
do Berlina. Odbywał także praktykę, prowadząc chóry i akompaniując śpiewakom, poznawał
repertuar operowy.
Początek kariery

Po trzyletnim pobycie
w Berlinie w 1840 roku Moniuszko powrócił do kraju. Ożenił się
z Aleksandrą Müllerówną i zamieszkał z nią w Wilnie, gdzie
został prywatnym nauczycielem

gry na fortepianie oraz objął stanowisko organisty w tamtejszym
Kościele św. Jana. Przy Kościele
św. Jana zorganizował zespół
chóralny, z którym podczas kilku
miesięcy jego istnienia wykonał
z towarzyszeniem doraźnie zorganizowanej orkiestry "Requiem" Wolfganga Amadeusa
Mozarta oraz fragmenty oratoriów "Stworzenie świata" Josepha Haydna i "Św. Paweł" Felixa
Mendelssohna-Bartholdy'ego. Na
jednym z koncertów orkiestra
wykonała pod jego batutą dzieła
Gaspara Spontiniego, Felixa
Mendelssohna i Ludwiga van
Beethovena. Odbywał także podróże artystyczne do Petersburga.
Zapoznawał tamtejszą publiczność ze swoją twórczością, która
zyskała duże powodzenie i przychylną prasę. W czasie podróży
nawiązał bliską znajomość z wybitnymi muzykami rosyjskimi, m.in. Michaiłem Glinką,
Aleksandrem Dargomyżskim,
Cezarem Cui, Aleksandrem Sierowem.

stycznia 1858 roku warszawska
premiera nowej, czteroaktowej
wersji "Halki", odbył podróż artystyczną do Niemiec i Francji,
a po powrocie 1 sierpnia 1858
roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrygenta
Opery Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie. Pierwszym
dziełem, jakie jeszcze w 1858 roku wystawił, była jego własna
jednoaktowa opera.
Ostatnie lata życia

Jeszcze w 1864 roku Moniuszko rozpoczął wykłady z zakresu harmonii, kontrapunktu
i kompozycji oraz prowadził zespół chóralny w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Jego
uczniami byli m.in. Zygmunt
Noskowski i Henryk Jarecki.
Muzyka Moniuszki zyskała szerokie uznanie w polskim społeczeństwie. Uważa się ją
powszechnie za wzór muzyki
"słowiańskiej". Stanisław Moniuszko zmarł 4 czerwca 1872
roku na atak serca. Został pochoTeatr Wielki…
wany na cmentarzu na warszawW 1848 roku w Wilnie skich Powązkach. Jego pogrzeb
przygotował i osobiście popro- stał się manifestacją narodową.
wadził prawykonanie na estradzie pierwszej, dwuaktowej
wersji opery "Halka". W 1854 roku przy współudziale Achillesa
Piotr Pacyga, kl. VIa
Bonoldiego założył Towarzystwo
Kamil Olszówka, kl. VIa
im. św. Cecylii, którego członkowie dawali pod jego batutą dwa
razy do roku publiczne koncerty.
Po triumfie, jaki odniosła 1
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HOROSKOPY NA PAŹDZIERNIK 2017!
Trzynastka jest pechowa, Wagi to estetki, podkowa zaś przynosi szczęście... Wiara we
wróżby i przesądy jest stara jak świat. Horoskopy na masową skalę układano już w sta
rożytności, a wodzowie Aleksander Macedoński i Napoleon Bonaparte astrologów zabie
rali nawet na wojenne wyprawy. W erze komputeryzacji i odkryć naukowych sztuka
przepowiadania przyszłości cieszy się nie mniejszym zainteresowaniem. Nie tylko w an
drzejki z wielką ochotą słuchamy przepowiedni i horoskopów. Nie traktujmy ich jednak
zbyt poważnie. Zachowajmy zdrowy rozsądek!!!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

W październiku zodiakalne ryby
mogą zaliczyć zarówno wzloty,
jak i upadki, jednak fortuna im
sprzyja, zatem ze wszelkich
zawirowań wyjdą obronną ręką.
Najgorsze, co im grozi, to
stagnacja, trwanie z miejscu,
w bezruchu. Najważniejsze to iść
naprzód, podejmować ryzyko,
nie bać się zmian.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

Twoja droga życiowa. Wielki
Arkan Maga. Wodniki powinny
pamiętać, że los sprzyja
odważnym, więc aby się
rozwijać, muszą podjąć ryzyko.
Jeśli tylko zechcą, wodniki będą
mogły rozpocząć nowy, ważny
etap w swoim życiu i raz na
zawsze pozbędą się starych
problemów.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RYB

Zodiakalne
barany
w październiku postawią na
opanowanie i szeroko pojęty
umiar. Będą pracowały nad sobą,
swoimi emocjami i swoim
życiem. Będą starały się wykazać
dużą cierpliwością wobec innych
osób lub życiowych trudności.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BYKA

Październik przyniesie bykom
bardzo konkretne zmiany. Coś,

co było dla nich ważne,
definitywnie się zakończy i nie
będzie od tego odwrotu.
Pamiętajcie jednak, że w naturze
nie ma próżni, a po nocy zawsze
nastaje nowy dzień. Także i was
czeka odrodzenie, w miejsce
utraconego elementu pojawi się
coś zupełnie nowego..
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BLIŹNIĄT

Bliźnięta będą w październiku
bardzo skoncentrowane na
swoim rozwoju osobistym. Będą
gotowe inwestować swój czas,
siły i pieniądze w to, by osiągnąć
wyższy poziom świadomości.
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HOROSKOPY NA PAŹDZIERNIK 2017!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

nich działy sprawy dość niejasne,
zawiłe, skomplikowane, w których nie do końca będą się orientowały, jednak gdy zaufają
swojemu instynktowi, wybrną
z nich bez szwanku.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA STRZELCA

Październik będzie dla raków pełen wyzwań, ale i satysfakcji.
Uda im się zawojować świat,
zdobyć pozycję, o której marzą,
a dzięki której będą sprawowały
niepodzielną władzę w swoim
otoczeniu.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

Przed pannami miesiąc pełen
przyjemnych doświadczeń. Kochankowie rzutują bardzo pozytywnie na wszelkie aspekty
życia, jednak szczególnie sprzyjają związkom uczuciowym i bu- Odzyskanie równowagi i wyjście
dowaniu relacji z ludźmi.
na prostą to w tym miesiącu dla
HOROSKOP MIESIĘCZNY
strzelców priorytetowa sprawa.
DLA WAGI
Będą dążyły do odzyskania harmonii w życiu osobistym i zawodowym.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA KOZIOROŻCA

W październiku zodiakalne wagi
będą mogły liczyć na życzliwość
W życiu lwów październik przy- i wsparcie swojego zaufanego
niesie powiew świeżości i nowo- doradcy. Życzliwa im osoba, któ- Październik będzie dla koziorożści.
Postanowicie działać ra czuwa nad ich rozwojem...
miesiącem pokus i zmagania
w sposób spontaniczny i nieprze- HOROSKOP MIESIĘCZNY ców
ze swoimi słabościami. Żywioł
myślany, dosłownie rzucicie się
DLA SKORPIONA
podsyci temperament kow wir wydarzeń i będziecie brać W październiku zodiakalne skor- ognia
ziorożców,
które mogą być skore
to, co życie ma wam do zaofero- piony powinny postawić na swój do kłótni i wybuchów.
wania.
szósty zmysł i zaufać swojej intuIzabela Spyrka, kl. IIa
icji. Być może będą się wokół
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MADONNA SIEDZĄCA NA KRZEŚLE
Znany malarz madonn  najpiękniejsze dzieło Rafaela.

Pośród licznych Madonn,
namalowanych przez włoskiego
artystę, takich jak Madonna ze
szczygłem, Piękna Ogrodniczka,
Madonna Sykstyńska, Madonna
w krześle (fotelu) zajmuje szczególną pozycję. W tamtych obrazach ukazywał Rafael Madonnę
niemal frontalnie, umieszczoną
w obszernej przestrzeni pejzażu
lub niebios. Tu — postacie Marii,
Dzieciątka i małego Jana Chrzciciela ciasno wypełniają przestrzeń, tło jest neutralne, a figura
Marii ujęta jest z profilu. Jezus
staje się tu osobą równie silnie
eksponowaną kompozycyjnie co
Maria, bo umieszczony jest
w centrum obrazu. Jest przedmio-

tem adoracji, składanej Mu przez
Jana Chrzciciela oraz czułości
swej matki.
Inspiracje

Powstałe pomiędzy 1512
a 1516, dzieło zawiera rozwiązania podjęte potem przez malarzy.

Kompozycja sugeruje, że mamy
tu do czynienia z wizerunkiem
odbitym w wypukłym lustrze
(ówczesne zwierciadła były zawsze wypukłe): łokieć Dzieciątka i ramię Marii wydają się być
umieszczone najbliżej widza, pozostałe elementy obrazu są cofnięte. Być może ów motyw
odbicia w zwierciadle ma u Rafaela istotny sens religijny. Sztuka jest odbiciem natury
i rzeczywistości, a zarazem my,
wierni, winniśmy kierować się
tym świętym wizerunkiem miłości, miłości do Chrystusa. Zamiast własnego odbicia widzimy
w obrazie wzorzec czułej i żarliwej miłości do Jezusa Zbawiciela. Ten rodzaj pobożności był
właściwy Rafaelowi, który od
1514 należał do rzymskiego Oratorio del Drvino Amore — elitarnego bractwa religijnego,
skupiającego ludzi świeckich
i dążącego do pogłębienia wiary
indywidualnej i reformy religii
katolickiej w duchu miłości do
Chrystusa i bliźnich.
Piotr Pacyga, kl. VIa
Kamil Olszówka, kl. VIa
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CZAS NA MODĘ!
Październik już prawie za nami, robi się coraz zimniej. Nie wystarczy założyć tylko bluzę,
musimy włożyć coś cieplejszego – ale w dobrym stylu!
Kożuch

stał się ten szary, oversize'owy, nych gadżetem, który może odktóry może zastąpić nawet mienić całą stylizację, są
płaszcz. Dobrze wygląda z wysokimi kozakami. Popularne są też
golfy. Jedni decydują się na ten
bardziej dopasowany, a inni na
ten „przyduży”. Jeśli chodzi
o kolorystykę – jest dowolna,
wybierz ten, który najbardziej ci
odpowiada!
Modne dodatki

W okresie jesiennym nie
można obejść się bez stylowego
nakrycia głowy! Na topie będą rękawiczki. Popularne są również
W tym sezonie króModny jest i krótki, i ten w dłuż- kaszkiety, czyli czapki męskie minitorebki.
lować będą kolczyki w wersji
szej formie. Możesz wybrać te
maxi. Sięgają one do ramion,
najbardziej uniwersalne, beżowe
a nawet w okolice dekoltu.
lub czarne albo postawić na bardziej szalone kolory: khaki, różoTrendy kolory i wzory
wy, fuksja. Dostępne są też te
Zdecydowanie
najmodniejszym
z folkowymi haftami. Dobrze bękolorem tego sezonu jest czerdzie wyglądał noszony na sportowony. Nosimy go od stóp do
wo – na przykład do jeansów.
głów. Idealny będzie na elegancko, jak i na sportowo. Kolejnymi
Ciepłe swetry
barwami, jakie dominują w styliPodstawową jesiennej garderoby
zacjach na jesień, jest kolor brąjest sweter. Nie tylko zapewnia
zowy oraz szary. Jeśli chodzi
ciepło, ale także może świetnie
o wzory, to modne staną się
wyglądać. Wełniany czy kaszmiubrania w kratę oraz kwiaty.
rowy sweter będzie pasował do
Trendy będą również wzory geowielu stylizacji. Bardzo modny
metryczne. Dominować będzie
z daszkiem z przodu i okrągłym także odzież w grochy.
denkiem, a także futrzane czapki
oraz berety, na których znajdują
Aleksandra Iciek,
się hafty, ozdobne aplikacje i nieAlicja Pająk, kl. IIa
oczywiste materiały. Do łask
wracają torby XXL, które są bardzo praktyczne, gdyż pomieszczą
wiele drobiazgów potrzebnych
w ciągu dnia. Kolejnym mod-
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RUMIANE PIERNIKI
Święta zbliżają się wielkimi krokami, w sklepach znajdziemy już wkrótce wiele świątecz
nych ozdób, bombek na choinkę, łańcuchów oraz światełek, które świecą we wszystkich
kolorach tęczy. W radiach zabrzmią już świąteczne melodie, więc nie można nie poczuć
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wypada więc też zacząć kulinarne przygoto
wania do tego wspaniałego wydarzenia. Tym razem nie kolorowe naleśniki, lecz rumiane
pierniki. Pierniki to świetny pomysł na wspólnie spędzony czas z rodziną, ale najlepsze
jest na końcu. Ozdabianie. Poprzez ozdabianie każdemu piernikowi możemy nadać inny
wygląd. Gdy już wszystko będzie zrobione i kiedy tylko będziesz chciał, możesz zrobić
małą dziurkę, przepleść przez nią sznurek, zawiązać i gotowe pierniki możesz zawiesić na
choince. POWODZENIA!!!

3. Gotowe ciasto rozwałkuj na podsypanej mąką
stolnicy na grubość ok. 3 mm.
PRZEPIS NA RUMIANE PIERNIKI
4. Wykrawaj foremkami dowolne kształty i układaj
pierniczki na blasze, wyłożonej papierem do pieSKŁADNIKI:
czenia. Pamiętaj, żeby nie układać ich zbyt blisko
2 szklanki mąki,
siebie, bo pierniczki podczas pieczenia urosną.
2 łyżki miodu,
5. Nagrzej piekarnik do 180 st. C i piecz pierniki
3/4 szklanki cukru,
przez ok. 10 minut.
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
6. Przygotuj lukier: w makutrze utrzyj białko z cu10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej,
krem pudrem. Do smaku możesz dodać kilka kro1 łyżka masła,
soku z cytryny. Żeby zrobić kolorowy lukier,
1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmaro- pel
możesz
dodać do niego odrobinę soku jagodowego
wania),
albo malinowego.
około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka.
7. Jeszcze ciepłe pierniczki posmaruj lukrem, możesz je też posypać kolorową lub czekoladową posypką, ozdobić rodzynkami, kandyzowanymi
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
owocami lub jadalnymi perełkami.
Kiedy pierniczki wystygną, przełóż je do meta1. Przygotuj stolnicę i kuchenną wagę. Odważ mą- 8.lowych
puszek z pokrywkami, żeby zmiękły do
kę, cukier puder, miód i masło.
Bożego
Narodzenia.
2. Wymieszaj na stolnicy mąkę z sodą oczyszczoną,
przyprawą do pierników i cukrem pudrem, dodaj
tłuszcz i posiekaj całość ostrym nożem. Zrób dołek
Edwin Giertuga, kl. VI a
i wlej do niego miód oraz jajko. Wyrób ciasto.
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RIVERDALE – SZKOŁA, NASTOLATKOWIE
I MORDERSTWO W TLE
Riverdale to amerykański
serial, którego pierwszy odcinek
został wyemitowany 26 stycznia
2016 roku. Serial jest luźno oparty na komiksach z serii „Archie
Comics”, które publikowane są
w Stanach Zjednoczonych już od
lat czterdziestych ubiegłego wieku. Przedstawiają one perypetie
wesołej grupy nastolatków w małym miasteczku. Wśród ich bohaterów znajdują się między innymi
Archie Andrews, Betty Cooper,
Veronica Lodge, Jughead Jones
i wielu, wielu innych.
Serial rozpoczyna się dosyć tajemniczo. Jason Blossom,
nastolatek i szkolny futbolista,
znany w całym Riverdale, jako
syn Clifforda Blossoma – właściciela firmy produkującej syrop
klonowy – wybiera się ze swoją
siostrą, Cheryl, nad rzekę, gdzie
dochodzi do strasznego wypadku.
Łódź, którą płyną, przewraca się,
a na brzeg dostaje się tylko Cheryl, a przynajmniej taką wersję
historii utrzymuje…
Z biegiem czasu wychodzą na
jaw kolejne fakty, a sprawa jego
śmierci przestaje być taka oczywista.

Serial to jednak nie tylko
kryminał. Główny prym wiodą
tutaj problemy młodych ludzi, bo
to właśnie oni są osią całej tej
opowieści. Ich rozterki miłosne,
konflikty, problemy rodzinne
oraz własne, wewnętrzne odczucia są tutaj motywem przewodnim, dlatego nastolatkom będzie
łatwo się z nimi utożsamiać. Dodatkowo bohaterowie nie są jednowymiarowi i każdy z nich
skrywa jakiś sekret. Śledzenie ich
losów jest niezwykle ciekawe
i satysfakcjonujące.
Mogę polecić ten serial
wszystkim młodym ludziom, którzy interesują się kryminalistyką
oraz tzw. „teen drama”.

Rafał Dolech, kl. IIIb
zdjęcia : http://www.filmweb.pl
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CARPE DIEM, CZYLI
O SPEŁNIANIU SWOICH MARZEŃ

Film ''Stowarzyszenie
Umarłych Poetów'' swoją premierę miał 7 października 1990 r.
w Polsce oraz 2 czerwca 1989 r.
na świecie. Reżyserem tego dzieła był Austriak Peter Weir, który
wyreżyserował m.in. ''Piknik pod
wiszącą skałą'' (1975) oraz ''Gallipolli'' (1981).
Scenariuszem zajął się
Amerykanin Tom Schulman.
Otrzymał on w 1989 roku Oscara
w kategorii najlepszy oryginalny
scenariusz filmowy. Skoro jesteśmy przy scenariuszu, to warto
wspomnieć, że jest on wyjątkowy, ponieważ na jego podstawie
napisana została książka autorstwa Nancy Horowitz Kleinbaum
o tym samym tytule, co film.
Skomponowaniem muzyki do fil-

mu zajął się francuski kompozytor Maurice-Alexis Jarre.
W rolach głównych mogliśmy
oglądać: Robina Williamsa jako
Johna Keatinga - ekscentrycznego nauczyciela języka angielskiego, Roberta Seana Leonarda jako
Neila Perryego, Ethana Hawke'a jako Todda Andersona - nieśmiałego ucznia, który wraz
z akcją filmu staje się coraz bardziej otwarty na innych i odważny, Josh'a Charles'a jako
Knox'a Overstreet'a, Gale'a Hansen'a Jako Charliego Daltona chłopaka, który otwarcie sprzeciwia się zasadom panującym
w szkole, Dylana Kussman'a jako
Richarda
Cameron'a,
James'a Waterston'a jako Gerarda
Pittsa oraz Allelona Ruggiero jako Stevena Meeksa.
Film ten opowiada o losach
grupy uczniów, którzy za namową swojego nauczyciela angielskiego
Johna
Keatinga
postanawiają wbrew zasadom
akademii i nakazom rodziców
''chwycić dzień'' i spełniać swoje
marzenia, zamiast cały czas się
uczyć. W ten sposób powstaje tytułowe Stowarzyszenie Umarłych
Poetów, założone przez Neila

Perryego, Todda Andersona,
Knox'a Overstreet'a, Charliego
Daltona, Richarda Camerona,
Gerarda Pittsa oraz Stevena Meeksa.
Fabuła filmu idealnie pokazuje problem, jakim jest przelewanie ambicji rodziców na
swoje dzieci, przez co mogą być
one nieszczęśliwe. Aktorzy idealnie pokazali zmiany, jakie zaszły w uczniach po lekcjach
z profesorem Keatingiem. Na
uwagę zasługuje również to, jak
świetnie Robin Williams zdołał
pokazać niekonwencjonalne metody nauczania oraz charakter samego Johna Keatinga. Pomimo
tego, że aktorzy którzy grali innych nauczycieli, nie pojawiali
się zbyt często, to oddali oni rygor i tradycyjne metody nauczania w Akademii.
Moim zdaniem film ten
jest bardzo pouczający i pobudzający do refleksji. Uważam, że
warto go obejrzeć, aby dowiedzieć się czegoś o dawnych metodach nauczania w szkole oraz
aby pomyśleć o tym, czy sami
żyjemy pełnią życia.
Michał Sałaciak, kl. VIIa
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DYWIZJON 303  POLSKA KAWALERIA
POWIETRZNA

W ostatnim czasie miałem
okazję przeczytać książkę Arkadego Fiedlera pt. ,,Dywizjon
303”. To powieść historyczna
opowiadająca o polskich lotnikach, którzy walczyli w bitwie
powietrznej o Anglię. Akcja
książki rozgrywa się od lipca do
października 1940 roku, natomiast jej dokładne miejsce to południowa Anglia i kanał La
Manche.
Głównymi
bohaterami
książki są polscy lotnicy: Stanisław Skalski, Mieczysław Popek,
Witold Urbanowicz, Zdzisław
Krasnodębski, Zdzisław Henneberg, Jan Zumbach, Witold Łokuciewski,
Eugeniusz
Horbaczewski, Mirosław Ferić,
Wacław Król, Ludwik Paszkiewicz, Eugeniusz Roland, Josef
František. Bez ich bohaterstwa,
brawury i odwagi wynik wojny
nie byłby na pewno satysfakcjonujący dla RAF-u.
Na pewno do zalet książki
należy przede wszystkim język,
jakim jest ona napisana. Relacje
z bitew powietrznych przypominają przekaz komentatora sportowego, który zwykle szybko

reaguje na wydarzenia, musi być
bystrym obserwatorem wydarzeń. Język narratora w tej książce jest żywy, emocjonujący,
dlatego jestem przekonany, że
osobie lubiącej oglądać mecze
sportowe na pewno książka przypadnie do gustu.
Zaletą „Dywizjonu 303”
jest fakt, że opisane wydarzenia
miały miejsce naprawdę. Autor

żywymi ludźmi z krwi i kości.
Fascynujące jest również
to, że mimo tak dawnej daty wydania tej pozycji, cieszy się ona
dużą popularnością. Książka od
wielu lat jest lekturą szkolną. Poza tym wkrótce pojawi się na
dużym ekranie adaptacja powieści. Produkcja trafi na ekrany kin
11 listopada 2018 roku, w setną
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
To
wszystko świadczy o dużym zainteresowaniu wydarzeniami
opisanymi
przez A. Fiedlera.
Moim
zdaniem
książka ,,Dywizjon 303”
jest zdecydowanie godna
polecenia każdemu, ponieważ przedstawia dzieje
największej bitwy powietrznej - bitwy o Anglię
i bohaterstwo Polaków.
Jestem przekonany, że W.
Churchill miał rację mówiąc: „Nigdy tak wielu
nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.
Antoni Bogdan, kl. IIIa

podczas pisania książki korzystał
z dzienniczka dywizjonu, w który
wpisywali się lotnicy. Był bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń,
stąd w lekturze występują wyłącznie postacie i wydarzenia historyczne, jednak opisane
w bardzo ciekawy sposób. Poznajemy ich w ekstremalnych sytuacjach, ale dowiadujemy się
również o ich codzienności. To
sprawia, że stają się oni dla nas
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HISTORIA RÓŻAŃCA
Różaniec znany nam na co dzień, nie zawsze był taki, jak dziś. Wszystko zaczęło się od
kamyków, sznurków oraz węzłów. Różaniec nadal ma swoje tajemnice.

Wszystko zaczęło się w klasztorach. Tu od
niepamiętnych czasów odmawiano sto pięćdziesiąt
psalmów Dawidowych. Mnichom, a także ludowi,
który nawiedzał klasztory, trudno było nauczyć się
na pamięć każdego z nich. W związku z tym
około 850 r. pewien mnich o irlandzkich korzeniach zaproponował, aby odmawiano zamiast nich sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz.
I tak się stało. Wierni i mnisi skorzystali z rady irlandzkiego duchownego i zaczęli odliczać powtórzenia Modlitwy Pańskiej na różne
sposoby. Niektórzy posługiwali się stu pięćdziesięcioma kamykami, niektórzy sznurkami, a jeszcze inni węzłami. Z biegiem lat
z węzłów i kamyków powstał różaniec.
W XIII wieku mnisi Cystersi opracowali nową formę modlitwy, którą nazwali właśnie
różańcem. Po prostu porównywali ją do bukietu mistycznych róż ofiarowanych Maryi.
Następnie św. Dominik rozpowszechnił różaniec, ogłaszając w 1214 r., że nabożeństwo
różańcowe jest pomocne w walce chrześcijan
z herezjami.
Liczne zmiany

Tajemnice różańcowe w takiej postaci,
w jakiej znamy je dzisiaj, jeszcze się wtedy
nie uformowały. Nastąpiło to dopiero w XIII
wieku. Około 1350 r. ukształtowało się
Zdrowaś Mario w takiej postaci, w jakiej zna-

my je dzisiaj. Stało się to dzięki
Zakonowi Kartuzów, który połączył pozdrowienie archanioła Gabriela z pozdrowieniem św.
Elżbiety oraz dodał „teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.
W XIV wieku Cystersi, zwłaszcza
we Francji, wprowadzili dodatkowe fragmenty wypowiadane po
imieniu Jezus, aby objąć w tej modlitwie całe życie Chrystusa. Około połowy XIV wieku Enrico
Kalkar, kartuz z Kolonii, wprowadził Ojcze nasz
przed każdą dziesiątką Zdrowaś Mario. Ten sposób
odmawiania różańca szybko rozpowszechnił się
w całej Europie.
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Kształt obecny.

Alan de la Roche ograniczył modlitwę różańcową do
piętnastu tajemnic podzielonych
na radosne, bolesne i chwalebne.
Jan Paweł II wprowadził tajemnice światła streszczające publiczne
życie
Jezusa.
Dominikanie byli wielkimi głosicielami modlitwy różańcowej na
świecie. Stworzyli liczne bractwa
różańcowe. Od średniowiecznej
formuły różańca odchodzono
stopniowo w okresie renesansu.
Ostateczną formę różaniec uzyskał w 1521 r. za sprawą dominikanina Alberta de Castella. Od
roku 1478 do dnia dzisiejszego
powstało ponad dwieście dokumentów papieskich poświęconych różańcowi. W kilku
objawieniach sama Matka Boża
wskazała modlitwę różańcową
jako najbardziej potrzebną ludzkości. W czasie objawienia
w Lourdes w 1858 r. miała długi
sznur różańca na ramieniu.
W 1917 r. w Fatimie Matka Boża
zachęcała, aby odmawiać różaniec codziennie.
Piotr Pacyga, kl. VIa

Tajemnice…

W latach 1435–1445 Dominik ułożył dla flamandzkich
braci kartuzów odmawiających
psałterz Maryi sto pięćdziesiąt
formuł podzielonych na trzy grupy odwołujące się do ewangelicznych
przekazów
o dzieciństwie Chrystusa, Jego
publicznej działalności i męce
oraz zmartwychwstaniu. W 1470

r. dominikanin Alan de la Roche
w porozumieniu z kartuzami, od
których nauczył się odmawiać różaniec, stworzył pierwszą konfraternię różańcową, szybko
rozpowszechniając ten rodzaj
modlitwy. Nazwał nowym różańcem formę obejmującą rozważania wewnątrz każdego Zdrowaś
Mario, a starym różańcem – formę bez medytacji, w której odmawia się jedynie Zdrowaś
Mario
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W KRÓLESTWIE FIZYKI

POPATRZEĆ W NIEBO...

Ciała niebieskie

Łatwo sobie wyobrazić, że
ciekawość patrzącego w niebo
człowieka pierwotnego wzbudzały pewne okresowo powtarzające
się zjawiska, takie jak fazy i zaćmienia Księżyca, zmiany natężenia światła słonecznego,
a w szczególności migotanie
gwiazd. Obserwacje astronomiczne wynikły z niepewności
człowieka co do zjawisk natury
oraz potrzeby poznania ich w celu wykorzystania w codziennych
zajęciach. Magia, na początku
ściśle powiązana z astrologią,
ustąpiła naukom ścisłym. Z upływem lat, dzięki wytrwałości badaczy, udało się poznać budowę
i zachowanie najbardziej oddalonych od Ziemi ciał niebieskich.
W czasach starożytnych
gwiazdy służyły za przewodników odkrywcom i żeglarzom,
pomagały określić porę zbiorów
i uważano je za wróżbę wielkich
wydarzeń. Ich pozorna bliskość
sprawiła, że stały się częścią
świata człowieka. Od zawsze
nadawaliśmy im nazwy. Początkowo gwiazdy zostały pogrupowane według zajmowanego
przez nie miejsca na niebie.
W taki sposób powstały gwiazdozbiory. Niedługo potem przestały
być
migoczącymi
światełkami na niebie i stały się
gwiazdami, potem galaktykami,

wreszcie dokonano podziału na Jasność gwiazdy zależy od zagromady galaktyk, supergromady chodzących w niej reakcji. Czas
i wielkie ściany.
potrzebny na rozwój gwiazdy
w znacznym stopniu zależy od jej
Gwiazdy
masy.
Gwiazdy to obiekty astro- Za około pięć miliardów lat nienomiczne, kule gazowe, które mal cały zapas wodoru w jądrze
w pewnych okresach swojego ist- Słońca się wyczerpie, zostanie
nienia świecą dzięki energii po- przekształcony w hel. Gwiazda
wstającej w wyniku reakcji zacznie się rozszerzać, pochłatermojądrowych w ich wnętrzu. niając na swojej drodze położone
Gwiazdy rodzą się z obłoku wo- najbliżej planety Układu Słodoru, który kurczy się i podgrze- necznego m.in. Ziemię. Słońce
w tym procesie agonii będzie się
rozszerzało i kurczyło, traciło
swoją masę w wyniku silnego
wiatru gwiazdowego, wreszcie
znaczna część zewnętrznych
warstw ulegnie odrzuceniu.
wa pod wpływem siły grawitacji.
Gwiazda pozostaje w stanie równowagi, lecz stan ten utrzymuje
się tylko do czasu, gdy wyczerpie
się zapas wodoru: oznacza to początek końca gwiazdy.

Jesteśmy gwiezdną materią!!!

W procesie umierania
gwiazdy atomy powstałe w wyniku syntezy we wnętrzu gwiazd
powracają do gazu międzygwiazdowego. Wszystko, z czego się
składamy, łącznie z wapniem
Rozwój gwiazdy
w naszych zębach, zostało wyGdy patrzymy w rozgwież- rzucone z gwiazd podczas ich zadżone niebo, dociera do nas świa- padania.
tło gwiazd powstałe w wyniku
mgr Elżbieta Iciek
syntezy jądrowej w ich wnętrzu.
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NIEPROFESJONALNA SZTUKA SAKRALNA
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NIEPROFESJONALNA SZTUKA SAKRALNA
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XVII EDYCJA
-

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI”
BOHATER PODBABIOGÓRZA

Co to znaczy być bohaterem? Czy bohaterstwo zawsze wiąże się z poświęceniem i z wielkimi
czynami, które przechodzą do historii? Czy nieodłącznym elementem bohaterstwa jest sława,
czy też można być bohaterem, który każdego dnia niezauważany przez nikogo robi coś bardzo
ważnego i wielkiego? Bohaterstwo ma wiele twarzy i dla każdego słowo bohater może znaczyć
coś zupełnie innego. Dla kogoś może to być weteran wojenny, dla kogoś strażak ratujący ludzkie życie, a dla innego staruszka, która dzieli się tym co ma z bezdomnymi kotami. Motyw
przewodni tegorocznego konkursu „Podbabiogórskie opowieści” to: BOHATER PODBABIO
GÓRZA. Tym razem zapraszamy wszystkich parających się sztuką pisania do zmierzenia się
z literaturą faktu. Czekamy na autentyczne historie opisujące osoby związane z powiatem suskim, które Waszym zdaniem zasługują na miano bohatera. Jak co roku forma utworu zależy
od autora, nadesłany utwór może być opowiadaniem, reportażem, a nawet wierszem.
REGULAMIN KONKURSU:

1 . Organizatorem konkursu jest Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz osoby dorosłe i wszyscy ci, którym bliska jest lokalna tradycja,
historia i kultura regionu.
3. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności literackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pielęgnowanie tradycji, historii i kultury.
4. Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
I. Uczniowie szkół podstawowych
II. Uczniowie gimnazjum
III. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IV. Dorośli
5. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, nawiązanie do lokalnej historii, tradycji i kultury, inwencja twórcza, sprawność warsztatowa autora,
oryginalność pracy – prace będące częściowym lub całkowitym plagiatem wcześniej wydanych
publikacji zostaną zdyskwalifikowane.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą lub osobiście najpóźniej do dnia 1 grudnia do
siedziby Biblioteki Suskiej im. dra M. Żmigrodzkiego; ul. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel.(033) 874 22 47. Jeżeli to możliwe prosimy o dołączenie do pracy wersji elektronicznej na płycie CD lub przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres
sucha@bibliotekasuska.pl
7. Podane dane osobowe wykorzystane będą tylko na potrzeby konkursu.
8. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Biblioteki Suskiej z wszystkimi prawami,
włącznie z autorskim prawem majątkowym, z zachowaniem osobistych praw autorskich.
9. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które dokona oceny dostarczonych prac. Jury przyzna w każdej kategorii trzy nagrody . Jury może przyznać również nagrody specjalne.
Termin nadsyłania prac: 1 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia 2017.
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DOM W SPADKU
Kat i Cris siedzieli przy stole
w salonie. Babunia czytała jakąś
zakurzoną książkę, a Kiliam głaskał biednego, małego, martwego
kota.
- Jestem głodna... - oznajmiła Katarina, trzymając się za brzuch.
James spojrzał na nią,
- Bmmk może ci upolować zdechłą mysz! - zaproponował. Cris
uniósł brew.
- Co to jest Bmmk?
- Biedny, mały, martwy kot! To
chcecie tę mysz? - zapytał
z uśmiechem duch. Chłopak
skrzywił się.
- Nie dzięki. Jestem na diecie odparł.
- Ja to bym zjadła pizzę... - rozmarzyła się Kat.
- My mamy tylko takie przeźroczyste - powiedział Kiliam. Zapadła dziwna cisza.
- Tomuś! Podaj no babci książkę!
- rozkazała czule. Chłopiec wywrócił oczami.
- Kiliam, babciu! Kiliam! - poprawił ją, podając jej randomową
książkę z półki. Staruszka zabrała
ją i rozpoczęła lekturę. Gabi, Iva
i Blair podeszły do Crisa.
- Pobawisz się z nami? - zapytały
słodko. Nim chłopak odpowiedział, chwyciły go za ręce i zaprowadziły po schodach na górę.
- Oprowadzić cię? - zapytał ktoś
Kat. Ta zdezorientowana rozejrzała się. Zobaczyła przed sobą wysokiego blondyna.
- Mnie?
- Z tego co wiem, wszyscy prócz
ciebie znają ten dom - uśmiechnął
się.
- Czemu by nie? - odpowiedziała,
wstając z krzesła.
Dziewczynki zaklaskały. Cris
przywiązany był do krzesła, jego

usta były zaklejone taśmą. Patrzył
na nie z przerażeniem.
- Pani doktor? Dajemy zastrzyk
pacjentowi? - zapytała Iva. Gabi
chwyciła wielką strzykawkę.
- Pierwsze znieczulenie! uśmiechnęła się. Cris próbował
krzyczeć, ale taśma skutecznie
mu to uniemożliwiła.
- A tu jest łazienka, pokój Jamesa,
pokój Kiliama, pokój trojaczek...
- wymieniał duch. Katarina uważnie go słuchała.
- A gdzie my będziemy spać?
W sensie ja i Cristian? - zapytała
nagle. Chłopak zatrzymał się,
przykładając do brody dłoń.
- Co myślisz o pokoju gościnnym? - uśmiechnął się do niej. Ta
przytaknęła głową i poszli dalej.
Cris ledwo łapał oddech.
- O co chodzi pacjencie? - zapytała zdumiona Blair. Iva szybko odkleiła taśmę, a on krzyknął
z bólu.
- Auć! Myślałem, że skoro ta igła
jest przeźroczysta, to że nie będę
w stanie jej wyczuć! - warknął.
Gabi westchnęła.
- Kto tak powiedział?
- Fizyka! - powiedziała Blair.
- Biologia, głupia! - poprawiła
siostrę Iva. Zaczęły się kłócić.
- Dziewczyny! Kłótnia nic tu nie
da! I tak żadna z was nie ma racji! - rozdzieliła je Gabi. Dziewczynki zaśmiały się. Cris już nic
nie rozumiał, mimo to bał się ich
śmiertelnie.
***
Kat znudzona patrzyła
w sufit. Smugi na ścianach powodowały w niej obrzydzenie, mimo
to nie miała najmniejszej ochoty
się ich pozbyć. Myślała o dzienniku dziadka.

- Matko... moje plecy! - krzyknął
z bólem chłopak, wchodząc do
pokoju gościnnego. Dziewczyna
spojrzała na niego.
- I jak zabawa? - zapytała głupio.
- A jak myślisz?! - zezłościł się,
pokazując ranę.
- Te urocze istotki ci to zrobiły? zaśmiała się.
- Bestie, nie urocze istotki. One
chciały mnie zabić! - rzucił się na
łóżko. Siostra odsunęła się od
niego.
- Widziałeś może Jamesa? zmieniła temat. Cris pokiwał
przecząco głową. Zapadła cisza.
Tak naprawdę Katarina nie interesowała się Jamesem. Nie chciała już ośmieszać albo dobijać
brata swoimi pytaniami.
- Powinniśmy już opuścić ten
dom... - westchnął. Kat odwróciła
się w jego stronę.
- A chce ci się tego starocia szukać? - zapytała. Chłopak spojrzał
na nią tak, że odpowiedź pojawiła
się w jego oczach.
Patrycja Pena, kl. VIIa
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***
Podczas egzaminu jeden ze studentów poprosił o otwarcie okna.
Profesor zezwolił i powiedział:
- Okno można otworzyć, orłów tu
nie ma, nie wyfruną.
Po egzaminie, gdy już wszyscy
wychodzili profesor słyszy:
- Ooo! Patrzcie, profesor też wychodzi drzwiami...
***
Wykładowca zwraca się do studentów:
- Osoba, która odpowie na moje
następne pytanie, ma zaliczone
zajęcia i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. Dziękuję, do widzenia.

***
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie.
***

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

***
Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
***
- W porządku. Kontrakt z piątą Nauczyciel na lekcji matematyki:
klasą przedłużony na następny - Marylo, skoro w jednej dłoni
rok.
mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7

jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo
duże dłonie, proszę pana.
***
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. - Pomagali mi mama i tata.
***
Nauczyciel na chemii omawia
doświadczenie:
- A teraz patrzcie jak ten niebieski
płyn zazieleni się na czerwono.
***
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Myśli miesiąca:
Głosem narodu jest harmonia czysta,
mieczem  jedność i zgoda, celem  prawda.
Cyprian Kamil Norwid
JEDYNKA
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