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Dnia 18 października 2016 roku o godzinie
8.00 w Zespole Szkół w Zawoi Centrum odbyło się
pasowanie na ucznia klas pierwszych.

Na uroczystość przybyli rodzice, dyrekcja
oraz przedstawiciele starszych klas, którzy postarali
się o drobne upominki dla najmłodszych. Ucznio-
wie klas pierwszych przygotowali krótkie przedsta-
wienie, w którego skład wchodziły wierszyki
i piosenki o szkole. Po części artystycznej złożyli

oni przysięgę i otrzymali legitymacje, które
stały się symbolem ich przynależności do
społeczności naszej szkoły.

Uroczystość zakończyła się o godzinie
8.45. Życzymy Pierwszakom udanego
startu w karierze szkolnej .

Jadwiga Basiura, kl III

W numerze:

* PASOWANIE 1 -2
* DZIEŃ NAUCZYCIELA 4-5
* WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 7
* ŻYWA LEKCJA HISTORII 8
* MODA I URODA 12
* KUCHENNY ZAKĄTEK 13
* RECENZJE 14-18
* PORADNIK JĘZYKOWY 19
* KRÓLESTWO MATEMATYKI 20
* SZKOLNAGALERIA 22-23
* KĄCIK LITERACKI 24-25
* ROZMAITOŚCI 26

WITAJCIE W SZKOLE!

Wszystkim Pierwszakom

z okazji pasowania na ucznia

życzymy dużo zdrowia, szczęścia,

spełnienia najskrytszych marzeń,

sukcesów w szkole, rozwoju swoich pasji i talentów

oraz beztroskiej zabawy i uśmiechu.

Koleżanki i koledzy ze starszych klas
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FOTORELACJA  PASOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW
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DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieża Jana Pawła
II, inaczej Dzień Papieski, to pol-
skie, katolickie święto obchodzo-
ne 16 października, ustanowione
przez Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej , w hołdzie dla zmarłego
polskiego papieża. Święto pierw-
szy raz było obchodzone w 2001
roku.

Dzień Papieski to także
dzień wdzięczności, łączności
duchowej z Ojcem Świętym, Ja-
nem Pawłem II i promocji jego
nauczania. 1 6 października jest
rocznicą wybrania Karola Wojty-
ły na następcę Świętego Piotra.

Podczas obchodów święta

naszego rodaka jest organizowa-
na zbiórka na ,,Dzieło Nowego
Tysiąclecia” - fundacja dla zdol-
nej , polskiej młodzieży z nieza-
możnych rodzin.

W naszej parafii ostatnio
obchodziliśmy Dzień Papieski,
dlatego też po mszy Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży dzia-
łające przy parafii pw. św. Kle-
mensa w Zawoi Centrum
zorganizowało czuwanie. Kościół
był specjalnie przygotowany na
tę uroczystość – ustawiono wiele
lampionów, świec i obraz święte-
go. Wszystko odbywało się przy
zgaszonym świetle. Wprowadze-
nie było dość krótkie, składało
się na nie parę pieśni po-
święconych Janowi Paw-
łowi II oraz przeczytanie
tekstów na jego temat. Na
początku przedstawiono
plan całego czuwania. Za-
częto od półgodzinnego
filmu poświęconego pol-
skiemu papieżowi. Na-
stępnym punktem były
liczne pieśni religijne.
Później zgromadzeni lu-
dzie podchodzili do ołta-
rza i zostali poświęceni
przy obrazie świętego
oraz zostały im odpusz-
czone wszystkie grzechy.

Pod koniec czuwania wspólnie
odmówiono różaniec – przed oł-
tarzem były poustawiane świece
w kształcie różańca, zaświecono
je przy odmówionej modlitwie.
Po zakończeniu obrzędu mło-
dzież z KSM-u śpiewała znane
pieśni dla wszystkich zgroma-
dzonych. Czuwanie trwało około
dwie godziny.

Julia Pietrusa, kl. IIa

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w ca
łej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas któ
rego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św.
Jana Pawła II. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa „Jan Paweł II – "Bądź
cie świadkami miłosierdzia”. W Roku Miłosierdzia polscy biskupi zachęcali za Papieżem
Polakiem do wcielania w życie wyobraźni, a nawet fantazji miłosierdzia. Przypominają
przeżycia Światowych Dni Młodzieży i towarzyszące im słowa „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, które towarzyszyły spotkaniom z Ojcem Świętym
Franciszkiem.
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.
Co to jest Dzień Edukacji Na

rodowej?

Dzień Edukacji Narodowej
to polskie święto oświaty i szkol-
nictwa. Zostało ono ustanowione
27 kwietnia 1972r., które określo-
no ustawą – Karta praw i obo
wiązków nauczyciela – jako
Dzień Nauczyciela.

Znaczenie święta
Dzień Edukacji Narodowej

świętujemy w Polsce dnia 14
października. Święto ma na celu
podkreślić wiodącą rolę nauczy-
cieli w jakości edukacji, a także
upamiętnienie powstania Komisj i
Edukacji Narodowej ustanowio-
nej z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego.

Obchody Światowego Dnia Na
uczyciela na świecie

Na całym świecie, w ponad
100 krajach, Światowy Dzień Na-
uczyciela obchodzony jest od
1994 r. w dniu 5 października.
Światowy Dzień Nauczyciela zo-
stał zorganizowany pod patrona-
tem UNESCO. Ciekawostką jest
to, że w Polsce datę 5 październi-
ka za swoje święto uznali na-
uczyciele akademiccy.

Dzień Nauczyciela na świecie
Dzień nauczyciela jest ob-

chodzony w większości państw
na świecie, np.

Rosja – 5 października,
Turcja – 24 listopada,
Hiszpania – 27 listopada,
Chiny – 10 września,
Ukraina – pierwsza niedziela
października,
Czechy – 28 marca.

Historia święta
Historia Dnia Nauczyciela

w Polsce sięga do roku 1957. 20
listopada w Warszawie ustalono,
że będzie to Międzynarodowy
Dzień Karty Nauczyciela i święto
nauczyciela. Konferencja została
zorganizowana przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Usta-
wa z dnia 27 kwietnia 1972 r.
zwana Kartą praw i obowiązków
nauczyciela, wprowadziła Dzień
Nauczyciela. W 1982 r. Kartę
praw i obowiązków nauczyciela
zastępuje Karta nauczyciela
zmieniając nazwę święta na
Dzień Edukacji Narodowej .

Warto wiedzieć
Komisja Edukacji Narodo-

wej (pełna nazwa: Komisja nad
Edukacją Młodzi Szlacheckiej
Dozór Mająca) - była pierwszym
w świecie ministerstwem oświaty
i o wiele lat wyprzedziła podobne
rozwiązania w innych państwach.
Powołana została przez Sejm
Rozbiorowy 14 października
1773 r. na wniosek króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego.
Działalność prowadziła w latach
1773-1794, tworząc nową struk-

turę organizacyjną - od szkół ele-
mentarnych poprzez gimnazja aż
do wyższych uczelni. Ponadto
reforma obejmowała programy
nauczania. Uwzględniono
w nich: elementy nauk przyrod-
niczych, historii i geografii Pol-
ski, naukę języka ojczystego,
wychowanie obywatelskie.

Z jej inicjatywy zostało powoła-
ne Towarzystwo do Ksiąg Ele-
mentarnych (przygotowanie
podręczników). Zadaniem Komi-
sj i było także czuwanie nad
prawnymi uregulowaniami doty-
czącymi zawodu nauczyciela
i stworzeniem pierwszych szkół
kształcących pedagogów.

Działalność Komisj i Edukacji
Narodowej przerwała utrata nie-
podległości Polski, ale wiele roz-
wiązań wprowadzonych przez
nią było kontynuowanych w póź-
niejszych okresach.

Dzień Edukacji Narodowej
wprowadzono w 1982 r., w miej-
sce obchodzonego wcześniej
Dnia Nauczyciela.

Aleksandra Iciek, kl. IIa

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej  święto nauczycieli, wychowawców,
pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji
Narodowej  pierwszego w Europie ministerstwa oświaty  która zajęła się reformowaniem
szkolnictwa w Polsce.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października 2016
roku o godzinie 9:30 w Zespole
Szkół w Zawoi Centrum odbył
się apel z okazji Dnia Nauczycie-
la. Uczniowie klas szóstych i pią-
tych przygotowali pod
kierunkiem pań: Katarzyny Hur-
bol, Beaty Warty-Madej i Joanny
Pacygi przedstawienie poświęco-
ne tej uroczystości.

W podziękowaniu za cięż-
ką pracę naszego wspaniałego
grona pedagogicznego zadedy-
kowano nauczycielom wiersze
i piosenki. Nie zabrakło też wąt-
ków humorystycznych i zabaw-
nego przedstawienia nauczycieli
we fraszkach i żartach. Bardzo
podobała nam się też scenka (pa-
rafraza utworu „Chory kotek Sta-
nisława Jachowicza)”, która
w sposób żartobliwy i wesoły
opisała trudy pracy naszych bel-
frów.

Wszyscy nauczyciele do-
stali piękne, ręcznie wykonane,
kartki z życzeniami. Dyrektor na-

szej szkoły - Krystian Kaznow-
ski rozdał dyplomy za zasługi nie
tylko nauczycielom, ale i pra-
cownikom obsługi. Wspaniała
praca naszych pedagogów za-
owocowała tym, że trzej ucznio-
wie (Patryk Kudzia, Paweł
Szafraniec, Mateusz Marek) do-
stali nagrody za Szkolny Kon-
kurs Ortograficzny „Mistrz
ortografii”.

Uroczysty apel zakończył
się o godzinie 10.30.

Jadwiga Basiura, kl III

Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie życia

dookoła świata, płynie wraz z nami przez szkolne lata.
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KONCERT PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU POZIOM 600

Poziom 600 to jedna z najdłużej
działających grup rock'n'rollo-
wych na Śląsku. Zespół trzykrot-
nie brał udział w Festiwalu
Muzyków Rockowych w Jaroci-
nie. Jest laureatem XX Krajowe-
go Festiwalu Polskiej Piosenki
OPOLE-DEBIUTY. Zespół jest
od wielu lat muzycznym ambasa-
dorem, animatorem i kontynuato-
rem ogólnopolskich kampanii
profilaktycznych: ''Alkohol krad-
nie wolność'', ''Stop narkomanii'',
''Narkotyki - nie wchodzę'' czy
''Zachowaj trzeźwy umysł''.

Koncert tego zespołu w na-
szej szkole odbył się dnia 21 paź-
dziernika o godzinie 11 :30
w auli. W skład zespołu wchodzą
trzy osoby: Piotr Cybułka -
śpiew, gitara basowa, lider zespo-
łu, następnie Piotr Nowakowski -
saksofon altowy, śpiew i Randy
Jackson - perkusja.

Muzyczne spotkanie roz-
poczęło się piosenką pt. ,,Pomóż
mi, Ojcze'' autorstwa lidera gru-
py. Piosenka powstała z własnych

kompozycji na przestrzeni dwu-
dziestu lat istnienia zespołu. Jed-
na część koncertu była
poświęcona nieżyjącym idolom
polskiego i światowego rocka,
których kariery przerwały narko-
tyki i alkohol, byli to m.in. Ry-
szard Riedel z zespołu ,,Dżem'',
Jimmy Hendrix, Kurt Cobain - li-
der grupy ,,Nirvana'' i Jim Morri-
son z ,,The Doors''.

Koncert trwał prawie
90 min, dostaliśmy ulotki z tek-
stami piosenek, śpiewaliśmy, kla-
skaliśmy, wszyscy bawili się
bardzo dobrze mimo, że słowa
piosenek są osobistą i głęboką re-
fleksją nad miłością, rodziną,
szukaniem sensu życia. Teksty
piosenek opisują otaczającą nas
rzeczywistość - często autentycz-
ne wydarzenia.

Cały koncert bardzo mi się
podobał i daje naprawdę wiele do
myślenia.

Natalia Łatka, III

Śląska grupa rock and rollowa POZIOM 600 od wielu lat jest muzycznym ambasadorem,
animatorem i kontynuatorem ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: „Alkohol
kradnie wolność”, „Stop narkomanii”, „Narkotyki – nie wchodzę” czy „Zachowaj trzeźwy
umysł”.



7 JEDYNKA 2/10/2016Z ŻYCIA SZKOŁY

WARSZATY DZIENNIKARSKIE

W warsztatach wzięło
udział całe kółko dziennikarskie,
do którego należą dziewczyny
z klasy Ia, IIa oraz III gimna-
zjum. Uczennice zgłębiały tajniki
wiedzy dotyczącej różnych ga-
tunków dziennikarskich: infor-
macyjnych i publicystycznych.
W sali, w której odbyło się to
spotkanie, pokazałyśmy dzienni-
karzowi archiwalne egzemplarze
szkolnej gazetki ''Jedynki''. Woj-
ciech Ciomborowski przybliżył
uczestniczkom spotkania tajniki
zawodu dziennikarza, opowie-
dział o swojej drodze zawodowej
oraz udzielił odpowiedzi na licz-
ne ich pytania.

Dziennikarz mówił, że
ukończył studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, swoje
początki w tym zawodzie zapo-
czątkowało pisanie o sporcie,
a nie o sprawach publicznych.

I tak też zostało do chwili obec-
nej . Redaktora Małopolskiej Kro-
niki Beskidzkiej najbardziej
interesują tematy sportowe, jed-
nak nie pisze tylko o nich, gdyż
jest ich zbyt mało, aby utrzymać
się tylko z tego typu tekstów,
więc poświęca się także innym
tematom (np. rubryka kryminalna
czy wydarzenia kulturalne, im-
prezy powiatowe itp.). Wymienił
też zalety i wady wiążące się
z uprawianiem tego zawodu. Jed-
ną z nich jest brak czasu dla ro-
dziny. Co prawda, można
pracować w domu, jednak cały
czas spędza się przy komputerze
i myśli nad materiałami. Na sa-
mym końcu naszego spotkania
dziennikarz w swojej interesują-
cej wypowiedzi zawarł refleksję,
iż ciężko byłoby mu zmienić pra-
cę, ponieważ, kiedy zacznie się
coś już w życiu robić konkretne-
go, to później trudno jest się

przekwalifikować, aby rozpocząć
pracę w nowym zawodzie.

Poznaliśmy też organizację
redakcji tygodnika publicystycz-
no-informacyjnego – Małopol-
skiej Kroniki Beskidzkiej .
Okazuje się, że w redakcji pra-
cuje 8 osób. Redaktorem naczel-
nym jest Jacek Dyrląga,
a sekretarzem redakcji - Magda-
lena Nycz.

Naszym zdaniem, spotkanie
przebiegło w miłej , pogodnej at-
mosferze i bardzo jesteśmy nim
zachwycone!

Pomimo tego, że często
z różnych względów nie jest ła-
two redagować i wydawać gazet-
kę szkolną, warto to robić
z uwagi na to, że stanowi ona
swoistą ''kronikę szkolną”, która
przetrwa wiele pokoleń.

MAŁOPOLSKA KRONIKA
BESKIDZKA - tygodnik publi-
cystyczno-informacyjny, obej-
mujący zasięgiem trzy powiaty:
wadowicki, suski i oświęcimski.
Na rynku prasowym od 2 grudnia
2010 roku. Jest kontynuatorem
istniejących od 1998 roku auto-
nomicznych, ośmiokolumno-
wych wkładek ''Kroniki
Beskidzkiej '', przeznaczonych
wyłącznie dla czytelników po-
wiatu wadowickiego i suskiego.
Ukazuje się co czwartek.

Patrycja Matyja, kl. III

Dnia 11 października o godz. 13:30 w Zespole Szkół w Zawoi Centrum odbyło się nieco
dzienne spotkanie warsztatowodziennikarskie. Gościem specjalnym był dziennikarz „Ma
łopolskiej Kroniki Beskidzkiej”  Wojciech Ciomborowski. Warsztaty zainicjowała
i zorganizowała Katarzyna Wilczyńska dzięki uprzejmości dyrektora szkoły Krystiana Ka
znowskiego, który pomógł nam w nawiązaniu kontaktu z dziennikarzem.
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ŻYWA LEKCJA HISTORII

Podczas tej lekcji dowie-
dzieliśmy się wielu informacji na
temat kultury duchowej i mate-
rialnej polskiej szlachty z XVIIw.

Aktorzy przybliżyli nam
historię Polski od czasów pano-
wania Stefana Batorego po od-
siecz Wiednia Jana III
Sobieskiego. W programie przed-
stawienia były też pokazy walk
szlachty na szable w strojach
i uzbrojeniu używanych w daw-
nej Polsce. W czasie tego pokazu
uczniowie mogli się poczuć jak
ludzie z XVIIw., zakładając na
siebie stroje szlachty, a także
zbroję husarską. Został zorgani-
zowany konkurs składający się
z pięciu pytań, a nagrodą były
dukaty. Na sam koniec jeden
z przedstawicieli zaprezentował
nam wystrzał z broni palnej .

Ta lekcja pozwoliła nam
zetknąć się z historią na żywo,

dotąd znaną tylko i wyłącznie
z podręczników. Mogliśmy po-
znać często trudne treści w spo-
sób humorystyczny
i interesujący. Byliśmy bardzo
szczęśliwi, że mogliśmy oglądać
tak niesamowite przedstawienie.

Julia Klimasara, Ia

27 października uczniowie klas 46 i IIII gimnazjum oraz nauczyciele uczestniczyli w ży
wej lekcji historii pt.: ,,Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował”, która odbyła się w hali
sportowej, która na czas trwania pokazu stała się halą historyczną. Tę lekcję prowadzili
przedstawiciele Agencji Widowisk Historycznych ARKONA z Torunia.

Z ŻYCIA SZKOŁY
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OCZEKIWANA WIZYTA W TEATRZE
WSPÓŁCZESNYM

Dnia 20 października od-
była się wycieczka do teatru. Na
tę wycieczkę wybrały się klasy II
i III gimnazjum wraz z opiekuna-
mi: Katarzyna Wilczyńską, Jo-
lantą Kosowską i Bożeną
Arcikiewicz.

Spektakl pt: "Kamienie na
szaniec" został wystawiony na
deskach Teatru Współczesnego
w Krakowie. Przedstawienie od-
było się z udziałem czterech ak-
torów, którzy przez ponad
godzinę w ciekawy sposób przed-
stawiali fabułę książki Aleksan-
dra Kamińskiego. Utrzymana

w naturalistycznej konwencji ad-
aptacja to wzruszającą opowieść
o przyjaźni i patriotyzmie. Suge-
stywna gra
aktorska do-
starczyła nam
niezapomnia-
nych wrażeń,
a zsynchroni-
zowane z ak-
cją efekty
specjalne
przyciągnęły
naszą uwagę,
koncentrując
ją nie tylko na

historycznym kontekście opo-
wieści, ale i wewnętrznej prze-
mianie bohaterów.

Występ bardzo nam się po-
dobał. Aktorów pożegnaliśmy
gromkimi brawami. Po spektaklu
artystów zostały przygotowane
dla nas warsztaty aktorskie, na
których było bardzo wesoło
i niektórzy uczniowie mogli wy-
kazać się swoją odwagą na sce-
nie, wykonując zadane
ćwiczenia. Cała wycieczka bar-
dzo mi się podobała i z chęcią
wybrałabym się na taką jeszcze
raz.

Natalia Łatka, kl. IIa

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

Jest w Teatrze Współczesnym w Krakowie coś szczególnego, co przyciąga do niego młodego wi
dza. Zdobył on uznanie i wierność także uczniów naszego gimnazjum, którzy bardzo chętnie
uczestniczą w wyjazdach na spektakle realizowane przez młodych artystów, ale gwarantujące wy
soki poziom artystyczny i niezapomniane wrażenia. Siedziba teatru przy ul. Starowiślnej 21 to nie
powtarzalne miejsce w starej kamienicy, dwa piętra powyżej sceny kameralnej Teatru Starego,
z którą dzieli kultowy adres. Wspinając się po wąskich schodach na II piętro, odkrywamy ślady hi
storii dawniej tu mieszczącego się Teatru Satyry „Maszkaron”. Otworzywszy ciężkie drzwi, staje
my w mrocznym foyer "rozświetlonym" czerwoną barwą żarówek. To jakby lekko zakurzone
i zadymione pomieszczenie z widokiem na dachy starych kamienic przywodzi na myśl klimat arty
stycznej bohemy Krakowa. W gruncie rzeczy kameralna scena pozwala widzowi niemalże współ
uczestniczyć w przedstawieniu, umożliwia intymny odbiór przedstawień i obserwację kunsztu
aktorskiego. I chyba właśnie te wszystkie czynniki przyciągają młodych ludzi do tego teatru, bo
nie gdzie indziej, tylko tutaj możemy powiedzieć "Teatr to ja".
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KONKURS ORTOGRAFICZNY

Tegoroczny konkurs or-
tograficzny został podzielony na
dwa etapy. 5 października 2016
r. do eliminacji szkolnych przy-
stąpiło 20 uczniów – reprezentan-
tów poszczególnych klas IV –
VI: KLASA IV A: Michał Ku-
dzia, Eryk Komm, Anna Mętel,
Natalia Nowak; KLASA IV B:

Kinga Pierog, Martyna Bartyzel,
Magdalena Włoch, Marcin Barty-
zel, Julia Bartyzel; KLASA V A:
Justyna Szarlej , Wiktoria Spyrka,
Piotr Pacyga, Kamil Olszówka,

Błażej Pietrusa; KLASA V B:
Wiktoria Hurbol, Adam Spyrka;
KLASA VI A: Gabriela Tom-
czyk, Julia Czarna, Hubert Pacy-
ga; KLASA VI B: Gabriela
Macholnik.

Ich zadaniem było uzu-
pełnienie testu, który sprawdzał
stopień opanowania najważniej-

szych zasad ortograficznych oraz
umiejętność zastosowania tych
zasad w praktyce. Wyniki testu
okazały się zaskakująco dobre,
a różnice między nimi minimale.

Do potyczki finałowej wytypo-
wani zostali uczniowie, którzy
uzyskali 85 % punktów i więcej .
W tej grupie znaleźli się: Justyna
Szarlej (91 %), Michał Kudzia
(90,7 %), Piotr Pacyga (88 %),
Gabriela Macholnik (87 %),
Wiktoria Spyrka (85 %).

Wymienieni uczniowie (na
zdj . poniżej) przystąpili do roz-
grywki finałowej 12.1 0.2016 r.
Tym razem napisali dyktando
„Bednarz Bożydar z Rzeszowa”.
Najlepiej z tym niełatwym tek-
stem poradziła sobie Justyna
Szarlej i to właśnie ona będzie
reprezentować szkołę podstawo-
wą w XV Powiatowym Dyktan-
dzie Ortograficznym w Suchej
Beskidzkiej , które odbędzie się
dnia 8.11 .2016 r.

Gratuluję dotychczasowych
sukcesów i zachęcam do zgłębia-
nia tajników rodzimej ortografii
i interpunkcji.

J.K.
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1 3 października Bob Dylan –
amerykański piosenkarz, kompo-
zytor, autor tekstów, pisarz i po-
eta, twórca hitów, takich jak:
Knocking on Heavens Door, czy
Blowin in the Wind został laure-
atem Nagrody Nobla.

Niestety, do tej pory nie
skontaktował się ze Szwedzką
Akademią. Muzyk nie odpisuje
na maile ani nie odbiera telefo-
nów. Sekretarz Szwedzkiej Aka-
demii ma jednak nadzieję, że
Dylan się ujawni i przyjedzie 10
grudnia na ceremonię do Sztok-
holmu, by odebrać nagrodę.
- Jeśli nie przyjedzie, to trudno.
I tak odbędzie się wielka impreza
ku jego czci - mówiła Sara Da-
nius.

Moim zdaniem tak wspa-
niały artysta jak Bob nie potrze-
buje Nagrody Nobla, by czuć się

wielkim, ale mam nadzieję, że
zjawi się na ceremonii, a otrzy-
maną nagrodę może przeznaczyć
na głodujące dzeci, których jest
tak wiele.

Bob Dylan ur. 24 maja 1941
w Duluth – amerykański piosen-
karz, kompozytor, autor tekstów,
pisarz i poeta, laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury
w roku 2016. Jest jedną z naj-

ważniejszych postaci muzyki po-
pularnej ostatnich pięciu dekad.
Swój indywidualny styl oparł na
wielu gatunkach muzycznych, od
tradycyjnego amerykańskiego
folku i country bluesa poprzez
country do muzyki gospel, rock
and rolla, rockabilly, czy angiel-
skiej , szkockiej i irlandzkiej mu-
zyki folkowej , a także jazzu
i swingu. Występuje z gitarą aku-
styczną, elektryczną, keyboar-
dem, harmonijką ustną.

Albumy Boba to: The Freewhe-
elin' Bob Dylan • The Times
They Are a-Changin' • Another
Side of Bob Dylan • Bringing It
All Back Home • Highway 61
Revisited • Blonde on Blonde •
John Wesley Harding • Nashville
Skyline • Self Portrait • New
Morning • Pat Garrett & Billy the
Kid • Dylan • Planet Waves •
Blood on the Tracks • Desire •
Street-Legal • Slow Train Co-
ming • Saved • Shot of Love •
Infidels • Empire Burlesque •
Knocked Out Loaded • Down in
the Groove • Oh Mercy • Under
the Red Sky • Good as I Been to
You • World Gone Wrong • Time
Out of Mind • Love and Theft •
Modern Times • Together Thro-
ugh Life • Christmas in the Heart
• Tempest • Shadows in the Ni-
ght.

Wiktoria Kostyra, kl. III

Amerykański bard otrzymał nagrodę "za stworzenie nowych form poetyckiej ekspresji
w wielkiej tradycji amerykańskiej piosenki". Twórczość Boba Dylana odcisnęła trwałe
piętno w historii muzyki popularnej, kształtując pokolenia słuchaczy. Muzyk unika jednak
zainteresowania mediów i rzadko udziela wywiadów. Jest to sytuacja bez precedensu.

DOSTAŁ NOBLA I NIE ODBIERA TELEFONU!
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CZAS NA MODĘ!

Najmodniejsze buty
1.Wysokie kozaki.

Kozaki za kolano w każ-
dym sezonie jesień-zima wracają
jak bumerang. Tym razem mają
szeroką cholewkę, często wyglą-
dają jak lakierowane albo wyko-
nane są dokładnie z tego samego
materiału co kreacja. Nie nosimy
ich do sukienek, ale do długich
sportowych bluz i kurtek puchó-
wek.

2. Na platformie.

Zamiast szpilek, obcasów,
słupków, koturnów modne są

platformy. To właśnie je nazywa-
my butami sezonu. Kozaki i bot-
ki na platformie najczęściej są
jednokolorowe oraz lakierowane

Trendy manicure
Jaki manicure będzie mod-

ny? Powoli żegnamy słodkie pa-
stele, ale część kolorów dobrze
nam znanych latem nadal będzie
na czasie w jesiennym sezonie.
Mamy dla was sporo propozy-
cj i. Króluje czerwień i jej odcie-
nie (od maliny, przez cegłę po
ciemne bordo), czerń w matowej
i perłowej odsłonie, srebro oraz
złoto (nawet zestawione ra-

zem), beże, brązy, ziele-
nie (zwłaszcza khaki), a także

delikatna biel i. . . żółć!

Makijaż na topie
Karminowe, malinowe,

truskawkowe, a może wiśniowe
czy lekko ceglane? Usta mają
być czerwone, choć jeśli chodzi
o dokładny odcień, to wizażyści
dają nam spory wybór. Bez
względu na to, czy zamierzasz
wybrać ten „look” na wieczór,
czy na dzień, pamiętaj - to wła-
śnie usta mają grać tutaj pierwsze
skrzypce. Oczy możemy jedynie
podkreślić tuszem do rzęs,

w ostatecz-
ności deli-
katnym
cieniem.
Alicja Pa-
jąk, kl. IIa

Jesień już na dobre u nas zagościła. Ale fakt, że jest zimno, nie idzie w parze z nudą!
Wręcz przeciwnie – jesień to idealna pora, by zabawić się modą i kolorami. Sprawdź jak!



1 3 JEDYNKA 2/10/2016KUCHENNY ZAKĄTEK

KULINARNY PRZYSTANEK

Owsianka waniliowa
Składniki (na porcję):
3 łyżki płatków owsianych,
1 szklanka mleka,
1 /2 sztuki banana,
kilka sztuk posiekanych suszonych daktyli,
1 łyżka płatków migdałów,
1 /2 laski wanilii.

Sposób przygotowania:
Płatki owsiane, ziarenka wanilii oraz pokrojoną la-
skę, z której wyjęliśmy ziarenka, wrzucamy do
mleka - podgrzewamy przez kilka minut, ale nie
doprowadzamy do wrzenia.
Z mleka wyjmujemy kawałki laski wanilii.
Mleko z płatkami przelewamy na talerz - wrzuca-
my pokrojone banany, daktyle i płatki migdałów.

Omlet z pomidorami i świeżą bazylią

Składniki:
2 jaja,
1 pomidor,
kilka listków świeżej bazylii,
1 łyżeczka oleju rzepakowego.
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Pomidora sparz we wrzątku i usuń skórkę.
Pomidora posiekaj w kostkę i podsmaż przez 3 mi-

nuty na patelni z łyżeczką oleju rzepakowego.
W tym czasie wybij do miski jaja, dopraw solą
i pieprzem i roztrzep.
Jaja wylej na patelnie z pomidorami i oprósz listka-
mi świeżej bazylii.
Smaż omlet z jednej strony, aż jaja się zetną.

Pyszny koktajl czekoladowy

Składniki (na jedną porcję):
3 łyżki płatków owsianych,
1 szklanka mleka (u mnie ryżowe, ale może być też
krowie),
1 banan,
5 sztuk suszonych daktyli,
1 /2 sztuki awokado,
1 łyżka kakao.

Sposób przygotowania:
Wcześniejszego wieczora
zalej płatki i daktyle mle-
kiem.
Rano zmiksuj wszystkie
składniki na gładki koktajl -
w razie potrzeby dolej wię-
cej mleka.

Marta Pająk, kl. IIa

Rok szkolny już trwa, nauka, kartkówki  to też już jest. Wielu z nas żyje teraz w ciągłej
pogoni. A może by się tak na chwilę zatrzymać i zjeść coś smacznego i zdrowego? Oto
moje propozycje.
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Dnia 15 października
2016r. w Krakowskim Teatrze
Scena ,,Stu” w Krakowie odbył
się spektakl pod tytułem ,,Mały
Książę’’ . Reżyserem był Krzysz-
tof Jasiński.

Aktorzy chcieli przedsta-
wić historię małego chłopca, któ-
ry żyjąc na swojej planecie, czuł
się samotny. Przebył długą wę-
drówkę, ale w końcu zrozumiał,
że róża jest jego prawdziwą przy-
jaciółką. W rolę Małego Księcia

wcieliła się Agata Woźnicka,
a w rolę pilota - Marcel Boro-
wiec. Inscenizacja ta była cieka-
wa i fascynująca. Aktorzy
wspaniale odegrali swoje role.
Interesująco zaprezentowała
swojego bohatera Agata Woźnic-
ka, ponieważ idealnie gestykulo-
wała dłońmi i posługiwała się
mimiką, pokazując różnorodne
emocje, które przeżywał złoto-
włosy chłopiec. Nastrój przedsta-
wienia był pogodny, a zarazem

wzruszający. Muzyka towarzy-
szyła akcji, a efekty specjalne
były zaskakujące. W spektaklu
rozczarowało mnie to, że postać
Małego Księcia odegrała kobieta.

Niemniej jednak
przedstawienie zostało sprawnie
wyreżyserowany i cieszyło się
dużym uznaniem publiczności.

Izabela Spyrka,
Julia Klimasara, kl. Ia

MAŁY KSIĄŻĘ W KRAKOWSKIM TEATRZE
SCENA STU

Spektakl Mały Książę został wyróżniony podczas gali Słoneczniki 2016. Słoneczniki to or
ganizowany przez portal CzasDzieci.pl konkurs na najbardziej rozwojową inicjatywę dla
dzieci w wieku 014 lat. Mały Książę otrzymał wyróżnienie w kategorii „Język”, zwracają
cej uwagę na rozwijanie u dziecka inteligencji językowej. Warto zatem w tym miejscu
przypomnieć najważniejsze cytaty, które zna wielu Polaków. Zapraszamy do lektury i re
fleksji.

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.
♦ ♦ ♦

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.
♦ ♦ ♦

A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu…
♦ ♦ ♦

Błądzę w ciemnościach wspomnień i w rezultacie mylę się w rzeczach bardzo zasadniczych.

Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie
ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.

♦ ♦ ♦
Ludzie? (…) Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza.
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plakat:http://www.scenastu.com.pl/
Sztuka teatralna pt. „Mały

Książę” wyreżyserowana przez
Krzysztofa Jasińskiego (dyrekto-
ra artystycznego) w Krakowskim
Teatrze „Stu” odcisnęła widoczny
ślad w sercach widzów. Spektakl
oparty był na książce „Mały
Książę” Antoine de Saint Exu-
pery'ego. Podobieństwo do pier-
wowzoru literackiego oraz
autorskie pomysły to elementy,
które najbardziej spodobały się
widzom.

Ważną rolę w przedstawie-
niu odegrały projekcje multime-
dialne zrobione przez Błażeja
Banysa. Były one wyświetlane
na przeciwległych ścianach po-
mieszczenia, dzięki czemu każdy
obecny mógł je podziwiać. Ry-
sunki te pomagały odbiorcom
wejść w świat wyobraźni Małego
Księcia oraz Pilota. Duże wraże-
nie wywarły na nas stroje zapro-
jektowane i uszyte przez Annę
Czyż. Kostiumy dokładnie od-
wzorowały rysunki ubiorów wy-

konanych przez autora książki
„Mały Książę”. Świetnie oddzia-
ływała przygotowana przez Janu-
sza Grzywacza muzyka, która
pobudziła słuch oraz serca wi-
dzów.

Oceniając przedstawienie,
nie możemy pominąć wybitnych
aktorów. Szczególnie wyróżnić
należy grająca główną rolę Agatę
Woźnicką. Zapewne było to wiel-
kie zaskoczenie dla widzów, że
Małego Księcia kreowała kobie-
ta. Wizerunek złotowłosego
chłopczyka w zielono - czerwo-
nym płaszczyku na długo pozo-
stanie w pamięci publiczności.
Niezwykle realistycznie wyglą-
dał Pilot - Marcel Borowiec.
Świetnie spisała się również gra-
jąca Lisa – Beata Rybotycka,
zwłaszcza w wokalnych partiach.
Publiczności bardzo spodobał się
także Wąż - Jan Lorys, który
dzięki niezwykłej grze ciała od-
dał charakter zwierzęcia i wpro-
wadzał w niezwykły nastrój
tajemnicy, budując napięcie to-
warzyszące odejściu Małego
Ksiecia z Ziemi i powrotowi na
swoja planetę. Andrzej Róg w ro-
li Króla swoją grą aktorską udo-
skonalił to przedstawienie.
Uwagę widzów zwrócił zapewne
ogromny rozmiar purpurowego
płaszcza z gronostajami, który
miał symbolizować zasięg wła-
dzy królewskiej i… bezmiar jego
bezsensownych rozkazów. Grote-
skowo został przedstawiony
Próżny, w którego wcielił się
Wiesław Smełka. Być może nie-
jeden z widzów ujrzał jak
w zwierciadle swoje odbicie

w postaci Próżnego. Sugestywnie
oddano upodlenie człowieka,
który wpadł w sidła uzależnienia.
Gigantyczna butelka, pod cięża-
rem której na kolanach zataczał
się Pijak (Tadeusz Synowski),
w sposób dobitny przestrzegała
przed alkoholizmem, jednocze-
śnie obnażając głupotę ludzką.
Jedynie Latarnik znalazł uznanie
Małego Księcia, bo jego praca
wydawała mu się pożyteczna.
W tej roli wystąpił Franciszek
Muła.

Bardzo ważne okazały się
światła, dzięki którym wszystko
wydawało się jeszcze bardziej
sugestywne, a kosmiczna podróż
Małego Księcia po nieznanych
planetach wprowadzała nas
w niezwykły świat fantazji.
Światła te przygotował Grzegorz
Marczak oraz Filip Gąsior. Reali-
zacją techniczną zajęli się:
Krzysztof Kłosowicz, Barbara
Kocaj , Tomasz Nowak. Ich
wspólny wysiłek zaowocował
naprawdę dobrym przedstawie-
niem.

Może dzięki twórcom
spektaklu każdy z nas odbędzie
„podróż w głąb siebie”, by zde-
maskować absurdy i pozory ota-
czającego nas świata, by obnażyć
bezsens życia i postępowania lu-
dzi, którzy utracili z oczu drugie-
go człowieka? Zapamiętajmy
i powtarzajmy za Małym Księ-
ciem, że: „Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu”. Niewąt-
pliwie było to przedstawienie
zmuszajace do myślenia i warte
polecenia.

Marta Pająk, kl. IIa

MAŁY KSIĄŻĘ W KRAKOWSKIM TEATRZE
SCENA STU
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Dnia 20 października
2016r. mieliśmy okazję wybrać
się na wycieczkę szkolną do Te-
atru Współczesnego w Krakowie
na spektakl pt. „Kamienie na sza-
niec”. Wyreżyserował go Andrzej
Majczak znany już w tym teatrze
z realizacji przedstawień:
„Bombshells. Wieczór panieński"
czy „Czarujący korowód”.

Była to adaptacja książki,
lektury gimnazjalistów, która
opowiadała o przyjaźni trzech
chłopców: ”Alka”, „Zośki”
i „Rudego”. Obok nich występuje
Małgorzata Kowalska w roli Ba-
si, ukochanej „Alka”. Akcja roz-
poczyna się w czerwcu w 1939
roku, podczas II wojny świato-

wej .
W rolę głównych bohate-

rów wcielili się artyści krakow-
skiego teatru. „Alka” odgrywał
Łukasz Dąbrowski, „Zośkę” – Ja-
kub Perlowski, a „Rudego” -
Maksymilian Czar-
necki, który na mnie
wywarł największe
wrażenie. Najbar-
dziej zapamiętałem
scenę, w której ge-
stapowiec – Paweł
Brandys katuje Ru-
dego, a ten pomimo
cierpień nie zdradza
swoich przyjaciół.

Stroje aktorów
były skromne i do-

stosowane do realiów tamtej
epoki. Moim zdaniem scenogra-
fia była oszczędna. W ten sposób
widzowie bardziej zwracali uwa-
gę na to, co się działo na scenie.
Wszystko wspaniale dopełniała
gra świateł. Myślę, że wrażenie
mogły robić strzały i wybuchy,
które było słychać podczas
przedstawienia. Ich pomysło-
dawcą był Mateusz Wójcik.

Spektakl wywarł na mnie
duże wrażenie. Mogę go szczerze
każdemu polecić.

Antoni Bogdan, kl. IIa

KAMIENIE NA SZANIEC W TEATRZE
WSPÓŁCZESNYM

"Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach,
o niezapomnianych czasach 1939 – 1943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchaj
cie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia,
których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju,
którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ".

W taki oto sposób Aleksander Kamiński rozpoczyna swą opowieść "Kamienie na sza
niec"  opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Warto wybrać
się do Teatru Współczesnego, aby przeżyć ten wzruszający spektakl i być może ponownie
sięgnąć po literacki pierwowzór, by uczyć się miłości do Ojczyzny.
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Spektakl pt. ,,Kamienie na
szaniec” w reżyserii Andrzeja
Majczaka był wystawiony w Te-
atrze Współczesnym w Krakowie
dnia 20.1 0.2016r. Trwał około 75
minut.
Sztuka była oparta na książce
Aleksandra Kamińskiego o tym
samym tytule. Akcja przedsta-
wienia rozgrywała się w latach
1939 – 1943, czyli podczas II
wojny światowej , w czasie
okupacji hitlerowskiej . Główny-
mi bohaterami byli „Alek”, „Ru-
dy” i „Zośka”. Poznajemy ich,
gdy zostają absolwentami Gim-
nazjum im. Stefana Batorego
w Warszawie. Odkrywamy ich
marzenia, cele na przyszłość
i pragnienia, które w brutalny
sposób zderzają się z okupacyjną
rzeczywistością. Wojna bowiem
gwałtownie ucina ich plany
i zmusza do szybkiego dorośnię-
cia, do podejmowania trudnych
decyzji, uczy odpowiedzialności
za własne losy, swoich najbliż-
szych i całego pokolenia. Niemal
z dnia na dzień stają się aktywny-
mi członkami Małego Sabotażu,
by wkrótce chwycić za broń i sta-
nąć w szeregach żołnierskich.
Reżyser postawił tym razem na

młodych aktorów. W spektaklu
Łukasz Dąbrowski odgrywał
„Alka”, w „Rudego” wcielił się
Maksymilian Czarnecki, a „Zoś-
kę” kreował Jakub Perlowski.
Oprócz głównych bohaterów
w sztuce wystąpili: Małgorzata
Kowalska jako Basia, ukochana
„Alka” oraz Paweł Brandys w ro-
li gestapowca.
Moim zdaniem wszyscy aktorzy
zagrali bardzo dobrze i świetnie
oddali grozę panującą w okupo-
wanej Warszawie. Jednak najlep-
szy okazał się aktor wcielający
się w „Rudego”. Znakomicie po-
kazał się zarówno w scenach ra-
dosnych, jak i w tych
dramatycznych. Bardzo spodobał
mi się również sposób relacjono-
wania wydarzeń przez aktorów
na scenie.
Elżbieta Bień, która zajęła się
scenografią, również poradziła
sobie fenomenalnie. Przeniosła
nas do XX wieku - w świat akcji
sabotażowych i walki z okupan-
tem. Przemyślane zostało użycie
rekwizytów na scenie. Wiele
z nich było wykorzystywanych
wielokrotnie w innym celu i
w różnych scenach.
Za światło i dźwięk odpowie-

dzialny był Mateusz Wójcik.
Trzeba pochwalić go za udany
dobór muzyki, która dobrze ko-
respondowała z nastrojem kolej-
nych scen. Chociaż światło nie
odgrywało większej roli, to
świetnie podkreślało tworzący
się klimat na scenie oraz uwi-
daczniało elementy sztuki, na
które powinniśmy zwrócić uwa-
gę.
Podczas oglądania spektaklu mój
wzrok przykuły również stroje
aktorów. Koszule, zielone kami-
zelki i wysokie wiązane buty
znakomicie ukazywały ubiory
młodych żołnierzy polskich
w tamtych czasach.
Moim zdaniem był to bardzo
udany spektakl o trudnej tematy-
ce. Jednak aktorzy udźwignęli go
we wspaniały sposób, postawia-
jąc na pierwszym planie takie
wartości, jak przyjaźń, miłość,
wielki patriotyzm i walkę do sa-
mego końca. Wszystkie elementy
tej sztuki składały się na prze-
piękną i wzruszającą całość.

Alicja Pająk, kl.IIa

KAMIENIE NA SZANIEC W TEATRZE
WSPÓŁCZESNYM

"Lecz zaklinam  niech żywi nie tracą nadziei
i przed narodem niosą oświaty kaganiec;

a kiedy trzeba  na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!..."

(J. Słowacki „Testament mój")
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O „Małym Księciu” sły-
szałam wcześniej , ale nikt nie za-
chęcił mnie do przeczytania tej
książki. Dopiero, kiedy nauczy-
cielka języka polskiego oznajmiła
nam, że będzie to nasza lektura,
wybrałam się po nią do bibliote-
ki.

Moje pierwsze wrażenie?
Bardzo się zdziwiłam, że książka
jest ilustrowana. Większość na-
szych wcześniejszych lektur nie
miała ilustracj i lub było ich bar-
dzo niewiele. O ich zasadności
umieszczenia w publikacji prze-
konałam się dopiero później .

„Mały Książę” to powiastka
filozoficzna autorstwa Antoine de
Saint Exupéry'ego. Niezbyt dłu-
ga, napisana prostym językiem
i zaopatrzona w ciekawe obrazki,
więc przyciąga wielu czytelni-
ków, nie tylko tych najmłod-
szych, ale także nieco starszych,
a nawet dorosłych. To historia
o poszukiwaniu przyjaźni, praw-
dziwej miłości, poznawaniu sa-

mego siebie, demaskowaniu wad
ludzkich, a także o oswajaniu
śmierci.

Czas i miejsce akcji w tej
baśni nie są określone. Co praw-
da występują próby sprecyzowa-
nia czasu (np. 6 lat temu,
pierwszego dnia) i miejsca (np.
na Ziemi, na Saharze), ale dalej
pozostają one tajemnicą, co
wzbudza w czytelniku większą
ciekawość i czyni tekst uniwer-
salnym.

Bohaterem głównym jest
Mały Książę. To postać bardzo
charakterystyczna – niewielki
wzrost, złote włosy, jednokoloro-
we kombinezony, zielono-czer-
wony płaszcz i długi szalik.
Podoba mi się, że stworzony
przez autora, ma tak jakby „swój
styl”. Chociaż postacią pierwszo-
planową jest mały chłopczyk, to
książka zahacza o bardzo trudne
tematy, nawet dla dorosłego czło-
wieka: zadaje pytania o istotę
i sens życia, porusza zagadnienia
tajemnicy śmierci. Te tematy drę-
czą ludzi już od wieków. Jak
można więc połączyć ze sobą tak
skrajne elementy?

Właśnie tutaj ujawnia się
mistrzostwo Antoine de Saint
Exupéry'ego. W jednej książce
pojawiają się: młodość i śmierć,
wady i zalety, zło i dobro. I cho-
ciaż każda bajka kończy się wy-
graną dobra, to tu, na końcu
umiera główny bohater. Myślę,
że jest to szczypta realizmu –
każdego człowieka czeka prze-
cież śmierć, a autor chce, byśmy
ją zaakceptowali.

Oprócz przeciwieństw

w utworze jest wiele symboli.
Planety, po których podróżuje
Mały Książę, odzwierciedlają
wady ludzkie. Próżność, praco-
holizm, miłość do liczb, żądza
władzy i nałogi to najczęstsze
problemy współczesnych ludzi.
Róża symbolizuje wiele rzeczy:
miłość, dumę, kobiecość, deli-
katność i nadzwyczajne piękno.
Lis – to przewodnik po świecie,
uosobienie mądrości i prawdziwy
przyjaciel. Wąż oznacza nato-
miast śmierć, zmartwychwstanie
i powrót do domu.

Dzięki tak dużej liczbie
symboli (wymienione zostały
tylko najważniejsze) z prostej
bajki dla dzieci tworzy się trudny
utwór, z ukrytymi znaczeniami,
który daje do myślenia.

Podsumowując „Mały Ksią-
żę” to, moim zdaniem, wyjątko-
we dzieło. Jest to bajka
ponadczasowa, ponieważ dotyka
tematów, które zawsze leżą w za-
interesowaniu człowieka. Cieka-
wie zarysowani bohaterzy,
niebanalna fabuła i przejmujące
zakończenie tworzą zgraną ca-
łość. Najbardziej podobają mi się
jednak złote myśli zawarte w tej
baśni filozoficznej . Jedną z nich
pragnę przypomnieć naszym
czytelnikiom: „Dobrze widzi się
tylko sercem. To, co najważniej-
sze, jest niewidzialne dla oczu”.
Z czystym sumieniem mogę po-
lecić książkę każdemu.

Alicja Pająk, kl. IIa

"DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM",
CZYLI O PRZESŁANIU W "MAŁYM KSIĘCIU"



Słyszy się często:
Powinieneś to ogarnąć,

kiedy chcemy, aby ktoś zro-
zumiał treść jakiegoś tematu lek-
cyjnego.
Używacie go wtedy, gdy pokłóci-
cie się z przyjacielem lub nie ro-
zumiecie jego pretensj i: Nie
ogarniam, o co ci chodzi. W sen-
sie dosłownym ten czasownik ma
zastosowanie, np. w takiej sytu-
acji: Za chwilę przyjdzie Jola,
więc koniecznie muszę ogarnąć
pokój, bo wygląda jak stajnia Au-
giasza.
Jedno słowo, a występuje w tak
różnym znaczeniu (‘rozumieć
coś, poradzić sobie z czymś, po
sprzątać, doprowadzić coś do ła
du’ itp.)

Pomysłowość użytkowni-
ków nie zna granic i wciąż wy-
myślają oni nowe zastosowania
dla bezokolicznika ogarnąć i je-
go form osobowych. Niestety, ani
językoznawcy, ani poloniści nie
pochwalają tego zjawiska, raczej
ubolewają, nad tym, że młodzi
ludzie nie próbują wykorzystać
bogatego zasobu leksykalnego
naszego języka. Nie zyskacie
aprobaty, jeśli na większość py-
tań do was skierowanych będzie-
cie mieć wyłącznie odpowiedź:
ogarniam to lub nie ogarniam
tego.

O czym to świadczy?
Oznacza to, że wasz język jest
bardzo ubogi. Osoba nadużywa-
jąca bezokolicznika ogarniać

może nawet irytować kogoś, kto
jest świadomym użytkownikiem
języka i wie, że w takich sytu-
acjach należy powiedzieć inaczej .
Sformułowania: ogarnąć to,
ogarnąć tamto, to nie tylko nie-
zbyt chlubna maniera, ale przede
wszystkim błąd językowy.

Co naprawdę oznacza cza-
sownik ogarnąć?

ogarnąć — ogarniać

1.«ująć w ramiona; objąć, opa
sać ramionami, otoczyć rękami»

Ogarnąć syna ramionami. Ogar-
niać ręką świecę.

2.«otoczyć, osłonić ze wszystkich
stron»
Ogarnęła ich cisza. Ogarnęły ich
ciemności, mgła.

3.«objąć swoim zasięgiem, roz
szerzyć się, rozprzestrzenić się
na coś»
Epidemia ogarnęła cały kraj . Po-
żar ogarnął budynek.

4.«o uczuciach, wrażeniach; sta
nach psychicznych i fizycznych:
opanować, przeniknąć kogoś,
owładnąć kimś»

Ogarnia kogoś apatia, gniew, li-
tość, niepokój , zdumienie, złość,
żal.

5.«pojąć, zrozumieć, poznać coś;
zdać sobie z czegoś sprawę; ob

jąć myślami, rozumem, pamię
cią»

Nie mógł ogarnąć całego proble-
mu. Ogarniać całą grozę sytuacji.

6.«spojrzeć na kogoś na coś ze
wszystkich stron»

Ogarnąć spojrzeniem, wzrokiem,
objąć spojrzeniem całą okolicę.

7.pot. «niezbyt dokładnie po
sprzątać»
Ogarnąć mieszkanie.

Zachęcam do poznawania
własnego języka, odkrywania bo-
gactwa słów i poszukiwania jak
najlepszych rozwiązań. Podobno
piszemy i mówimy coraz gorzej ,
nie rozumiemy znaczenia wielu
słów, bo nie zaglądamy do słow-
ników, leksykonów czy poradni-
ków językowych (nawet tych
internetowch! ). Wprawdzie błędy
językowe zdarzają się wszyst-
kim, ale na pewno już nie wszy-
scy próbują z nimi walczyć.
Ważne by nie być w tej sprawie
zupełnym ignorantem i nie baga-
telizować problemu. Dbajmy za-
tem o czystość współczesnej
polszczyzny!

K.W.
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O KARIERZE BEZOKOLICZNIKA "OGARNĄĆ"

Od jakiegoś czasu niezwykłą karierę wśród uczniów, a nawet dorosłych robi
bezokolicznik ogarnąć. Ileż ono ma zastosowań?! W jak różnych sytuacjach go używacie!
A co na to językoznawcy?
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Rabdologia – brzmi jak nazwa
nauki medycznej , a jest to rachu-
nek wykonywany na przyrządzie
skonstruowanym przez Johna
Nepera, służącym do ułatwiania
mnożenia i dzielenia. Przyrząd
składa się z 10 sztabek. Każda
sztabka jest podzielona na 10
kwadracików, a każdy kwadracik
podzielony przekątną na połowy.
Sztabki są ruchome i mogą być
ustawiane w zależności od po-
trzeb.

Brachistochrona – linia tak
zwanego najszybszego staczania
się. Jest to krzywa płaska, łączą-
ca dwa punkty A i B nieleżące
w jednym pionie, po którym
punkt materialny, staczając się
pod działaniem siły ciężkości,
przebędzie drogę AB w najkrót-
szym czasie.

Traktrysa – jeżeli niesztywny
łańcuszek albo linę zawiesimy na
dwóch gwoździach, tak aby mógł
swobodnie zwisać, to przyjmie
on kształt linii krzywej , która na-
zywa się łańcuchową.

Lemniskata – linia krzywa pła-
ska, przypominająca leżącą
ósemkę.

W kręgu zagadek i ciekawostek
1 . W pewnym starym mieście na
zachodzie Polski na wysokiej
wieży jest wmurowany zegar. Ze-
gar chodzi niezmordowanie od
1362 roku. Jego wielka wska-
zówka minutowa ma metr długo-
ści. Jaką drogę przebyło ostrze tej
wskazówki? 100, 200, 300 kilo-
metrów? Może więcej?

2. Któż nie zna ballady Mickie-

wicza „Pani Twardowska”? Pa-
miętacie? „ Z kielicha na podłogę
pada, rośnie na dwa łokcie. Nos
jak haczyk, kurze nogi i krogul-
cze ma paznokcie…”. I dalej :
„Gdy mu Twardowski dokucza
od drzwi, od okien odpycha,
czmychnąwszy dziurką od klu-
cza…” Ile razy Mefisto musiał
się zmniejszyć, by móc czmych-
nąć dziurką od klucza?

3. Pewien ślimak, zamieszkały
gdzieś w okolicach Warszawy,
wybrał się na pieszą wycieczkę
do Szczecina. Szedł regularnie po
8 godzin dziennie z prędkością
swą ślimaczą przeciętnie
0,002m/s. Ile czasu potrzebował
ów ślimak na dojście do Szczeci-
na (około 520 km). Rok, pięć lat,
dziesięć lat?

4. Ile 50 – tonowych cystern by-
łoby potrzebnych na przewiezie-
nie krwi wytłoczonej przez serce
jednego człowieka w ciągu 60
lat? Sto, pięćset, tysiąc czy wię-
cej? Dla ułatwienia przyjmij , że
ciężar właściwy krwi wynosi 1 .

mgr Elżbieta Iciek

CO TO JEST?

Czasem dziwnie się to nazywa, czasem o tym słyszeliśmy, ale nie wiemy dokładnie, o co
chodzi. Czasem przypominamy sobie coś niecoś, a czasem może nigdy nie obiło się
o uszy… Co mogą oznaczać podane wyrazy?
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19 października 2016 o go-
dzinie 9:00 miał miejsce drugi
etap zawodów w piłce halowej ,
inaczej mówiąc „półfinał powia-
towy”, w którym brały udział
cztery najlepsze drużyny ze swo-
ich gmin: Gimnazjum nr 2 z By-
strej Podhalańskiej , Gimazjum
nr 1 ze Stryszawy, Gimnazjum
nr 1 z Zawoi Centrum, Gimna-
zjum nr 1 z Zembrzyc.

W pierwszym meczu tur-
nieju grały gimnazja z Bystrej
i Stryszawy. Pierwsza połowa
skończyła się wynikiem 0:0
z przewagą Stryszawy, lecz By-
stra wyprowadziła skuteczną

kontrę i mecz zakończył się wy-
nikiem 1 :0 dla gimnazjum w By-
strej . W drugim spotkaniu
zmierzyły się gimnazja z Zawoi
i Zembrzyc. Chłopcy z naszej
szkoły górowali nad rywalami
w całym meczu i wygrali 3 :1 .
W następnie zagrały drużyny ze
Stryszawy i z Zawoi. Niestety,
nasi zawodnicy nie dorównali do-
syć dobrej grze Stryszawy i
mecz skończył się wynikiem 2:1 .
W ważnym meczu dla układu ta-
beli zmierzyły się Stryszawa
i Zembrzyce, mecz był bardzo
wyrównany, lecz w końcówce
Stryszawa przeszła do defensy-

wy, ostatecznie pokonując Ze-
mbrzyce 3:2. W ostatnim meczu
turnieju grała nasza szkolna dru-
żyna z bardzo dobrym zespołem
z Bystrej . Nasi zawodnicy po-
trzebowali wygranej co najmniej
2:0, lecz chłopakom brakowało
szczęścia - piłka obijała się
o słupki i poprzeczki i niestety
chłopcy zremisowali 0:0, co dało
awans Stryszawie zamiast Zawoi.

Na koniec zawodów zosta-
ły rozdane dyplomy. Awans wy-
walczyły Gimnazjum nr 2
w Bystrej i Gimnazjum nr 1
w Stryszawie.

Aleksander Zemlik, kl. III

PÓŁFINAŁ POWIATOWY W PIŁCE NOŻNEJ
HALOWEJ

GMINNE ELIMINACJE W PIŁCE NOŻNEJ
HALOWEJ

W dniu 12.1 0.2016 r.
w Hali Widowiskowo - Sporto-
wej w Zawoi Centrum odbyły się
gminne eliminacje w halowej pił-
ce nożnej szkół gimnazjalnych.
Udział brały 3 drużyny :
Zawoja Centrum, Zawoja Wilcz-
na oraz Skawica. Po bardzo za-
ciętych meczach drużyny

uplasowały się następująco.
I miejsce: Zawoja Centrum,
II miejsce: Zawoja Wilczna,
III miejsce: Skawica.

Wyniki meczów wyglądają
następująco:
1 . Gimnazjum Zawoja Centrum
– Gimimnazjum Zawoja Wilczna
4:2.
2. Gimnazjum Wilczna - Gimna-
zjum Skawica 3:1 .
3 . Gimnazjum Zawoja Centrum -
Gimnazjum Skawica 2:0.

Zawody były na bardzo
wysokim poziomie oraz rozegra-
no je w duchu fair-play. Napraw-
dę miło się je oglądało. : )

Damian Rak, kl. III
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JESIENNA PODRÓŻ
Barwy jesieni przygotowane przez uczniów naszej szkoły cieszą oko, bo za oknem szaru
ga, wiatr i deszcz. Złota polska jesień zaprezentowana na tych rysunkach ogrzeje
niejedno zziębnięte serce.
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Następnego dnia, zaraz
z samego ranka pojechałyśmy do
specjalnego klubu, gdzie osoby
niepełnosprawne mogą się rozwi-
jać sportowo. Przyjechałyśmy kil-
kanaście minut przed meczem,
żeby zająć miejsca. Po upływie
15 minut mecz się rozpoczął, a na
salę przybyły dwie drużyny.
Pierwsze, co dostrzegłam to to, iż
każdy zawodnik miał inny wózek
- specjalnie przystosowany do tej
gry - oraz to, że na sali znajduje
się tylko pięciu zawodników,
a nie siedmiu.
Kiedy mecz się rozpoczął, to od

samego początku byłam bardzo
zaciekawiona całym tym spotka-
niem. Z ogromną uwagą i zdzi-
wieniem śledziłam, co ci ludzie
potrafią wyczyniać na wózku, ob-
serwowałam tę grę. Było to coś
zupełnie nowego dla mnie. Jak na
razie dotąd moje życie opierało
się tylko na spaniu, jedzeniu
i uczeniu się, a tu nagle taka nie-
samowita rzecz! Bardzo spodobał
mi się ten mecz, dlatego postano-
wiłam się zapisać do drużyny na
następny tydzień.
Gdy nadszedł długo wyczeki-

wany moment zapisów, pojecha-
łam tam razem z mamą i Olą.
Muszę się przyznać, że troszkę
się denerwowałam przed zapisa-
mi. Przecież ja nigdy w nic takie-
go nie grałam!
Po upływie kilkanastu koszmar-

nych minut nadeszła moja kolej .
Mama mnie puściła i kazała je-
chać. Tak zrobiłam, pojechałam
przed siebie do sali, która znajdo-
wała sie na przeciwko mnie. Kie-
dy wjechałam do niej jedyne, co
ukazało się moim oczom, to oczy
3 osób patrzących tylko na mnie.
- Dzień dobry! - ledwo wymam-

rotałam pod nosem.
- Dzień dobry! Przedstaw się nam
- powiedziała głośno jakaś pani,
a po upływie kilku minut kazała
mi rzucać piłką do kosza. Podje-
chałam do linii, z której kazano
mi rzucać. Pierwszy raz rzucałam
na boisku do kosza. Nie wiedzia-
łam, jak trzeba trzymać piłkę i na
co trzeba zwracać uwagę przy tej
czynności. Ku mojemu zdziwnie-
niu trafiłam. I to nie jeden raz!
Widziałam, jak jury patrzyło na
mnie z wielkim uśmiechem. Bar-
dzo cieszyłam się z tego. Na koń-
cu testu oznajmiono mi, że
dostałam się do drużyny i na na-
stępny dzień mam przyjść na tre-
ning o godzinie 1 5:00.
Kiedy wyszłam z sali, byłam tak
szczęśliwa, że mama i Ola od
razu wiedziały, co się stało.
- Wiedziałam, że ci się uda! -
wykrzyknęła Ola i mnie
przytuliła.
- Jutro mam trening o 15:00 -
oznajmiłam, a po chwili
mama powiedziała, że jutro
jest zajęta i nie będzie
mogła mnie zawieźć. Mój
dobry nastrój przykryły
czarne chmury smutku.
Kiedy moja przyjaciółka to
zauważyła, od razu się
zerwała i zaproponowała,
iż jej mama mogłaby
zawieźć nas na mój
trening. Moja mama się
zgodziła i znów na mojej
twarzy pojawił się
uśmiech.

Kiedy przyszedł dzień
treningu, o mały włos nie
zapomniałam mojego
stroju. Dobrze, że była ze
mną Ola. Zawsze mogłam
na nią liczyć. Po

zapakowaniu się do auta jej
mamy, ruszyłyśmy na trening.
Oczywiście przez cały ten czas
nie opuszczał mnie mój stres. Nie
lubię go.. . Gdy upłynęło
kilkanaście minut, dojechałyśmy
na miejsce. Wysiadłam z auta z
pomocą Oli i udałyśmy się w
stronę wielkiego gmachu, na
którym ostatnio rozgrywał się
mecz.
- Pa, mamo!
- Do widzenia i dziękuję! -
wykrzyknęłyśmy niemal
jednocześnie na pożegnanie.
Po tym jak weszłyśmy do sali i
kiedy już byłam gotowa do
treningu, Ola usiadła na
trybunach i z uwagą obserwowała
mnie i inne dziewczyny. Nagle na
salę wszedł trener i powiedział,
co i jak mamy wykonywać.
Ćwiczeń - jak na pierwszy raz -
było sporo. Tutaj takie, a nagle
znów inne.
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Pomimo tego, że było to
wszystko męczące, bardzo mi się
ten trening podobał, a trenerowi
powiedziałam, że na następnym
też na pewno się zjawię i ode-
szłam do szatni. W tym samym
czasie Ola zadzwoniła po swoją
mamę, żeby nas odebrała. Później
wróciłyśmy do domu.

Przez następne dwa miesią-
ce chodziłam regularnie na trenin-
gi. Koszykówka stała się moim
hobby. Było to coś, co kochałam
robić na co dzień i to, co sprawia-
ło mi ogrom przyjemności. Trener
kilka razy powiedział, że świetnie
sobie radzę i widzi postępy, jakie
zrobiłam. Mówił też, iż na mecz
na pewno pojadę. Bardzo się cie-
szyłam z tej wieści, jaką mi
oznajmił. Oczywiście nie sama!
Gdy tylko Ola i mama to usłysza-
ły, krzyczały uszczęśliwione, a na
następny dzień ku mojemu zasko-
czeniu, mama kupiła mi długo
wyczekiwaną piłkę do koszyków-
ki. Kiedy tylko ją zobaczyłam,
bardzo się ucieszyłam. Moja ma-
ma jest najlepsza!

29 listopada nastał dzień me-
czu, na który oczywiście pojecha-
łam. Jak to zawsze u mnie bywa -
stres nie odstępował mnie na krok
od momentu wstania z łóżka
i wejścia na wózek. Niestety, je-
stem taką osobą, która żyje ciągle
ze stresem.
- Mamo! Chodź szybko, bo się
spóźnimy! - wołałam mamę już
bodajże od 5 minut, a ona ciągle
coś jeszcze robiła. Modliłam się
tylko, żeby się nie spóźnić. Po
chwili w końcu mama wyszła
z domu, wsiadłyśmy do auta i od-
jechałyśmy w stronę mojego
upragnionego meczu. Z każdym
następnym metrem zbliżałam się
do niego i do dziewczyn z druży-
ny. Po kilkunastu minutach doje-
chałyśmy na miejsce,

''wypakowałam się'' z auta i poje-
chałam w stronę hali. Kiedy zbli-
żałam się do niej , słyszałam, że
dziewczyny już się przygotowy-
wały do meczu. Nie mogłam się
doczekać, kiedy do nich podjadę,
ale zarazem się bałam. Dziwne
uczucie. . . Po chwili, gdy już wy-
jechałam na salę i zaczęłam się
rozgrzewać, przyjechał też inny
zespół, z którym miałyśmy grać.
Wśród nich zauważyłam pew-

ną dziewczynę.. . Poznałam ją. To
była Weronika, ''poznałyśmy się''
dawno temu w szpitalu, kiedy by-
łam na badaniach. Wyśmiewała
się ze mnie, że jeżdżę na wózku,
a tu co, proszę? Nagle okazuje
się, że ona też jest niepełnospraw-
na i akurat dzisiaj gram przeciw-
ko niej . To spojrzenie i nasze
spotkanie się wzorkiem.. . przera-
ziło mnie.
- Ej , Magda! - przerwała moje za-
myślenie Angelika - dziewczyna
z drużyny.

Po półgodzinnej rozgrzewce
mecz się zaczął. Trener powie-
dział, że wpuści mnie na boisko
na pierwsze parę minut i na sa-
mym końcu. Tak też się stało, na
starcie weszłam i byłam na pozy-
cj i rozgrywającego. Oczywiście
zaraz obok mnie musiała być We-
ronika. Bałam się jej . Jej wzrok
przerażał. . . ale nie mogłam dać
się ''zabić'' jej spojrzeniu. Nasza
drużyna grała o wiele lepiej niż
nasi przeciwnicy. Nie minęło
dziesięć minut gry, a już zdobyły-
śmy 3 kosze! Z czego ja zdoby-
łam dwa, ale byłam uradowana!
Jak nigdy dotąd. Niestety, tak jak
było ustalone, trener mnie zmie-
nił. Po upływie kolejnych dziesię-
ciu minut okazało się, że punkty
naszych przeciwników się zwięk-
szają. Nie mogłyśmy do tego do-
puścić! Niestety, trener był
nieugięty i nie chciał mnie wpu-

ścić. Kiedy oglądałyśmy z trybun
cały mecz, to można było stwier-
dzić, że jednak dajemy radę, lecz
nie na tyle, żeby je pokonać. Czas
gry mijał i mijał. Raz się cieszy-
łyśmy, a raz milczałyśmy z po-
wodu straconych punktów.
Dopiero na ostatnie dziesięć mi-
nut trener mnie wpuścił na bo-
isko. Razem z dziewczynami
musiałyśmy nadrobić 3 punkty,
jeśli chciałyśmy wygrać. W tam-
tym momencie nie byłam pewna
tego, czy wygramy. Po upływie
ośmiu minut udało nam się nad-
robić te dwa stracone punkty.
Jednak ten jeden był nam bardzo
potrzebny.
- Dziewczyny, ostatnia akcja! -
słyszałam jak trener wykrzykiwał
non stop te słowa.
Ale tak, wtedy to była ostatnia

akcja. Miałam piłkę w ręku i na-
gle przyjechała do mnie Weroni-
ka, nie wiedziałam, co zrobić.
Chciała mi odebrać piłkę, lecz ja
się nie dałam. W tamtym momen-
cie pomyślałam sobie o tym, jak
dużo już przeszłam i teraz nie po-
winnam się bać. Do mnie należał
ostatni rzut. Wygramy czy prze-
gramy? To pytanie nurtowało
wszystkich zebranych na sali.
Rzuciłam i udało się! Wygrały-
śmy i w końcu pokazałam Wero-
nice, na co tak naprawdę mnie
stać. Na końcu naszego spotkania
podeszła do mnie i przeprosiła
mnie oraz podziękowała za wspa-
niałą grę.

Patrycja Matyja, kl. III
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"Uprzywilejowanie jest złem moralnym niemal takim
samym jak dyskryminacja, ponieważ dając komuś więcej,

niż mu się należy, komuś innemu trzeba dać za mało".
Paul Johnson

Myśli miesiąca:

Na lekcji biologii pani pyta
uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżni-
ków.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

***
- Jak brzmiały ostatnie słowa
twojego pana od biologii?
- Znam ten gatunek węża. Spo-
kojnie nie jest jadowity.

***
Małgosia bardzo dużo rozmawia-
ła na lekcjach, dlatego pani profe-
sor wpisała jej uwagę do
dzienniczka. Następnego dnia

Małgosia pokazuje pani dzienni-
czek, a tam notatka pod uwagą:
- To jeszcze nic! Usłyszałaby pani
moją żonę!

***
Podczas klasówki nauczyciel
mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś
głosy.
A jeden z uczniów:
- Mnie też, ale się leczę.

***
Nauczycielka zwraca się do
ucznia, patrząc mu wnikliwie
w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka, Cie-
bie nie ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podej-
rzewamy, że babcia symuluje.

***
- Tato, mój nauczyciel polskiego
pochwalił mnie dzisiaj .
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę jak lekarz
z 30 - letnią praktyką.

***
- Ile zna pan języków?
- Trzy.
- Jakie?
- Rosyjski, angielski i francuski.
- Proszę powiedzieć coś po an-
gielsku.
- Gutten tag.
- Ale to jest po niemiecku.
- A to cztery.

***
Chłopak przygląda się swojej
dziewczynie uważnie, a w końcu
zwraca się do niej z wyrzutem:
- Paulina, dlaczego nie nosisz
prezentu ode mnie?!
- Dziewięć miesięcy nosiłam. Te-
raz już sam chodzi.

***
Jaś mówi do kolegi:
- Wiesz co? Jak dzwoni mi bu-
dzik, to wydaje mi się, że do
mnie strzelają.
- I co? Zrywasz się z łóżka?
- Nie. . . leżę jak zabity.

Zebrała:
Patrycja Kuś

KAWAŁ ŻARTU
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