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Rozbiory
I rozbiór
Polska pod zaborami znajdowała
się od 1772, kiedy to trzy pań-
stwa ościenne (traktat Trzech
Czarnych Orłów) dokonały
pierwszego rozbioru naszej Oj-
czyzny.
Po pierwszym rozbiorze nastąpiło
rozluźnienie związku pomiędzy
Prusami, Austrią i Rosją, w roku
1787 wybuchła wojna Rosji i Au-
strii przeciwko Turcji, rok 1787
był także rokiem zjazdu Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego
i Katarzyny II w Kaniowie. Na
zjeździe caryca zgodziła się na
zwołanie sejmu pod węzłem kon-
federacji i przeprowadzenie re-
form w kraju.
II rozbiór
Rok 1793 był rokiem podpisania
traktatu rozbiorowego pomiędzy
Katarzyną II i Fryderykiem Wil-
helmem II. Jedynym krajem z na-
szych sąsiadów, który nie brał
udziału w rozbiorze, była Austria.
Była ona bowiem zaangażowana
w wojnę z Francją.
III rozbiór
Podczas walk powstańczych Ro-
sja, Prusy i Austria prowadziły
rozmowy dotyczące kolejnego
rozbioru. W roku 1795 podpisano

traktat rozbiorowy. Rzeczpospo-
lita została wymazana z map Eu-
ropy.

Powstanie Kościuszkowskie
Drugi rozbiór doprowadził do
pierwszego, dużego zrywu nie-
podległościowego Polaków. 24
marca 1794 na Rynku Krakow-
skim Tadeusz Kościuszko uro-
czyście zaprzysiągł wierność
Polsce, tym samym rozpoczął po-
wstanie. Tadeusz Kościuszko ob-
jął funkcję dyktatora (naczelnika
powstania). Dnia 4 kwietna 1794
roku siły powstańcze pokonały
wojska rosyjskie w bitwie pod
Racławicami. Zwycięstwo to
miało ogromne znaczenie – było
pierwszym sukcesem powstania.
W celu zapewnienia powstaniu
udziału chłopów Kościusz-
ko 7 maja 1794 roku w Po-
łańcu ogłosił tzw. uniwersał
połaniecki. Znosił on pod-
daństwo osobiste chłopów,
zwolnienia od pańszczyzny
dla walczących oraz prawo
nieusuwalności z użytko-
wanego gruntu. Przeciw po-
wstaniu wystąpiły Prusy.
Wybuchło powstanie
w Wielkopolsce. Tymcza-
sem oddziały polskie po-
niosły klęskę w walce

z armią pruską pod Szczekocina-
mi. W lipcu i sierpniu toczyły się
ciężkie walki z wojskami pru-
skim pod Warszawą, ostatecznie
uwolniono miasto od oblężenia.
Aby nie dopuścić do połączenia
się dwóch armii rosyjskich, dnia
10 października Kościuszko ze
swoimi siłami zastąpił drogę
wojsku carycy Katarzyny II.
W bitwie poniósł druzgocącą
klęskę i sam dostał się do niewo-
li. Dalszą obroną stolicy dowo-
dził Józef Zajączek.
W listopadzie wojska rosyjskie
zajęły Pragę i dokonały tam rzezi
na jej mieszkańcach. Ostatni na-
czelnik powstania Tomasz Waw-
rzecki podpisał kapitulację
i powstanie upadło.
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Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada
Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do
powołania koalicyjnego rządu, w skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw
politycznych. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z 23 kwietnia
1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
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Sytuacja Polaków po wybuchu
I Wojny Światowej
Z chwilą wybuchu wojny

sytuacja Polaków we wszystkich
trzech zaborach była bardzo róż-
na. Największymi swobodami
cieszyli się Polacy zamieszkujący
ziemie znajdujące się pod zabo-
rem austriackim. Istniały tam za-
legalizowane partie polityczne,
a Polacy posiadali swą reprezen-
tację w parlamencie austriackim.
Z drugiej strony panowało
na tych ziemiach olbrzymie zaco-
fanie gospodarcze i bieda. W za-
borze pruskim, mimo iż warunki
gospodarcze były o wiele lepsze,
a ludzie nie cierpieli takiej biedy,
to Polacy byli bardzo dyskrymi-
nowani. W zaborze rosyjskim
w ostatnich latach poprzedzają-
cych wybuch I Wojny Światowej
zaznaczył się dość wyraź-
ny wzrost gospodarczy.

Wybuch I Wojny Światowej dał
nareszcie Polakom szansę na od-
zyskanie niepodległości. Józef
Piłsudski, który opowiedział się
po stronie państw centralnych,
już w 1914 roku podjął akcję ma-
jącą wzniecić antyrosyjskie po-
wstanie w Królestwie Polskim.
W tym celu wkroczył na ziemie
zaboru rosyjskiego ze swą kom-
panią kadrową. Jego akcja nie za-
kończyła się jednak sukcesem,
gdyż nie uzyskał poparcia wśród
antyniemiecko nastawionych Po-
laków. Piłsudski po nieudanej
próbie wzniecenia powstania roz-
począł tworzenie w Galicj i pol-
skich formacji wojskowych,
Legionów, składających się
z trzech brygad. Piłsudski przy-

stąpił także do tworzenia Polskiej
Organizacji Narodowej .
W tym czasie siły endeckie pod
auspicjami armii rosyjskiej stwo-
rzyły Legion Puławski. Rosjanie
starali się także pozyskać dla sie-
bie poparcie Polaków poprzez
odezwę ks. Mikołaja Mikołajewi-
cza – dowódcy rosyjskiej armii,
obiecującą Polskę odrodzoną,
„swobodną w języku, wierze i sa-
morządzie”, ale pod berłem cara.
Obietnica ta nie przekonała Pola-
ków. W VIII 1915 r. Państwa
Centralne zajęły Królestwo Pol-
skie. Dla pozyskania Polaków re-
aktywowano Uniwersytet
Warszawski, Politechnikę, przy-
wrócono język polski w sądach
i gminach.
W 1916 roku po udanej rosyj-
skiej ofensywie Brusiłowa, gdy
front rosyjski dotarł aż do Gali-
cj i, państwa centralne postanowi-
ły zyskać poparcie Polaków. 5
listopada 1916 roku cesarze Nie-
miec i Austro-Węgier wydali akt
mówiący o tym, że na ziemiach
zaboru rosyjskiego zostanie po
wojnie utworzone niepodległe
państwo polskie, będące jednak
złączone stałym sojuszem z pań-
stwami centralnymi.
W 1917 roku Piłsudski zaczął
zdawać sobie sprawę, że mimo
zwycięstwa państw centralnych
nad targaną rewolucją Rosją woj-
na zakończy się triumfem Wiel-
kiej Brytanii i Francji, którym
z pomocą przyszło także USA.
W lipcu tego roku miał miejsce
tzw. „kryzys przysięgowy”, gdy
Piłsudski wraz z I i III Brygadą
nie złożył przysięgi wierności
Państwom Centralnym. Józefa

Piłsudskiego i K. Sosnkowskiego
osadzono w więzieniu w Magde-
burgu. W ogarniętej rewolucją
Rosji Rząd Tymczasowy wydał
oświadczenie o powstaniu Polski,
ale w Unii z Rosją, natomiast
Rada Delegatów Żołnierskich
i Robotniczych wydała oświad-
czenie o niepodległości Polski.
Jednak miało to tylko znaczenie
symboliczne, ponieważ ziemie
polskie znajdowały się pod kon-
trolą Niemców. W tym samym
roku także po sukcesie rewolucji
październikowej i przejęciu wła-
dzy przez bolszewików Rosja
podpisała w Brześciu separaty-
styczny pokój z Niemcami, od-
dający im ziemie polskie. W tym
czasie w kontrolowanej przez
Niemców Warszawie powstała
pełniąca funkcje rządu Rada Re-
gencyjna. Jednak, na froncie za-
chodnim państwa Ententy
odnosiły coraz większe sukcesy
i wobec coraz większych proble-
mów wewnętrznych państw cen-
tralnych jasną stała się ich
nieuchronna porażka. 8 I 1918 r.
miało miejsce orędzie prezydenta
USA W. Wilsona (14 punktów,
dotyczących ustaleń powojen-
nych, w tym 13-ty odnośnie Pol-
ski). Uznał on konieczność
powołania niepodległej Polski
w granicach etnicznych z bez-
piecznym dostępem do morza.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Odzyskanie niepodległości
Jesienią 1918 r. dobiegała

końca I Wojna Światowa, która
przyniosła klęskę wszystkim
trzem zaborcom. Rosja pogrążyła
się w zamęcie rewolucji i wojnie
domowej, wielonarodowa monar-
chia austrowęgierska rozpadała
się i chyliła ku upadkowi,
a Niemcy uginały się pod napo-
rem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowta-
rzalna szansa, aby móc odzyskać
utracony byt państwowy. Widząc
klęskę zaborców, Polacy zaczęli
przejmować władzę wojskową
i cywilną, tworząc zręby przy-
szłego państwa.
W dniu 28 października 1918 ro-
ku w Krakowie powstała Polska
Komisja Likwidacyjna, która za-
częła przejmować władzę z rąk
Austriaków na terenie Galicj i
i Śląska Cieszyńskiego. Przypie-
czętowaniem jej dzieła było
w kilka dni później rozbrojenie
załogi austriackiej przez człon-
ków konspiracyjnej Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej oraz
legionistów i młodzież.
W nocy z 6 na 7 listopada po-
wstał w Lublinie Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej
pod kierownictwem Ignacego
Daszyńskiego, w którego skład
weszli przedstawiciele PPS,
PPSD i PSL „Wyzwolenie”.
Równocześnie podległe rządowi
oddziały przystąpiły do rozbraja-
nia wojsk okupacyjnych na Lu-
belszczyźnie i Kielecczyźnie.
W tym właśnie czasie powrócił
do kraju Józef Piłsudski, więzio-
ny od lipca 1917 roku przez
Niemców. W dniu 10 listopada
1918 roku przybył on do Warsza-
wy. Jego przyjazd wywołał entu-
zjazm ludność stolicy i masowe
rozbrajanie okupantów na terenie

całej Kongresówki.
W dniu 11 listopada Rada Regen-
cyjna przekazała Józefowi Pił-
sudskiemu Naczelne Dowództwo
nad formującym się Wojskiem
Polskim, a trzy dni później prze-
kazała mu całą władzę cywilną.
Dzień wcześniej podporządkował
mu się również Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej
w Lublinie. Józef Piłsudski po-
wołał nowy centralny rząd, który
w dniu 21 listopada wydał mani-
fest zapowiadający reformę rolną
i nacjonalizację niektórych gałęzi
przemysłu, uzależniając jednak
ich przeprowadzenie od postano-
wień przyszłego Sejmu Ustawo-
dawczego. Jednocześnie Józef
Piłsudski wprowadził bardzo ko-
rzystne dla robotników warunki
pracy i zapowiedział wybory par-
lamentarne.
W dniu 22 listopada Józef Piłsud-
ski ogłosił się Naczelnikiem Pań-
stwa i razem z premierem
podpisał dekret o tymczasowych
władzach Republiki Polskiej .
Przypieczętowaniem dzieła odro-
dzenia Rzeczypospolitej była Bi-
twa Warszawska, w której naród
polski obronił odzyskaną niepod-
ległość.
Dzień 11 listopada, w którym Jó-
zef Piłsudski przejął władzę, dla
uczczenia powstania suwerenne-
go ośrodka władzy odrodzonej
Polski, został w 1937 ro-
ku oficjalnie ogłoszony
świętem narodowym.
Jednak dzień ten był już
od 1919 roku obchodzony
jako Święto Niepodległo-
ści. Od tego czasu jest
jednym z najważniejszych
świąt obchodzonych przez
Polaków w kraju i zagra-
nicą.

Dzieje obchodów

Do czasu wybuchu II Wojny
Światowej święto obchodzono
tylko dwa razy - w roku 1937
i 1938. W latach 1939-1944 -
podczas okupacji hitlerowskiej
oficjalne lub jawne świętowanie,
podobnie jak i każde inne przeja-
wy polskości, było niemożliwe.
W roku 1945 władze komuni-
styczne świętem państwowym
uczyniły dzień 22 lipca - datę
podpisania Manifestu PKWN, ja-
ko Narodowe Święto Odrodzenia
Polski. W okresie PRL Święto
Niepodległości zostało zakazane.
Jakiekolwiek próby kultywowa-
nia obchodów dnia 11 listopada
groziły surowymi sankcjami ze
strony władz. Narodowe Święto
Niepodległości obchodzone 11
listopada przywrócono, ustawą
Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 ro-
ku. W III Rzeczpospolitej Naro-
dowe Święto Niepodległości,
obchodzone 11 listopada, jest
najważniejszym świętem narodo-
wym Polski. Dzień ten jest dniem
wolnym od pracy. Rocznicowe
uroczystości mają miejsce
w wielu polskich miastach, jed-
nak największe obchody z udzia-
łem najwyższych władz
państwowych odbywają się
w Warszawie na placu Józefa Pił-
sudskiego, przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza.
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11 listopada 1918 roku – ta data zajmuje w świadomości Polaków szczególne miejsce. Po
123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do Ojczyzny, która nie
zginęła, pozwoliło wychodzić nam z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważnym
problemom naszej egzystencji. Z tego też powodu rokrocznie uroczyście obchodzimy
w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku apel z tej okazji przygoto
wali uczniowie klasy Ib pod kierunkiem pani Elżbiety Iciek i pana Zbigniewa Marcaka.

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
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1 i 2 listopada to szczegól-
ne dni świąteczne, podczas któ-
rych wszyscy wspominają swoich
bliskich. Na cmentarzach panuje
tłok jak na ruchliwej ulicy -
wszyscy chcą jak najszybciej do-
trzeć do grobów bliskich.

Spotykają się na chwilę ca-
łe rodziny, modlą się za zmarłych
- szkoda tylko, że to tak krótko
trwa, bo każdy się spieszy do do-
mu. Gdy zapada noc, cały cmen-
tarz lśni, płoną piękne znicze,
lecz gdy przyjrzysz się uważniej ,
to dostrzeżesz groby, na których

nie ma ani jednego znicza. Na ten
widok na pewno każdemu robi
się w sercu smutno. Często są to
groby opuszczone, bo rodzina nie
ma czasu albo nie chce się nimi
opiekować z różnych powodów.
Dobrze, że są tacy ludzie, którzy
potrafią zapalić znicz na grobach
żołnierzy poległych w różnych
walkach, którzy oddali życie, by-
śmy mogli żyć w lepszych cza-
sach.

I tak mijają te dwa dni.
Cmentarze wyglądają pięknie -
całe w kwiatach i blasku zniczy,

lecz z biegiem dni kwiaty więd-
ną, znicze gasną i znów będzie
szaro, tylko gdzieś na pojedyn-
czych grobach zapłonie samotny
znicz .

Pamiętajmy o naszych bli-
skich zmarłych nie tylko w dniu
ich święta, lecz przez cały rok
odwiedzajmy ich groby. Niech
zawsze płoną tam znicze!

Mateusz Skoczeń, kl. Ia

LISTOPADOWE ŚWIĘTO

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej
przystani, odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]

Danuta Wawiłow
"Znicze" [fragm.]

Kwitną zniczami
ciemne chodniki.
Jesienne kwiaty,
błędne ogniki
palą się znicze.

Dziesiątki, setki,
tysiące zniczy.. .
Nikt ich nie zliczy.. .

Przechodzą ludzie,
schylają głowy.
Wśród żółtych liści
listopadowych
palą się znicze.. .

Maria Czerkawska
"Zaduszki" [fragm.]
A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.

Jan Twardowski
"Żal" [fragm.]

Żal że się za mało kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno

Joanna Kulmowa
"W Zaduszki" [fragm.]

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Smutek to jest mrok po zmarłych
tu, ale dla nich są wysokie, jasne
światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij .
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności
skrzydlatej .

Władysław Broniewski
"Zaduszki"
W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.

Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.

Ryszard Przymus
"Znicze"
Palą się znicze.. .
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.

Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć -
Palą się znicze.. .
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Również uczniowie naszej
szkoły wspaniale się bawili.
Dzieci z klas I-VI przeżyły wspa-
niałe popołudnie, pełne magii,
konkursów i tańca przy dźwię-
kach znanych przebojów. Wszy-
scy bawili się doskonale. Całą
zabawę prowadziły dwie uczen-
nice z klasy VI - Justyna Szarlej
i Julia Mazur. Na zabawie gości-
liśmy wyjątkowo liczne grono
dzieci, że trudno było zorganizo-
wać zaplanowaną zabawę. Naj-
pierw na naszej imprezie
przeprowadziliśmy wszystkim
dobrze znane limbo. Zabawa po-
lega na przechodzeniu pod prze-
szkodą, coraz niżej i niżej , i niżej .
Kolejną zabawą było podawanie
sobie nawzajem miotły. Ta zaba-
wa wzbudziła dużo śmiechu.
Każdy musiał jak najszybciej od-
dać swojemu koledze miotłę, że-
by utrzymać się w grze.
Przedostatnią grą był taniec z ba-
lonami, a ostatnią - robienie war-
koczyków dziewczynom. Każda
dziewczyna wygodnie usiadła na
swoim krzesełku, a chętni chłop-
cy zamieniali się w profesjonal-
nych fryzjerów i zaplatali im
piękne warkoczyki. Za każdą

konkurencję zwycięzca otrzymy-
wał drobny poczęstunek w for-
mie słodyczy. Mateusz Dyrcz -
szkolny didżej - wraz z Rafałem
Dolechem zadbali o oprawę mu-
zyczną, przy której każdy świet-
nie się bawił! Wspólne zabawy
sprawiły dzieciom wiele radości
i z pewnością pozostaną na długo
w ich pamięci. Zabawa trwała od
15:00 do 17:00.

W ubiegły czwartek (24 listopa-
da) uczniowie gimnazjum też
świetnie się bawili. W godzinach
od 16.00 - 1 8.00 odbyła się długo
wyczekiwana dyskoteka integru-
jąca społeczność uczniowską.
Zabawę uświetniły przeboje di-
sco polo i muzyki współczesnej .
Uczniowie, kultywując tradycje
związane z wigilią św. Andrzeja,
brali udział w kilku zabawach.
Pierwszą z nich było wspomnia-
ne wcześniej limbo. Aby dowie-
dzieć się, która ze
zgromadzonych panienek, wyj-
dzie pierwsza za mąż, posłużyły-
śmy się butami. Właścicielka
buta, która pierwsza dotknie
czubkiem progu, może liczyć na
błyskawiczną zmianę stanu cy-

wilnego. Końcową zabawą były
„krzesełka”. Na sali ustawiliśmy
wiele krzesełek w kręgu, jedno
zabraliśmy, a w momencie, kiedy
muzyka ucichła, uczestnicy
szybko musieli zasiąść na do-
stępnych krzesełkach. Odpadała
ta osoba, dla której zabrakło
krzesła. Uczniowie wraz ze swo-
imi opiekunami tańczyli i bawili
się wspólnie przy dźwiękach
skocznej i rytmicznej muzyki.
Zabawy, radości oraz uśmiechu
było wiele i wszyscy z utęsknie-
niem czekają już na następną ta-
ką andrzejkową zabawę.
Tegoroczne andrzejki można
uznać za udane. Miłą pamiątką
będą także fotografie wykonane
podczas tej zabawy. Obie zabawy
zorganizował nasz opiekun sa-
morządu gimnazjalnego - pan
Zbigniew Marcak. Serdecznie
dziękujemy mu za to. Niechętnie
opuszczano szkołę. Mimo że by-
ło nas dużo, świetnie się bawili-
śmy. Na kolejne zabawy
zachęcamy każdego. Warto przy-
chodzić!

Patrycja Matyja, kl. III
Julia Klimasara, Izabela Spyrka,

kl. Ia

MAGICZNY WIECZÓR ANDRZEJKOWY

Zgodnie z tradycją w wigilię świętego Andrzeja odbywają się huczne zabawy, pod
czas których chętni do poznania przyszłości wróżą sobie, przelewając roztopiony wosk
przez otwór klucza, a następnie ''odczytują” cień rzucany przez odlew. Często także do
szukują się symbolicznych znaczeń w przedmiotach, nabierających w tym dniu szczegól
nej mocy.



7 JEDYNKA 3/11 /2016TRADYCJA I ZWYCZAJE

MAGICZNY WIECZÓR ANDRZEJKOWY
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UDZIAŁ W DNIU ŚNIADANIE DAJE MOC

Dzieci przyniosły różno-
rodne produkty: pieczywo, na-
biał, warzywa, owoce, napoje.
Wśród przygotowanych potraw
były kanapki, sałatki, soki oraz
drobne przekąski warzywno-
owocowe. Te energetyczne posił-
ki wszystkim smakowały. Dzieci
mogły wspólnie przygotować
i zjeść najważniejszy posiłek
dnia, podzielić się z innymi ka-
napkowymi propozycjami a także
spróbować innych smaków.

Ważne jest, aby uczeń
przebywający w szkole czerpał
energię z urozmaiconego
w składniki posiłku. Pierwszy po-
siłek pomaga nam dobrze zacząć
dzień i umożliwia równy start
w szkolne obowiązki.
Wszystkim nam zależy, aby dzie-
ci były zdrowe i miały energię do
nauki i zabawy.

Wychowawcy klas I-III

Dzień 8 listopada br. był w Zespole Szkół w Zawoi Centrum dniem wyjątkowym. W ramach
programu „Śniadanie Daje Moc” klasy IIII przygotowały wspólne śniadanie w klasie.
W pomoc zaangażowali się rodzice, dzieci oraz wychowawcy poszczególnych klas.
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12 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWANIA
DLA UCZNIÓW WEDŁUG

INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

1. Do szkoły wychodź po śnia
daniu i ze śniadaniem.

2. Mleko, jogurty i sery to pod
pora mocnych kości.

3. Zawsze myj ręce przed posił
kiem.

4. Pięć posiłków w ciągu dnia
jest na piątkę.

5. Jedz o stałych porach i nie
spiesz się.

6. Mięso, jaja czy ryby – mo
żesz wybierać.

7. Pamiętaj o kaszach, jedz
chleb, nie bułeczki.

8. Dzień bez pięciu porcji świe
żych warzyw, owoców i soku to
dzień stracony.

9. Posiłek obiadowy to zapas si
ły na aktywne popołudnie.

10. Kolację zjadaj wieczorem,
nie tuż przed snem.

11. Dobrą wodą gaś pragnienie.

12. Ruch bez ograniczeń, słody
cze z umiarem.

mgr Dorota Tomusiak
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Celem konkursu było roz-
wijanie zainteresowań muzycz-
nych wśród uczniow edukacji
wczesnoszkolnej . Wzięło w nim
udział 25 dzieci.

Konkurs odbył się
w dwóch etapach: klasowym
i międzyklasowym.

24.11 .1 6 r. podczas zabaw
andrzejkowych nastąpiła prezen-
tacja poszczególnych wykonaw-
ców.

Jury postanowiło nagrodzić
zwycięzców książkami ufundo-
wanymi przez Szkolną Radę Ro-
dziców oraz pamiątkowymi
dyplomami.

kl. I a:
Wiktoria Szarlej - I miejsce
Anita Buba - II miejsce
Paulina Smyrak - III miejsce

kl. I b:
Magdalena Kawiak - I miejsce
Katarzyna Toczek - II miejsce
Magdalena Kozina - III miejsce
Ewelina Klimasara - wyróżnienie

kl. II a:
Maja Kaczmarczyk - I miejsce

Alicja Smyrak - II miejsce

kl. II b:
Emilia Kudzia - I miejsce
Wiktoria Trzebuniak- II miejsce
Sandra Dulkiewicz- III miejsce

kl. III a:
Maciej Matysik - I miejsce
Emilia Mętel - II miejsce
Bartosz Bachul i Gabriela Kudzia
- III miejsce
kl. III b:
Oliwia Kuś i Paulina Mazur -
I miejsce
Ewelina Dańczak i Nicola Mazur
- II miejsce
Dominika Wronowska - III miej-
sce

mgr Kazimiera Kostyra

ŚPIEWAJĄCE NUTKI 

KONKURS DLA NAJMŁODSZYCH
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CENNE RADY

Dnia 28 X 2016 r w naszej
szkole gościł teatr lalek „Bajka”,
który przedstawił w trzech odsło-
nach „Cenne rady”.

Celem bajki, którą przed-
stawiono za pomocą kukiełek,
było ukazanie, jak unikać zagro-
żeń na ulicy, czyli nauczenie
przestrzegania zasad ruchu dro-
gowego. Dowiedzieliśmy się,
gdzie szukać pomocy, jeśli obok
brak rodziców lub opiekunów.
Uczyła również, aby nie ufać ob-
cym, nie nawiązywać z nimi zna-
jomości, nie przyjmować od nich
prezentów. Akcja rozgrywała się
w chatce u Kozy i Kózki, w lesie
oraz w pobliżu drogi.

„Cenne rady” bardzo nam
się podobały i zaprosiliśmy teatr
„Bajka” ponownie w później-
szym terminie.

Uczniowie klas I-III SP
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OTRZĘSINY

Rozpoczęły się one od
wprowadzenia uczniów klasy Ia
i Ib do hali sportowej oraz nama-
lowania na twarzach uczniów ko-
lorowych wąsów. Po przywitaniu
zaczęła się rywalizacja między
klasami pierwszymi. Ciekawą
zabawą było ,,Dotknięcie łok-
ciem swojego nosa”, niestety
uczniom obydwu klas przyznano
0 punktów. Następna konkuren-
cja polegała na ułożeniu się
w ciągu alfabetycznie - obydwie
klasy miały na to zadanie 30 se-
kund. Ta konkurencja najwyraź-
niej była prosta, ponieważ klasa
Ia i Ib otrzymały punkty. Po
sprawdzeniu obecności ucznio-
wie z klasy III przygotowali
,,Głuchy telefon”. W tym poje-
dynku brali udział uczniowie
i wychowawca. Jedna i druga
klasa otrzymały za nią punkty.
W czwartej zabawie pt. ,,Taniec
z balonem” brały udział 4 osoby
z klasy Ia (Patryk i Weronika,
Robert i Iza) i 4 osoby z klasy Ib
(Paweł i Patrycja, Dominik
i Klaudia). Kolejną konkurencją
były ,,Sportowe wyścigi drużyn”.
Z każdej klasy wybrano 6 osób
do biegania w workach, skakania
na skakance oraz biegu z jajkiem
na łyżeczce. Następną rywaliza-
cją (niezbyt łatwą) okazały się
pytania zadawane przez uczenni-
ce klasy III na temat: ,,Co
uczniowie wiedzą o swoim wy-
chowawcy?’’ . Na czas wywiadu
wychowawczynie były poproszo-

ne o opuszczenie sali. Podczas
ich nieobecności uczniowie od-
powiadali na pytania zadawane
przez koleżanki. Po zakończo-
nym wywiadzie panie mogły
wejść na salę i odpowiedzieć po-
prawnie na zadawane ich
uczniom pytania. Jeśli odpo-
wiedź uczniów zgadzała się z od-
powiedzią nauczyciela,
otrzymywali oni 1 punkt. Wresz-
cie nadszedł czas na ,,Wiszące
jabłka na sznurku” - do tego za-
dania wylosowano Adama (Ia),
Piotra (Ia), Mateusza (Ia), Marci-
na (Ia) oraz Olę (Ib), Artura (Ib),
Milę (Ib), Kamilę (Ib). Następne
zadanie było muzyczne, które po-
legało na ,,wymiałczeniu” pio-
senki pt. „Wlazł kotek na
płotek”. To zadanie musiał wyko-
nać Patryk (Ia), Mateusz (Ia),
Kuba (Ia), a także Marysia (Ib),
Ewelina (Ib), Dawid (Ib). Kolej-
nym zadaniem muzycznym był
taniec na gazecie, rywalizowały
w nim między sobą 2 pary: Julia
i Adrian (Ia) i Ania i Kamil (Ib).
Kolejne starcie to ,,Kalambury” -
wychowawczynie pokazywały
bajki, a zadaniem uczniów było
odgadnię-
cie i po-
danie jej
tytułu. Ty-
tuły bajek,
jakie zo-
stały po-
kazane, to:
,,Kot
w butach”,
,,Smerfy”,

,,Czerwony Kapturek”, ,,Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków’’ . Konkurencja XII to
,,Ogólne pytania o szkole”.
Uczniowie klas naradzali się,
a przewodniczący udzielał po-
prawnej odpowiedzi na pytanie.
Konkurencja XIII była muzyczna
i nosiła nazwę ,,Jaka to melo-
dia”? W tym zadaniu należało
odgadnąć cztery piosenki.

Po ostatniej konkurencji
komisja z klasy III podsumowała
punkty, ogłosiła wyniki i wręczy-
ła pamiątkowe dyplomy dla
przewodniczących klasy. Po ode-
braniu dyplomów nastąpiło ślu-
bowanie. Całą przysięgę czytała
Natalia, a uczniowie z klasy I po-
wtarzali słowa przyrzeczenia.
Ślubowali uroczyście, że:
Będą starali się być dobrymi
i uczciwymi.
Będą strzegli honoru i dobrego
imienia szkoły.
Będą szanowali swoich nauczy
cieli, przełożonych i rodziców.
Będą uczyli się tego, co piękne.
Będą kochać swoją Ojczyznę.

Julia Klimasara, kl. Ia

Dnia 7 listopada 2016r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum,
czyli tak zwane ,,kocenie” zorganizowane przez starszych kolegów i koleżanki z III klasy
gimnazjum oraz ich wychowawczynię  panią Teresę Kozinę.
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OTRZĘSINY  FOTORELACJA
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.
Zniewolenie republik bałtyc

kich
Po zajęciu (od 17 września

1939 r.) połowy terytoriów Rze-
czypospolitej Związek Sowiecki
przystąpił do konsumowania in-
nych owoców, które przypadły
mu na mocy tajnych załączników
do układów z III Rzeszą z 23
sierpnia i 28 września. Na pierw-
szy rzut poszły trzy republiki bał-
tyckie. Sięgając po groźby
i wykorzystując różne incydenty,
Kreml wymusił pod koniec wrze-
śnia i w początkach października
na Estonii, Łotwie i Litwie (w ta-
kiej właśnie kolejności) podpisa-
nie traktatów z ZSRR
o wzajemnej przyjaźni i przyzna-
niu Rosjanom prawa do budowy
baz wojskowych. Podobne żąda-
nia Stalin wysunął wobec Finlan-
dii, domagając przesunięcia
granicy m.in. na Przesmyku Ka-
relskim, nieopodal Leningradu.
Finlandia jednak nie zamierzała
podporządkować się Moskwie.
Gdy kilkudniowe negocjacje nic
nie dały, ZSRR oskarżył Finlan-
dię o ostrzelanie terytorium so-
wieckiego i zerwał z tym krajem
stosunki dyplomatyczne.

Wojna Zimowa
Trwająca trzy i pół miesią-

ca wojna wzbudziła uczucia sym-
patii i solidarności dla
broniących się Finów. Liczący
niespełna 4 mln naród zdobył się
na największy wysiłek w obronie
swej niepodległości, powołując
pod broń mężczyzn i kobiety.
Broniąc się przed sowieckim Go-
liatem, zadali przeciwnikowi
ogromne straty, zanim w 1940 ro-
ku Armia Czerwona zdołała prze-
rwać front. Kreml utrzymywał,
że formalnie wojny z Finlandią
nie prowadzi. Przeciwnie,
z utworzonym 1 grudnia 1939 r.
w przygranicznym mieście Teri-
joki rządem tzw. Republiki De-
mokratycznej Finlandii już
następnego dnia podpisał
z ZSRR traktat o wzajemnej po-
mocy
i przy-
jaźni,
a w in-
nych
układach
Kuusi-
nen zgo-
dził się
spełnić
teryto-
rialne

życzenia Moskwy. Ta ponura
groteska skończyła się, gdy
w początkach lutego w Sztokhol-
mie zaczęły się negocjacje poko-
jowe

Ciężki pokój za niepodległość
Od pewnego czasu Fran-

cuzi i Brytyjczycy przygotowali
plan zbrojnej interwencji na
rzecz Finlandii; w skład korpusu
ekspedycyjnego miały też wejść
jednostki polskie. Zdesperowani
Finowie byli jednak zmuszeni
poprosić Kreml o pokój . ZSRR
zgodził się. 1 2 marca został pod-
pisany traktat pokojowy. Przy-
niósł on Finlandii ciężkie
warunki, lecz kraj zachował nie-
podległość.

Piotr Pacyga, kl. Va

WOJNA ZIMOWA

Za oknem mróz i zima  a zatem zaczynamy dodatek historyczny od wojny zimowej!
Tym razem coś dla zainteresowanych II Wojną Światową i wszystkich miłośników historii.

Wojna zimowa (wojna radzieckofińska 19391940), konflikt zbrojny pomię
dzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku
(104 dni).
Wojna zimowa odsłoniła wszystkie słabe punkty Armii Czerwonej, która poniosła bardzo
wysokie straty. Agresja ZSRR spotkała się z międzynarodowym potępieniem, w wyniku
którego ZSRR został wykluczony z Ligi Narodów. Finlandia, pomimo utraty części teryto
rium, zdołała jednak obronić swoją niezależność.
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PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

W dniach od 22 do 24 li-
stopada br. odbyły się próbne eg-
zaminy gimnazjalne. Uczniowie
zebrali się w auli o godzinie 8:00.

Pierwszego dnia trzecio-
klasiści rozpoczęli swoje zmaga-
nia z historią, wiedzą
o społeczeństwie i językiem pol-
skim. Drugiego dnia zmierzyli się
z zadaniami z matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych.
W ostatnim dniu przystąpili do

części językowej .
Egzaminowani mieli po-

dzielone opinie, co do łatwości
poszczególnych etapów egzami-
nu. Największą trudność sprawiła
uczniom matematyka oraz języki
na poziomie rozszerzonym. War-
to podkreślić, że w tym roku du-
ża część klasy podjęła się
sprawdzenia swojej wiedzy z ję-
zyka niemieckiego. Chociaż
wszyscy się denerwowali, to pod

koniec stwierdzili, że nie było
najgorzej , ale mogłoby być le-
piej .

Teraz pozostało tylko cze-
kać na wyniki z nadzieją, że będą
one satysfakcjonujące. Po cichu
liczymy na to, że właściwe egza-
miny okażą się łatwiejsze.

Dominika Lasa,
Natalia Łatka, kl. III

Z ŻYCIA SZKOŁY

Już teraz podajemy gimnazjalistom harmonogram egzaminu gimnazjalnego. Warto
pomyśleć o nim i rozpocząć poważne przygotowania, aby w czerwcu cieszyć się z po-
myślnie zdanych egzaminów i dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej .

1 . Część humanistyczna –1 9 kwietnia 201 7r. (środa)
- z zakresu histori i i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11 :00

2. Część matematyczno - przyrodnicza – 20 kwietnia 201 7r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11 :00

3. Część językowa - język obcy nowożytny – 21 kwietnia 201 7r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11 :00

1 . Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony
do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –
jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

KOMUNIKAT O PRZYBORACH
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WYPRAWA NA OPACZNE

W dniu 25 listopada całą klasą
poszliśmy na Opaczne.
O godzinie 8:00 przyjechał pod
szkołę autobus. Podróż minęła
szybko i wesoło. Przez całą drogę
śpiewaliśmy piosenki dla dzieci,
przede wszystkim „Kaczuszki”.
Autobus dowiózł nas do znaku
Opaczne. Stamtąd szliśmy
pieszo. Nie była to długa droga,
bo tylko 1 ,7 kilometra, ale dość
męcząca. Gdy doszliśmy, to
zrobiliśmy sobie zdjęcie ze
znakiem, gdzie było napisane:
”Schronisko na Opacznym”.

Po zrobieniu fotografii
weszliśmy do schroniska, żeby
się ogrzać, bo było trochę zimno
i mokro. Wypiliśmy ciepłą
herbatę i zjedliśmy coś słodkiego.
W środku była zabawkowa
kuchenka i dwie osoby zaczęły
się nią bawić. Panie powiedziały,
że chyba nie są na wycieczce z V
klasą - tylko z przedszkolakami.
Po chwili zaczęłam się bawić
papierowym domkiem dla lalek,
do mnie dołączyło jeszcze kilka
osób. Chwilę później pani
powiedziała, że możemy wyjść
na podwórko, bo pan zaczął
rozpalać ognisko. Wyszliśmy
i udaliśmy się w stronę paleniska.
Pan już tam na nas czekał.
Zaczęliśmy nabijać kiełbaski na
patyki i smażyć je. Gdy już
wszyscy zjedliśmy, zaczęliśmy
tańczyć i śpiewać.

Po godzinie ruszyliśmy
w drogę powrotną. W drugą
stronę szliśmy trochę dłużej ,
ponieważ autobus nie przyjechał
tam, gdzie wcześniej , tylko
trochę bliżej , ale nikt nie
marudził. Szliśmy dalej

i spotkaliśmy się z autobusem
w drodze na Opaczne.
W pojeździe już nie śpiewaliśmy,
bo wszyscy byli zmęczeni. Po 10
minutach dotarliśmy pod szkołę.
Wróciliśmy cali brudni.

Wycieczka wszystkim się
podobała, choć była dość
męcząca.

Zuzanna Zemlik, kl.VA

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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KLASY I GIMNAZJUM NA WYCIECZCE

Na lekcji wychowawczej
w dniu 4 listopada bieżącego ro-
ku postanowiliśmy wybrać się
z całą klasą 1a i 1b na spektakl
pt. "Błysk rekina" i zwiedzanie
Muzemu Armii Krajowej w Kra-
kowie. Przedstawiciele samorzą-
du klasowego: przewodnicząca
Adrianna Basiura oraz skarbnik
Łukasz Szczurek zobowiązali się
do nabycia biletów dla klas oraz
umówienia się z przewodnikiem.
Ustaliliśmy termin wyjazdu na 10
listopada 2016r. o godzinie 7:00
sprzed budynku szkoły. Opieku-
nami naszej wycieczki zostały
wychowawczynie: kl 1 a - pani
Agnieszka Warmuz-Trybała i kl.
1 b - pani Elżbieta Iciek.

W dniu 10 listopada o godzi-
nie 7:00 spotkaliśmy się w wy-
znaczonym miejscu i wsiedliśmy
do autokaru. Podróż trwała około
1 godziny. Dotarliśmy na miejsce
o 9:00. Musieliśmy czekać do go-
dziny 10, aż rozpocznie się spek-
takl. Bileter otworzył drzwi

i usiedliśmy na wyznaczonych
miejscach. Przedstawienie zaczę-
ło się bardzo śmiesznie, było cie-
kawe i trwało do godziny 12:00.
Około 30 minut zajęło nam
opuszczenie teatru i zajęcie miej-
sca w autokarze.

Kolejnym przystankiem
był dworzec PKP, z którego pie-
szo poszliśmy do Galerii Kra-
kowskiej . Zjedliśmy obiad
i pochodziliśmy po sklepach,
a po godzinie wszyscy zebrali-
śmy się w wyznaczonym miej-
scu. Ustawiliśmy się w pary,
panie nas policzyły i poszliśmy
w kierunku muzeum. Droga zaję-
ła nam około 20 min. Doszliśmy
na miejsce i czekaliśmy, aż wyj-
dzie jakaś inna grupa. O godzinie
14:00 weszliśmy do szatni. Po-
dzieliliśmy się na dwie grupy.
Przyszedł przewodnik i zaczął
nas oprowadzać. W pierwszej sali
wisiały na ścianach różne mapy
z okresu I i II Wojny Światowej .
Granice Polski w tym okresie

bardzo się zmieniały. Następnie
przeszliśmy do następnej sali,
gdzie oglądaliśmy polskie uzbro-
jenie z różnych lat. Przewodnik
opowiadał nam o broni i przybli-
żył nam temat obronności. Zwie-
dzanie zakończyło się o godzinie
16:00. Autokar podjechał pod
muzeum i pojechaliśmy do do-
mu. Podróż powrotna zajęła nam
3 godziny z powodu dużego ru-
chu i korków. Wszyscy zadowo-
leni i uśmiechnięci o godzinie
19:00 dotarliśmy na parking
obok szkoły, a tam na każdego
z nas czekali rodzice.

Następnego dnia w szkole
omawialiśmy z panią od języka
polskiego pobyt w teatrze i oka-
zało się, że mamy w klasie kilku
wielbicieli teatru. Pewna grupa
osób z klasy była znudzona, ale
wielu uczniów było bardzo zain-
teresowanych. Uznaliśmy wszy-
scy, że takich wycieczek, które
uczą powinno być więcej .

Mateusz Pudalik, kl. Ia

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE



18 JEDYNKA 3/11 /2016

TYLKO WE LWOWIE ... TAKIE ATRAKCJE!

Dnia 9 października zespół
„Juzyna” pojechał na Ukrainę.

Gdy przejechaliśmy przez
granicę, najpierw wraz z panią
przewodnik zaczęliśmy zwiedzać
stare uliczki i kościoły Lwowa.
Dowiedzieliśmy się dużo o za-
bytkach Lwowa.

Później zakwaterowaliśmy
się w hotelu, w którym przespa-
liśmy dwie noce.

Potem przyszedł czas na
wyjście do Opery Lwowskiej na
balet. Występ był bardzo dobrze
wykonany. Architektura i wnętrze
budynku opery urzekły nas
wszystkich.

Następnego dnia zwiedza-
liśmy Cmentarz Łyczakowski, na
którym pochowane są ofiary Or-
ląt Lwowskich.

Ostatniego dnia po nie-
dzielnej mszy i po zjedzonym
obiedzie wróciliśmy do Polski.

Wyjazd był bardzo udany,
dużo zwiedziliśmy i poznaliśmy
nową kulturę.

Maria Woźniak, kl. Ib

Tylko we Lwowie

Niech inni sy jadą, dzie mogą
dzie chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za
próg!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!
Bo gdzie jeszcze ludziom tak do
brze, jak tu?
Tylko we Lwowi!
Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do
snu?
Tylko we Lwowi!
Czy bogacz, czy dziad jest tam za
pan brat

I każden ma uśmiech na twarzy!
A panny to ma słodziudkie ten
gród,
Jak sok, czekolada i miód!
Więc gdybym miał kiedyś uro
dzić się znów,
Tylko we Lwowie!
Bo ni ma gadania i co chcesz, to
mów,
Ni ma jak Lwów!
Możliwe, że więcej ładniejszych
jest miast,
Lecz Lwów jest jedyny na świe
cie!
I z niego wyjechać, ta gdzież ja
bym mógł!

Ta mamciu, ta
skarz mnie Bóg!
Bo gdzie jeszcze
ludziom....

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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I SZKOLNY KONKURS POEZJI I PROZY
REGIONALNEJ "MIŁUJ TE ZIYM"

W dniach 21 października
oraz 24 października w Gimna-
zjum nr 1 w Zawoi Centrum od-
był się Szkolny Konkurs
Recytatorski Poezji i Prozy Re-
gionalnej „Miłuj te ziym”, który
stanowił jednocześnie eliminacje
do XIV Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego „W cieniu jodeł
i świerków”.

W eliminacjach wzięli
udział następujący uczniowie:
1 . Adrianna Basiura, kl. Ia
2. Łukasz Szczurek, kl. Ia
3. Marcin Pasierbek, kl. Ia
4. Marta Pająk, kl. IIa
5. Kacper Smyrak, kl. IIa
6. Julia Pacyga, kl. III
7. Jadwiga Basiura, kl. III

Recytacje i czytanie tek-
stów oceniało jury w składzie:
Joanna Pacyga i Katarzyna Wil-
czyńska. W konkursie mogły być
prezentowane wyłącznie utwory
tematycznie związane z regionem
Podbabiogórza lub/i napisane
przez autorów pochodzących
z tego regionu. Przy ocenie brano
pod uwagę następujące kryteria:
a) nawiązanie do regionu,
b) dykcję,
c) intonację,
d) dobór repertuaru do możliwo-
ści głosowych,
e) kulturę słowa,
f) ogólny wyraz artystyczny.

Decyzją jury reprezentan-
tami Gimnazjum nr 1 w Zawoi

Centrum podczas XIV Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Regionalnej
„W cieniu jodeł i świerków” bę-
dą następujący uczniowie:
1 . Marcin Pasierbek, kl. Ia –
I miejsce
2. Łukasz Szczurek, kl. Ia – II
miejsce
3. Julia Pacyga, kl. III – III miej-
sce

Wszystkim recytatorom
serdecznie dziękujemy za udział,
a laureatom życzymy dalszych
sukcesów. Zwycięzcy konkursu
otrzymają pamiątkowe dyplomy
i nagrody ufundowane przez Ba-
biogórski Park Narodowy.

K.W.

W ciągu kolejnych miesię-
cy uczniowie gimnazjum spoty-
kać się będą ze swoimi
młodszymi kolegami z kl. 0-III
szkoły podstawowej na wspól-
nym czytaniu ulubionych przez
dzieci bajek i baśni. Uczniowie
będą przygotowywać też dla ma-
luchów zagadki, quizy i konkur-
sy. Podczas takich spotkań dzieci
wykonają prace plastyczne zwią-
zane z bajkowymi postaciami.
Spotkania odbywać się będą raz
w miesiącu.

Cele przedsięwzięcia:
dla gimnazjalistów:
- rozwijanie odpowiedzialności
i cierpliwości przez kontakt
z małymi dziećmi;
- budowanie poczucia wartości;
- pomaganie w przezwyciężaniu
nieśmiałości;
- zdobywanie doświadczenia
w pracy na rzecz innych;
- niesienie radości innym.
dla najmłodszych:
- rozwijanie wyobraźni, pamięci,
pomysłowości;
- wzbudzanie ciekawości świata;

- uczenie wartości moralnych;
- budowanie emocjonalnej więzi
między czytającymi a słuchaj-
ącymi;
- kształtowanie nawyku czytania
książek;
- promowanie czytelnictwa
wśród młodych.

Mam nadzieję, że
wszystkie założenia uda się
zrealizować. Życzę wam miłej
lektury i dobrej zabawy.

mgr Bożena Arcikiewicz

POCZYTAJ MI, KOLEŻANKO LUB KOLEGO!

„Poczytaj mi, koleżanko lub kolego”  to akcja Biblioteki Szkolnej, która w ramach
rozwoju i wspierania czytelnictwa organizuje działania promujące czytelnictwo wśród
uczniów.
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Dnia 22 listopada 2016r.
w klasach 0a i 0b odbyło się czy-
tanie bajki „Czerwony Kapturek”
w ramach akcji Biblioteki Szkol-
nej „Poczytaj mi, koleżanko lub
kolego”.

W działanie zaangażowali
się następujący uczniowie klasy
IIa gimnazjum: Julia Pietrusa,
Alicja Pająk, Klaudiusz Chowa-
niak, Daria Ciepły i Antoni Bog-
dan.

Dzieci z wielką uwagą słu-
chały czytania bajki przez star-
szych kolegów. Po przeczytaniu
tekstu zadaniem młodszych kole-
gów było narysowanie jednego
z bohaterów bajki. Powstałe arcy-
dzieła ozdobią ściany sali lekcyj-
nej oraz biblioteki.

Alicja Pająk, kl. IIa

POCZYTAJ MI, KOLEŻANKO LUB KOLEGO!



W tegorocznej edycji Maratonu Matematycznego w Suchej Beskidzkiej Gimnazjum nr 1 w Zawoi
Centrum reprezentowali następujący uczniowie z kl. III: Dominika Lasa, Jadwiga Basiura, Oskar
Burger, Patryk Kudzia.

21 JEDYNKA 3/11 /2016NASZE SUKCESY

Dnia 5 listopada 2016 roku
w Liceum Ogólnokształcącym
nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie odbyła się IX edycja Marato-
nu Matematycznego - konkursu
drużynowego dla gimnazjalistów
oraz dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu suskiego.

Zespół z naszej szkoły wy-
jechał wraz z panią Agnieszką
Warmuz-Trybałą o godzinie 7:45.

W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych rywalizowali
uczniowie Zespołu Szkół im. W.
Witosa w Suchej Beskidzkiej , Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Suchej Beskidzkiej , Zespołu
Szkół im. W. Goetla w Suchej
Beskidzkiej , Zespołu Szkół im.
bł. ks. Dańkowskiego w Jordano-
wie oraz Zespołu Szkół im. H.
Kołłątaja w Jordanowie.

Na poziomie matematyki
podstawowej i rozszerzonej
pierwsze miejsca zajęli ucznio-
wie z LO nr 1 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Suchej
Beskidzkiej . Wśród uczniów
gimnazjum miejsce pierwsze
zdobyli uczniowie Gimnazjum
w Makowie Podhalańskim. Ko-
lejne miejsca zajęły gimnazja:
w Stryszawie, w Grzechyni,
w Suchej Beskidzkiej , w Krze-
szowie, w Lachowicach, w Za-
woi Centrum, w Budzowie
i w Gilowicach.

Uczniowie zmagali się
z bardzo trudnymi zadaniami
przygotowanymi przez nauczy-

cieli LO: Magdalenę Mosór–
Kufiettę, Elżbietę Kwak i Marci-
na Ziomka. W skład komisj i
wchodzili wszyscy nauczyciele

matematyki – opiekunowie
uczestników konkursu. Konkurs
zakończył się o godzinie 12.00.

Jadwiga Basiura, kl. III

IX EDYCJA MARATONU MATEMATYCZNEGO
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GMINNY KONKURS PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH, POWSTAŃCZYCH

I ŻOŁNIERSKICH
Dnia 8 listopada 2016r.

w sali widowiskowej Babiogór-
skiego Centrum Kultury w Zawoi
odbył się VIII Gminny Konkurs
Pieśni Patriotycznych, Powstań-
czych i Żołnierskich.
W konkursie wzięło udział 43
uczniów zawojskich szkół.

Wśród utworów, które
można było usłyszeć, znalazły
się m.in. „Pamięć w nas”, „Przy-
byli ułani pod okienko”, „Serce
w plecaku”, „Żeby Polska była
Polską”, „Ojczyzno ma”, „Pol-
skie kwiaty”, „Rok 966”, „Biały
krzyż”, „Deszcz, jesienny
deszcz”, „Czy za mało ci było
krwi”, „Piechota”, „Dziewczyna
z granatem w ręce”, „Dziś idę
walczyć, mamo”, „Flaga”.
Główną zasadą konkursu było to,
że każdy solista lub zespół wyko-
nuje jedną piosenkę, a przed wy-
konaniem utworu musi
przedstawić jego rys historyczny,
imię autora tekstu, muzyki oraz
krótkie przybliżenie, w jakich
okolicznościach był tworzony.

Laureaci pierwszych
miejsc wystąpili podczas gmin-
nych uroczystości z okazji święta
odzyskania niepodległości 11 li-
stopada w Babiogórskim Cen-
trum Kultury.
Wyniki międzyszkolnej rywaliza-
cj i prezentują się następująco:

Wśród zespołów w I kate-
gorii, czyli szkół podstawowych
zwyciężyły:
I miejsce – Zespół Zbójnicek SZ
w Skawicy,
II miejsce - grupa uczniów klasa

II i III SP nr 5 w Zawoi Gołyni,
III miejsce ex aequo – klasa III
SP nr 4 w Zawoi Przysłop i grupa
uczniów klas IV-VI SZ nr 5
w Zawoi Gołyni.
Wśród zespołów w I kategorii,
czyli gimnazjów zwyciężyły:
I miejsce – duet Gabriela Klima-
sara i Adrianna Basiura ZS w Za-
woi Centrum,
II miejsce – duet Aleksandra Kuś
i Natalia Pieróg ZS w Zawoi
Wilcznej ,
III miejsce – duet Michalina Ma-
zur i Weronika Mazur ZS w Za-
woi Wilcznej
W grupie solistów wygrali:
II kategoria 10-12 lat
I miejsce – Emilia Krzyś (ZS
w Zawoi Centrum),
II miejsce – Joanna Wala (SZ
w Skawicy),
III miejsce – Nikola Zagórska
(SZ w Skawicy)
III kategoria 1 3-1 5 lat
I miejsce – Marzena Spyrka (SZ
w Zawoi Centrum),
II miejsce – Martyna Giertuga
(SZ w Zawoi Wilcznej),
III miejsce – Mateusz Front (SZ
w Zawoi Centrum)

Jury oceniało dobór repertu-
aru, walory głosowe, wykonanie
i ogólny wyraz artystyczny.
Bardzo serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom, a w szcze-
gólności uczniom naszej szkoły.
Życzymy wam też wielu sukce-
sów.

Adrianna Basiura, kl. Ia



23 JEDYNKA 3/11 /2016NASZE SUKCESY

XIV POWIATOWY
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY

REGIONALNEJ
„W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW”

Dnia 4 listopada 2016 r.
odbył się uroczysty finał XIV Po-
wiatowego Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Regionalnej
„W cieniu jodeł i świerków”, któ-
ry jest organizowany przez Bi-
bliotekę Suską im. dra Michała
Żmigrodzkiego.

Celem konkursu jest wy-
chowanie młodzieży w duchu

umiłowania i szacunku do ziemi
rodzinnej poprzez odkrywanie
piękna poezji i prozy twórców re-
gionu podbabiogórskiego.

W tym roku Gimnazjum
nr 1 im. Franciszka Krysty w Za-
woi Centrum reprezentowali na-
stępujący uczniowie:
1 . Marcin Pasierbek (kl. Ia),
a) poezja: Janina Jasiura „Pięk-

naś ty zimio moja”
b) proza: Stanisław Rak „Baba
co je mowe chyciło”.
2. Łukasz Szczurek (kl. Ia)
a) poezja: Alojzy Śmiech „Miłuj
te ziym”,
b) proza: Stanisław Rak „Przeba-
cujom”.
3. Julia Pacyga (kl. III)
a) poezja: Adam Leśniak „Wia-
trowa śpiwka”,
b) proza: Stanisław Rak „Z palca
biero”.

Uznanie jury zyskał Łu
kasz Szczurek, zdobywając wy
różnienie w kategorii uczniów
szkół gimnazjalnych z powiatu
suskiego, których przybyło 21 .
Laureaci konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej .

Łukasz Szczurek, kl. Ia
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Z głębokim smutkiem dowie
działem się o śmierci legendar
nego Leonarda Cohena. Będzie
pamiętany za swój szorstki wo
kal, dystans do siebie i teksty,
które uczyniły jego utwory wiecz
nymi dla wielu pokoleń – napisał
premier Kanady Justin Trudeau.
Smutek z powodu śmierci gwiaz-
dy muzyki poruszył także polską
scenę muzyczną.

Leonard Cohen - (ur. 21 września
1934 w Montrealu, zm. 7 listopa-
da 2016 w Los Angeles) – kana-
dyjski poeta, pisarz i piosenkarz,
tworzący w stylu piosenki autor-
skiej w gatunku folk rock. Uro-
dził się w 1934 roku w Montrealu
w średniozamożnej żydowskiej
rodzinie. Chodź Cohen należał do
przeciętnych studentów, jeszcze
w czasie studiów otrzymał pierw-

szą nagrodę literacką, McNaugh-
ton Prize. W 1956 roku wydał
swój pierwszy tom poezji "Let
Us Compare Mythologies".
Otrzymał stypendium Canada
Council, które wykorzystał na
życie w Londynie i na wyspie
Hydra. Do jego najbardziej zna-
nych utworów należą: "Hallelu-
jah", "Suzanne", "I'm your man".
Cohen wydał także następujące
płyty "Songs Of Leonard Cohen"

1967r., "I'm Your Man" 1988r.,
"The Future" 1992r. , "Opus Col-
lection 2015 i wiele innych. Naj-
nowszą z nich jest "You Want It
Darker" z 2016 roku.

Wiktoria Kostyra, kl. III

7 listopada 2016 w Kalifornii zmarł Leonard Cohen (82 lata). Wiadomość o jego odejściu
podała rodzina artysty, prosząc o uszanowanie ich prywatności. Pogrzeb odbył się, jak
poinformował jego syn Adam Cohen, w Kanadzie. "Jego śmierć była nagła, niespodzie
wana i spokojna"  napisał w komunikacie Kory.  "Dokładnie tak, jak chciał".

WIELKI ARTYSTA NIE ŻYJE
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CZAS NA MODĘ!

Rozszerzane rękawy
Lata 70. to nadal mocny

trend! W sezonie jesień-zima cią-
gle nosimy sukienki i bluzki
z rozkloszowanymi rękawami.

Jakie jeszcze modele ubrań mają
ten detal? Ciepłe swetry, koszule
i okrycia wierzchnie. To idealna
propozycja nie tylko dla fanek
boho i romantycznych stylizacji.
Dzwonowate wykończenie spra-
wia, że ubranie nabiera lekkości.
Możesz wybierać między wielo-
ma wariantami długości i szero-
kości rękawa. Dzięki temu każda
kobieta znajdzie model idealny
dla siebie!

Apaszki – uzupełnienie styliza
cji

Apaszka niejedno ma imię,
a w tym przypadku oznacza to,
że można ją nosić na wiele spo-
sobów. Klasycznie, czyli zawią-
zaną na szyi, ale też zamiast
paska od spodni lub tuniki (pod-
kreśli linię bioder). Duża apaszka
może owinąć ramiona, a nieco
mniejsza odpowiednio przewią-
zana przez torebkę będzie wyglą-
dać naprawdę ciekawie. Chustka,
apaszka, szal stanowią trend, któ-
ry proponowano na ciepłe dni te-
go roku. Okazuje się, że będzie
on królował także podczas jesieni
i zimy 2016/17.

W roli głównej matowe usta
Wizażyści w ostatnich se-

zonach przywrócili matowe po-
madki do łask, a producenci
kosmetyków wyeksponowali je
w swojej ofercie. Matowe szmin-
ki jeszcze nigdy nie cieszyły się
taką popularnością. Trendy
w makijażu na przełom
2016/2017 pozwolą im zostać
w naszych kosmetyczkach na
długo. Jakie są ich zalety? Mato-
we pomadki są bardziej trwałe
i pozostają tam, gdzie mają być.
Matowe usta będą świetnym to-
warzystwem dla porcelanowej
cery, naturalnych grubych brwi,

delikatnie podkreślonego oka,
miękkich loków i wełnianych
swetrów. Na wieczór noś je do
jedwabnych koszul i welweto-
wych sukienek.

Modne jesienne buty
Buty w nadchodzącym se-

zonie mają być przede wszystkim
wyraziste, bo to właśnie na ich
bazie tworzyć będziemy styliza-
cje.
1. Platforma
W sezonie jesień-zima
2016/2017 do boho sukienek
i romantycznych tiulów będzie-
my nosić na przekór ciężkie bu-
ty na grubej platformie.
2. Duże klamry
Klamry na butach w nadchodzą-
cym sezonie będą spełniały funk-
cję ozdobną. Mają być duże,
wyraziste i biżuteryjne.
3. Brokat
Trend disco wraca, a w raz z nim
moda na brokat. Warto więc za-
opatrzyć się w botki pokryte bro-
katem albo buty we wzory
łudząco przypominające małe ce-
kiny.

Aleksandra Iciek, Alicja Pająk,
kl. IIa

W tym numerze proponujemy kompleksowe stylizacje na jesiennozimową aurę. Choć za
oknem szaruga, śnieg, a nawet mróz  możesz wyglądać pięknie i stylowo. Wystarczy tro
chę fantazji, naszych podpowiedzi i atrakcyjny wygląd będzie twoim udziałem.
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CIASTKA ŚNIADANIOWE

Ciasteczka owocowokawowe

Składniki:
2 banany (u mnie dokładnie 275 g),
2 jabłka (u mnie dokładnie 175 g),
1 łyżka siemienia lnianego,
2 szklanki płatków teff czyli tzw. miłki abisyńskiej
(ok. 1 90 g),
1 płaska łyżka oleju kokosowego,
1 płaska łyżka kakao.

Przygotowanie:
Obrane banany i jabłka blendujemy z olejem koko-
sowym.
Dodajemy pozostałe składniki (płatki, zmielone sie-
mię lniane i kakao) i dokładnie mieszamy.
Formujemy kulki, spłaszczamy je i układamy na
papierze do pieczenia. Pieczemy w temperaturze
180 stopni (opcja góra – dół) przez 20 minut. Od-
wracamy ciasteczka na drugą stronę i dopiekamy
jeszcze przez 5 minut. Jemy po ostudzeniu.
Z podanych ilości wyszło mi 16 ciastek.

Batony bananowe bez cukru – z płatkami
owsianymi i suszonymi śliwkami

Składniki:
5 niedużych, dojrzałych bananów,
2 szklanki mąki ryżowej ,
1 /3 – 1 /2 szklanki oleju kokosowego,
1 szklanka mleka ryżowego (niesłodzonego),
0,5 szklanki amarantusa ekspandowanego,
1 szklanka płatków owsianych (u nas bezgluteno-
wych),
ok. 20 sztuk suszonych śliwek,
1 mała łyżeczka sody.

Przygotowanie:
Mieszamy ze sobą suche składniki (mąkę, amaran-
tusa, płatki owsiane, sodę). Banany rozgniatamy
widelcem. Łączymy je z sypkimi składnikami, do-
dajemy olej , mleko, śliwki (mogą być pokrojone).
Wszystko bardzo dokładnie mieszamy.
Ciasto wykładamy płasko na blachę wyłożoną pa-
pierem do pieczenia. Pieczemy 35-45 minut (w za-
leżności od oczekiwanego stopnia spieczenia)
w temperaturze 180 stopni (góra-dół). Kroimy po
ostudzeniu.

Marta Pająk, kl. IIa

Większość z nas ma ostatnio mało czasu, by zatrzymać się i zjeść coś na spokojnie. Z pomocą
w takich sytuacjach przychodzą mi zawsze ciastka śniadaniowe. Dostarczają energii, a ich zje
dzenie ( i zrobienie) naprawdę nie zajmuje zbyt wiele czasu.
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W dniu 10 listopada
2016r. razem z klasą równoległą
Ib udaliśmy się na wycieczkę do
Krakowa, do Teatru Ludowego
na spektakl pt. "Błysk rekina".
Reżyserem całego przedstawienia
był Jerzy Fedorowicz. Scenogra-
fię opracowała Elżbieta Krywsza,
natomiast muzyką zajął się Ro-
bert Lubera. Tłumaczeniem sce-
nariusza z języka angielskiego
zajęła się Elżbieta Woźniak.
Wspaniałe układy taneczne dla
bohaterów sztuki przygotowała
Violetta Suska. Główne role od-
grywali: Jake - Paweł Kumięga,
Polly - Iwona Sitkowska,
Natasha - Marta Bizoń,
Russel - Marcin Stec,
Shane - Jacek Wojciechowski,
Carol - Wiktoria Węgrzyn,
Finn - Jacek Joniec/Gościnnie,
Buzz - Jan Nosal,
Speed - Piotr Franasowicz.

Ten przepiękny spektakl
opowiada o Jake'u, chłopaku któ-
ry jest "izolowany" przez społe-

czeństwo szkolne. Jake jest
bardzo wrażliwym poetą, piszą-
cym przeróżne powieści, wiersze,
bajki oraz baśnie. Jego "kryjów-
ką" jest dach wieżowca. Pewnego
dnia jego azyl odkrywają dziew-
czyny - Polly, Natasha, Carol.
Chłopak zostaje narażony na
śmiech i kpinę, jednak tak się nie
dzieje. Dziewczynom bardzo po-
dobają się utwory Jake'a. Chwilę
póżniej na dach wpada szkolny

podrywacz i kulturysta Russel,
razem ze swoimi dwoma "pa-
chołkami". Gdy osiłek odkrywa
obecność Jake'a na dachu, nastę-
puje niemiła konfrontacja.
Chłopcy postanowili ustąpić,
jednak pozostali musieli opowie-
dzieć ciekawą bajkę. Do tego po-
trzebne będzie porozumienie
między obiema stronami. Kto
wygra ten zatarg? Czy wszyscy
zdołają się pogodzić?

Tło przedstawienia tworzył
opuszczony dach wieżowca.
Opowieści towarzyszy świetna
muzyka rockowa i brawurowe
popisy taneczne.

Uważam, że widowisko
było wspaniałe. Aktorzy grali do-
skonale, idealnie potrafili wcielić
się w swoje role. Myślę, że ten
spektakl był najlepszym, w jakim
kiedykolwiek uczestniczyłem.
Całe wydarzenie wspominam
bardzo dobrze, na pewno nigdy
go nie zapomnę.

Mateusz Marek, kl. Ia

BŁYSK REKINA

"Sparkleshark to teatr dla wielbicieli filmów akcji! Rockowa muzyka! Świetne teksty! Bra
wurowe popisy taneczne! Młodość i niesamowita energia! Cool!"  tak o spektaklu "Błysk
rekina" piszą jego twórcy. Ci, którzy oglądali przedstawienie, są podobnego zdania.
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Dnia 26 X 2016r klasy I-III
SP brały udział w wycieczce do
Wadowic.

Celem tej wycieczki było
oglądanie miasta z okien autoka-
ru oraz oglądanie teatrzyku pt.
„Księga Dżungli”.

Przygody w dżungli zaczę-
ły się od tego, że wilcza rodzina
przygarnia chłopca, któremu na-
dają imię Mowgli. Gdy ten pod-
rasta, zaprzyjaźnia się z czarną
panterą Bagheerą i niedźwie-
dziem Baloo. Mowgli (Neel Se-
thi) jest sierotą, wychowywanym
przez wilki. Ale dżungla przestaje
być bezpieczna dla chłopca, gdy
pojawiają się pogłoski o tym, że
w puszczy znowu grasuje tygrys
Shere Khan (Idris Elba), który
poprzysiągł zemstę na ludziach
za dawno wyrządzone krzywdy.
Wilki, chcąc ratować Mowgliego
przed śmiercią, wysyłają go do
wioski człowieka. W wyprawie
towarzyszy chłopcu jego nauczy-
ciel, czarna pantera Bagheera
(Ben Kingsley) i nieco ekscen-
tryczny niedźwiedź Baloo (Bill
Murray). Podczas wędrówki
Mowgli przeżywa mnóstwo przy-
gód, spotyka hipnotyzującego
węża Kaa (Scarlett Johansson),
plemię małp oraz jego władcę,
króla Louie (Christopher Wal-
ken), który ponad wszystko pra-
gnie pojąć tajemnicę rozniecania
ognia, znaną jedynie ludzkości.

Teatrzyk bardzo nam się
podobał, potem udaliśmy się do
autokaru, którym przyjechaliśmy
do Zawoi.

Uczniowie klas I-III SP

KSIĘGA DŻUNGLI
NA WADOWICKIEJ SCENIE
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Książka „Zielona mila” na-
pisana przez Stephana Kinga ba-
wi, porusza serce i wyciska łzy.
Powieść ta zaskakuje również
swoją świetnie napisaną fabułą.

Narratorem lektury jest
Paul Edgecomb. Pracował on nie-
gdyś w więzieniu na bloku,
w którym przebywali więźniowie
skazani na śmierć. Swoją ostatnią
drogę nazywali „zielona mila”,
gdyż wykładzina, którą szli do
pomieszczenia zagłady, miała ko-
lor limonki. Strażnik nie skupia
się na swoich uczuciach, tylko
opisuje pewien epizod w swoim
życiu, który na zawsze je odmie-
nił. Paul pracuje na bloku „śmier-
ci” razem z Brutusem „Brutalem”
Howell’em, Deanem Harrym
oraz Percym Wetmor’em. Percy,

choć młody i mało
doświadczony, swo-
ją pracę zawdzięcza
wpływowym krew-
nym. Nie stosuje się
do żadnych zasad,
a jego sposób bycia
jest brutalny i de-
nerwujący. Narrator
opowiada o kilku
więźniach, których
w tamtych latach
mieli na „zielonej
mili”, a w szczegól-
ności skupia się na
Johnym Coffey’u -
ogromnym Murzy-
nie skazanym na
iskrówkę za zabicie
i zgwałcenie dwóch
małych dziewczy-
nek.
Jed-

nak John nie wy-
daje się być
gwałtownym psy-
chopatą. Wręcz
przeciwnie, jak na
swoją ogromną bu-
dowę ciała, jest ła-
godny i do tego
delikatnie nieroz-
garnięty… ale to
nie koniec. John
posiada niezwykły
dar, dar, który wie-
lu z nas określiłoby
mianem cudu.

Książka daje
nam dokładny (tro-
chę brutalny) obraz
tego, jak wyglądały
w tamtych czasach
egzekucje. Czyta-
jąc tę powieść,

czytelnik czuje się, jakby widział
to wszystko na żywo. Książka
jest naprawdę godna polecenia.

Marta Pająk, kl. IIa

Stephen King, pragnąc
nawiązać do starego zwyczaju,
wydawał tę książkę w częściach
co miesiąc.
Książka składała się z 6 części:
1 . Dwie martwe dziewczynki.
2. Mysz Francuza.
3. Dłonie Coffeya.
4. Zła śmierć Eduarda Delacroix.
5. Nocna wyprawa.
6. Coffey na mili

W roku 1997 "Zielona
mila" ukazała się w całości w
jednym tomie.

ZAGADKOWA FABUŁA ZIELONEJ MILI
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Emilia Krzyś to uczennica klasy VIb, która w tym roku rozpoczęła naukę w naszej szkole.
Już w październiku dała się poznać jako utalentowana muzycznie młoda osoba, występu
jąc w piosence z towarzyszeniem gitary na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po
stanowiliśmy bliżej poznać Emilię. Oto czego dowiedzieliśmy się o niej samej i jej
pasjach.

EMILIA KRZYŚ  UTALENTOWANA
WOKALISTKA I GITARZYSTKA

- Gdzie się uczyłaś grać na gita
rze?
- Nie chodziłam do żadnej szko-
ły, gry uczył mnie mój tata, bo
jest muzykiem.

 Od ilu lat grasz na gitarze?
- Mniej więcej od roku.

 Grałaś na czymś jeszcze
oprócz gitary?
- Tak, grałam na pianinie.

 Gdzie uczyłaś się gry na piani
nie?
 Gry na pianinie uczyłam się
w Domu Kultury w Makowie
przez dwa lata.

 Masz jakieś inne pasje poza
graniem na gitarze i pianinie ?
- Tak, śpiewam i tańczę.

 Chodziłaś na lekcję tańca lub
śpiewu?
- Tak, na lekcję tańca chodziłam
przez dwa lata do p. Mateusza
Pochopnia, ale odkąd grupa się
rozpadła, tańczę sama. Tak samo
jest ze śpiewem - śpiewam sama
dla siebie.

 Jakiej muzyki słuchasz
najchętniej?
- Słucham tego, co wpadnie mi
w ucho, ale moją ulubioną woka-
listką jest Martina Stoessel.
 Kto zachęcił cię do grania na
gitarze i pianinie?
- Do gry na pianinie zmusili mnie
dziadkowie, a na grę na gitarze
zdecydowałam się sama. Kiedy
jeździłam na koncerty zespołu
The Chillout, w którym grał mój
tata, wtedy mi się spodobało i za-

częłam się uczyć.
 Co sprawia Ci przyjemność

poza graniem na instrume
ntach?
- Najbardziej spotkania z przyja-
ciółmi.

 Masz jeszcze jakieś inne hob
by?
- Tak, żeglowanie. Mamy z ro-
dziną własny jacht i w wakacje
wyjeżdżamy nad Jezioro Czorsz-
tyńskie. Tata jest samoukiem,
więc uczę się od niego.

 Miałaś kiedyś momenty,
w których chciałaś porzucić grę
na którymś instrumencie?
- Były takie momenty, zniechę-
całam się, kiedy musiałam na-
uczyć się trudnej piosenki, ale po
dwóch dniach zapał do grania
znowu powrócił.

 Gdzie występowałaś? Jakie
sukcesy masz na swym koncie?
- W tym roku wystąpiłam na
Gminnym Konkursie Piosenki
Patriotycznej , Powstańczej oraz
Piosenki Żołnierskiej . To był
mój pierwszy występ, który
ukończyłam na pierwszym miej-
scu.
 Dziekuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Natalia Łatka, kl. III



Pierwsze dni listopada to
czas szczególny, w którym towa-
rzyszy nam zaduma i smutek.
W tym okresie częściej niż za-
zwyczaj nasze myśli biegną ku
tym, którzy odeszli. 1 listopada
obchodzimy uroczystość Wszyst-
kich Świętych (z łac. festum
omnium sanctorum), 2 listopada
– dzień wspominania zmarłych,
czyli Dzień Zaduszny (inaczej
Zaduszki).

W czasach PRL-u w dniu 1
listopada obchodzono jedno
święto nazwane dniem Wszyst-
kich Zmarłych lub Świętem
Zmarłych. Jednak nazwa ta nie
przyjęła się w świadomości Pola-
ków, wciąż jak dawniej czcili
oni dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny, czyli Zadusz-
ki.

Problem Święta Zmarłych
jest co najmniej podwójnej natu-
ry: liturgicznej i językowej .
Z punktu widzenia kalendarza li-
turgicznego 1 listopada obcho-
dzimy uroczystość Wszystkich
Świętych, a 2 listopada – Wspo-
mnienie wszystkich wiernych
zmarłych, mające rangę wspo-
mnienia obowiązkowego.
Biorąc pod uwagę aspekty histo-
rycznojęzykowe w skład nazwy
Święto Zmarłych wchodzi rze-
czownik święto i określający go
imiesłów przymiotnikowy prze-
szły zmarły. Niegdyś tworzyły
one konstrukcję o znaczeniu
‘dzień poświęcony tym, którzy
zmarli’ . Wyraz święto nie ma tu
znaczenia czynnościowego (to,

że ktoś świętuje), lecz oznacza
dzień, który „jest uroczyście
święcony” , ale nie przez kogoś,
lecz na pamiątkę kogoś bądź cze-
goś. Współcześnie językoznawcy
podkreślają, że Święto Zmarłych
należy potraktować jako zesta-
wienie funkcjonujące na pograni-
czu związku frazeologicznego
i grupy syntaktycznej . Taką wy-
kładnię problemu spotkamy
w dwóch najnowszych słowni-
kach języka polskiego PWN,
zwłaszcza w Innym słowniku ję
zyka polskiego pod red. Mirosła-
wa Bańki, w którym czytamy, że
„Święto Zmarłych to inna nazwa
Zaduszek lub dnia Wszystkich
Świętych”.
Nie ma w zasadzie powodów (li-
turgicznych ani językowych), aby
uznać formę Święto Zmarłych za
niepoprawną, zwłaszcza, że sank-
cjonuje ją bardzo długa tradycja.

Warto jednak pamiętać, że
w dniu Wszystkich Świętych czci
się znanych i nieznanych świę-
tych, którzy przebywają w chwa-
le zbawionych.

Zaduszki (Dzień Zadusz-
ny) uważa się zaś za odpowied-
nik pogańskiego święta
Dziadów (zwyczaj ten przybliżył
nam Adam Mickiewicz; dziadami
nazywano ‘przodków, zmarłych
krewnych‘). Słowo Zaduszki po-
chodzi od słowa dusza. Przymiot-
nik zaduszny znaczył ‘za duszę
(zmarłego) czyniony‘. Tego dnia
wspominamy bliskich, którzy
odeszli z tego świata, a katolicy
modlą się za zmarłych, których

dusze według ich wiary przeby-
wają w czyśćcu.
Ponadto tradycja zapalania zni-
czy na grobach wywodzi się
z dawnego pogańskiego zwycza-
ju rozpalania ognisk na mogiłach,
z których ogień miał ogrzewać
błąkające się po ziemi dusze.

Przeżylismy Wszystkich
Świętych, później Zaduszki,
a potem andrzejki i czekają nas
wkrótce mikołajki. Pewnie nie-
którzy z was zastanawiają się,
dlaczego nazwy jednych świąt
pisze się dużą literą, a innych –
małą?

Istnieje bowiem subtelna
różnica między świętem (świą-
teczny, uroczysty dzień związany
z jakimś wydarzeniem z prze-
szłości, jakąś tradycją, wyznawa-
ną religią) a samym obrzędem,
zwyczajem. Ortografia tę różnicę
„zauważa”. Zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami ortograficznymi
nazwy świąt w języku polskim
piszemy wielką literą, a nazwy
zwyczajów, obrzędów, zabaw –
małą. Należy zatem pisać: W Za-
duszki trzeba dać na wypominki.
Zaduszki zapisane są poprawnie
wielką literą jako święto, a wy-
pominki – małą jako zwyczaj
modlenia się w tym dniu za du-
sze wymienianych z imienia i na-
zwiska zmarłych osób.
Niestety, czasami różnica między
świętem a obrzędem czy zwycza-
jem jest trudna do uchwycenia.
Wówczas nie pozostaje nam nic
innego, jak tylko zajrzeć do
słownika. K.W.
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CZY WIEMY, CO ŚWIĘTUJEMY?
Tym razem zajmiemy się kwestią poprawności nazwy Święto Zmarłych. Niektórzy uznają
ją za niepoprawną, gdyż  jak argumentują  zmarli nie mogą świętować, zatem według
nich określenie jest nieuprawnione. Z drugiej jednak strony spotykamy tę nazwę w słow
nikach.
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Ołówek matematyka widzi
głębiej niż mikroskopy i dalej niż
teleskop, bowiem dostępny mu
jest niewidzialny świat atomów
i świat najdalszych galaktyk. Ma-
tematyka zobaczyła niedostrze-
żoną przez teleskopy planetę
Neptun.

Od przeszło dwóch tysięcy
lat uważa się pewną znajomość
matematyki za niezbędną część
wyposażenia intelektualnego
każdego człowieka wykształco-
nego. Zagadki i ciekawostki lo-
giczne od najdawniejszych
czasów były wypoczynkiem
kształcącym. Szczególnie zagad-
ki. W dawnych czasach umiejęt-
ność rozwiązywania zagadek
podnosiła znaczenie człowieka.
Przysłowia i zagadki świadczą
o mądrości ludzi. Nie uważajmy
więc czasu, który spędzimy na
odgadywaniu zagadek, ciekawo-
stek i żartów, za stracony.

Znaczenie matematyki do-
ceniał Platon, grecki filozof,
umieszczając nad wejściem do
swojej akademii napis: „Nikt nie-
geometryczny tu nie wchodzi”.
Warto również wspomnieć o Ein-
steinie, który uważał, że matema-
tyka to jedyna wiedza absolutna.
Jej twierdzenia są bezwzględne,
pewne i niezaprzeczalne.

„Warto się uczyć matematyki!”
Masz zamiar być prawnikiem?
Lecz jak myślisz rozwiązać
skomplikowaną prawnie kwestię,
jeżeli nie jesteś w stanie przeana-
lizować

prostego zadania geometryczne-
go?
Badasz historię? Lecz jak okre-
ślisz wpływ Napoleona na rozwój
światowy, jeśli nie możesz okre-
ślić wpływów współczynników
w zwyczajnych związkach alge-
braicznych?
Chcesz być filozofem? Lecz jak
będziesz interpretował dzieło
sztuki posiadające mnóstwo od-
cieni, jeżeli nie jesteś w stanie
przetłumaczyć zwyczajnego za-
dania na język symboli matema-
tycznych.
Matematyka nie tylko przydaje
się na lekcjach, ale przede
wszystkim rozszerza możliwości
zrozumienia wielu problemów
otaczającego świata. Od analizy
danych przedstawianych w posta-
ci graficznej po zagadnienia
związane z szyfrowaniem i kodo-
waniem informacji.

„Dlaczego warto uczyć się ma
tematyki?”

Ładując pełen kosz zaku-
pów w sklepie, nie wybałuszysz

oczu, gdy usłyszysz kwotę, którą
masz zapłacić.
Bez znajomości praw działań na-
wet kalkulator może cię zawieść.
Łatwo policzysz, ile kalorii zja-
dasz przy całodniowym posiłku.
Jesteś w stanie wyliczyć, za ile
dni dostaniesz wymarzony pre-
zent na swoje urodziny.
Nikt nie będzie w stanie ci wmó-
wić, że na świecie istnieją kwa-
dratowe jajka.
Kupując tapetę do swojego poko-
ju, nie będziesz musiał wykorzy-
stywać jej na cały dom.
Robiąc ogrodzenie wokół swoje-
go domu, nie będziesz musiał na-
ciągać siatki tak, żeby z oczek
zrobiły się proste druty.
Piekąc ciasto, możesz mieć pew-
ność, że tak dobierzesz składniki,
że nie powstanie z tego niezjadli-
wa miazga.
Najważniejsze… nie wystarczy
umieć liczyć, trzeba przede
wszystkim liczyć na siebie.

mgr Elżbeta Iciek

Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT

Matematyka jest najbardziej oszczędna w słowach. Może nawet obejść się zupełnie bez
nich. Nie istnieją dla niej przeszkody językowe, bowiem jej język jest jak język muzyki –
zrozumiały dla wszystkich ludzi świata.
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INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W poniedziałek, 7 listopa-
da 2016 r. został rozegrany Indy-
widualny Turniej Tenisa
Stołowego. Miejscem rozgrywek
była sala gimnastyczna w Gim-
nazjum nr 2 w Zawoi Wilcznej .
Turniej zagrali uczniowie gimna-
zjów z terenu gminy Zawoja.

Zawody rozpoczęły się
ok godz. 9:00 wystąpieniem pana
Łukasza Stopki, który po powita-
niu wszystkich ogłosił otwarcie
imprezy sportowej . Rozpoczęcie
turnieju poprzedziło losowanie,
które zadecydowało także o ko-
lejności rozgrywek w poszcze-
gólnych kategoriach.
Uczestnicy turnieju mieli do dys-
pozycji siedem stołów, sędzio-
wali sobie nawzajem uczniowie.
Wraz z opiekunami czuwali oni
nad prawidłowym przebiegiem
zawodów. W każdej z grup za-
wodników do końca toczyły się
zacięte rozgrywki o zwycięstwo
w turnieju, a emocje udzielały się
nawet doświadczonym graczom.
Turniej przebiegał w zdrowej ,
sportowej atmosferze, do której
niewątpliwie przyczyniło się bar-
dzo dobre przygotowanie uczest-
ników przez opiekunów. Podczas
zawodów można było zaobser-

wować duże zaangażowanie
zawodników.

Zwyciężczynią z kate-
gorii dziewcząt okazała się
uczennica Gimnazjum nr 2
z Zawoi Wilcznej . Zwycięzcą
w kategorii chłopców najlep-
szym okazał się również
uczeń z Zawoi Wilcznej .
Najlepsi zawodnicy indywi-
dualni, od miejsca I – VI
w każdej grupie, otrzymali
z rąk pana Łukasza Stopki
oraz Janusza Rusina medale oraz
dyplomy.

Izabela Spyrka, kl. Ia
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W poniedziałkowych za-
wodach drużyny dziewcząt
z Gimnazjum nr 1 w Zawoi Cen-
trum i Gimnazjum nr 2 w Bystrej
Podhalańskiej wywalczyły awans
do finału powiatowego.

Koszykarki obydwu szkół
podczas zawodów wygrały

z dzieczętami z Gimnazjum
w Budzowie oraz w Grzechyni.
Zawojanki w ostatnim meczu
wygrały 16:4 z Bystrą Podhalań-
ską i to one zmierzą się w Suchej
Beskidzkiej z Gimnazjum w To-
porzysku. Natomiast Gimnazjum
nr 2 w Bystrej finał zagra

z dziewczętami z Suchej Be-
skidzkiej .

Wszystkim drużynom gra-
tulujemy i życzymy powodzenia
w dalszych zmaganiach sporto-
wych.

Sylwia Tomczyk, kl III gim.

KOSZYKARKI Z ZAWOI AWANSOWAŁY!

GMINNE ELIMINACJE W PIŁCE KOSZYKOWEJ

W dniu 28.1 0.2016r. w Ha-
li Widowiskowo - Sportowej
w Zawoi Centrum odbyły się
gminne eliminacje sportowe
w piłce koszykowej dziewcząt
i chłopców szkół gimnazjalnych.

Jako pierwsi na boisku po-
jawili się chłopcy z Wilcznej , re-
misując 8:8 ze Skawicą,
a następnie wygrywając 2:0
w dogrywce. Kolejny mecz nale-
żał do reprezentantów naszej
szkoły, którzy wygrali 9:8
z chłopcami ze Skawicy. Kolej-
nym wyzwaniem dla naszych ko-
szykarzy był mecz ze szkołą

z Wilcznej , w którym
Wilczna pokonała naszych
chłopców 11 :1 0.

Wśród dziewcząt pierwszy
mecz zagrały dziewczęta
z Wilcznej , przegrywając
4:1 2 ze Skawicą. Następne
spotkanie należało do na-
szych reprezentantek, które
po zaciętej walce wygrały
je 6:1 6 z dziewczętami ze Skawi-
cy. Ostatni równie emocjonujący
mecz zagrały dziewczęta z Zawoi
Centrum, które zdecydowanie
zwyciężyły 14:1 0 z dziewczętami

z Wilcznej .

Ostatecznie drużyny uplasowały
się następująco:

Rywalizacja wśród dziewcząt:
1 . Gimnazjum Centrum
2. Gimnazjum Skawica
3. Gimnazjum Wilczna

Rywalizacja wśród chłopców:
1 . Gimnazjum Wilczna
2. Gimnazjum Centrum
3. Gimnazjum Skawica

Wszystkim drużynom gratuluje-
my i życzymy powodzenia
w dalszych osiągnięciach sporto-
wych.

Sylwia Tomczyk, kl. III
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W KRĘGU SPRAW OSTATECZNYCH
Czaszka, podobnie jak szkielet, jest najbardziej wymownym świadectwem przemijania.
Ogólna interpretacja jej wizerunku nie nastręcza chyba większych problemów, ale ma
swoje subtelności. Przede wszytkim czaszka symbolizuje ludzką śmierć, a właściwie
marność doczesnej powłoki, która  chociaż stworzona na obraz Boga  ulega niszczącej
sile czasu. Drugą ważną rolą wizerunków czaszki było przypominanie chrześcijańskiej
nauki o śmierci postrzeganej jako kara za grzech pierworodny lub w ogóle jako następ
stwo odwrócenia się od Boga. Jednakże to właśnie śmierć jest bramą do życia wieczne
go, toteż obok dominującej wymowy pesymistycznej czaszkę można również postrzegać
jako znak wiary w zmartwychwstanie.
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TECHNIKA KOLAŻU
Jedną z popularnych technik artystycznych jest kolaż. Główną zasadą tej techniki

jest łączenie ze sobą różnych materiałów tak, by stworzyć ciekawą kompozycję. Do kola
żu używa się gazet, tkanin, fotografii oraz niewielkich przedmiotów. Wszystko naklejane
jest na płótno lub papier przy pomocy mocnego kleju. Obraz uzupełniany jest tradycyjny
mi technikami, czyli malowany farbą olejną lub farbą akrylową.

Kolaż znany był już w starożytnych Chinach. Pierwsze dzieła tego typu powstały
około 200 r. p.n.e. Sam termin „kolaż” wywodzi się z francuskiego słowa „coller”, ozna
czającego klej. Dlatego często spotykany jest również zapis właśnie z języka francuskie
go – collage. Do powszechnego użycia został wprowadzony przez Georgesa Braque’a
oraz Pabla Picassa.

Zadanie uczniów naszej szkoły polegało na tym, żeby przeobrazić dany obraz, nada
jąc mu inny temat.
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UWAGA!

OPIEKUN SZKOLNEJ SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ,

ogłasza konkurs dla uczniów

Zespołu Szkół w Zawoi Centrum na:

NAJCIEKAWSZĄ NAZWĘ I LOGO SKLEPIKU

działającego przy Zespole Szkół w Zawoi Centrum.

Propozycje nazw i projekty logo proszę składać

do dnia 19 grudnia br.

do opiekuna sklepiku  p. Teresy Koziny

lub wysyłać na adres mailowy: gazetkazscentrum@wp.pl

Dla zwycięzcy przewidziana (słodka) nagroda!

Zachęcam do zabawy!

mgr Teresa Kozina



O godzinie 23:00 spaniko-
wana szybko wpadłam do łazien-
ki i zaczęłam przygotowywać się
do nowej pracy. Pierwszego dnia
nie wypada się spóźnić, ale ja -
jak zwykle - musiałam czekać na
ostatnią chwilę. Gdy się już ubra-
łam, spojrzałam lustro. Na moich
blond włosach znajdowała się
czapka z napisem: "Nocny stróż",
oczy miałam - jak zwykle - pod-
krążone, cerę bladą jak kreda.
Dlaczego zawsze wyglądam jak
nieboszczyk? Dopięłam ostatni
guzik koszuli i wyszłam z łazien-
ki.
- Gdzie jest moja tabliczka
z imieniem? – powiedziałam, iry-
tując się. Zaczęłam poszukiwania.
Sprawdzałam pod stołem, na sza-
fie, za łóżkiem, a mojego identy-
fikatora nigdzie nie było. Nagle
spojrzałam pod nogi, a oczom
moim ukazała się zguba.
- Chyba muszę zainwestować
w okulary – pomyślałam. – Przy-
pięłam tabliczkę i wyruszyłam
z domu.

Po chwili przechadzki do-
tarłam do mojego nowego miej-
sca pracy.
- Freddy Fazebar’s Pizza – prze-
czytałam. – Będzie dobrze, nie
denerwuj się! – powtarzałam so-
bie w myślach. Wzięłam głęboki
wdech i weszłam do środka.

Wnętrze pizzeri było przy-
jemnie urządzone. Przed sobą uj-
rzałam stoły przygotowane na
jutrzejsze przyjęcie, pełno deko-
racji i balonów. Z tyłu stała wiel-
ka scena, na której stały
wyłączone roboty. Słyszałam, że
podczas imprez zabawiają one
dzieci, śpiewając im piosenki oraz
bawiąc się z nimi. Każdy z tych
animatroników (bo tak je zwą)

przypomina zwierzę i posiada
swoje imię: miś – Freddy, kurka –
Chica i królik – Bonnie. Najwy-
raźniej zostały wyłączone na noc.
- Vanessa Varley? – usłyszałam
swoje imię.
- Tak – spojrzałam na mężczyznę
kończącego swoją zmianę. Wy-
różniał się swoimi fioletowymi
włosami spiętymi w kucyk.
- Życzę powodzenia i radzę nie
wychodzić z biura – powiedział,
klepiąc mnie po ramieniu.
- Dziękuję – rzekłam niepewnie,
a następnie popatrzyłam na plan
pizzerii i poszłam w stronę wspo-

mnianego przed chwilą miejsca.
- Dlaczego mam niby nie opusz-
czać biura? A co jeżeli będzie
trzeba sprawdzić, co się dzieje? –
rozmyślałam, idąc przez koryta-
rze.
W końcu dotarłam do pomiesz-
czenia, w którym mam kontrolo-
wać wszystko. Na zegarze wybiła
dwunasta. Usiadłam za biurkiem
z komputerem i zaczęłam obser-
wować obrazy na kamerach.
Wszystko było tak jak należy.
- I czego ja się bałam? – zaśmia-
łam się.
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W pewnej chwili zauważy-
łam dziwne przyciski koło drzwi
w biurze, bez zastanowienia się
przycisnęłam jeden. Na korytarzu
zapaliło się światło tak, że wi-
działam, co tam się dzieje. Po
chwili wyłączyłam je, stwierdza-
jąc, że prąd trzeba oszczędzać.
Nocą bowiem pizzeria korzystała
z generatora prądu, który wskazy-
wał poziom energii. Ryzykując
znaczny spadek zasilania, przete-
stowałam drugi guzik, a drzwi się
zamknęły i ponownie je otworzy-
łam.

Siedziałam sobie, nudząc się, aż
do 03:25. Wtedy to usłyszałam
dziwny ciężki chód, tak jakby
obijanie się metalu o podłogę.
Przerażona odruchowo sprawdzi-
łam kamery.
- Kuchnia – wszystko dobrze, le-
wy korytarz – okey, prawy kory-
tarz – w porządku, scena – nic…
Chwila! Gdzie jest ten królik?! –
czułam ogromny lęk, sprawdzi-
łam pomieszczenie, w którym
trzymane są dodatkowe części do
animatroników. Prosto w kamerę
spoglądał Bonnie. Zdziwiona nie

wiedziałam, co myśleć, jak to
możliwe, że animatronik się włą-
czył?! . Chwyciłam latarkę w ręce
i trzęsąc się jak galaretka, pobie-
głam do robota.
- Hej ! Co ty tu robisz? – powie-
działam sama do siebie, bo dla-
czego robot miałby mnie
rozumieć. Zaświeciłam latarkę,
wchodząc do pomieszczenia.
Królik odwrócił się w moją stronę
i zaczął podchodzić. Jego oczy
zaczęły świecić na czerwono.
Krzyknęłam, uciekając stamtąd.
Gdy wbiegłam do biura, natych-
miast zamknęłam drzwi po pra-
wej i lewej stronie. Znów
popatrzyłam na kamery, pozostała
dwójka animatroników również
"ożyła". Freddy zszedł ze sceny
i zaczął śmiać się przerażająco,
Chica siedziała w kuchni, a Bon-
nie uderzał głową o drzwi.
- O mój Boże! Co tu się dzieje?
Czy to jakiś kawał? – popatrzy-
łam na poziom energii, 52%, jest
źle.

05:45, prąd się skończył,
drzwi się otworzyły, a do końca
zmiany zostało piętnaście minut.
Skulona siedziałam pod biurkiem
i czekałam, aż coś się wydarzy.
Po kilku minutach pod drzwi
podszedł miś i zaczął grać jakąś
muzyczkę, oczy jego świeciły się
w ciemności, wyglądało to prze-
rażająco. Wszedł do biura i po-
chylił się nade mną. Gdy miał już
mnie zaatakować, usłyszałam
dzwonek sygnalizujący koniec
mojej dzisiejszej pracy. Robot
skierował się stronę korytarza
i wyszedł.
- To będzie ciężki tydzień – wy-
dusiłam z siebie, wstając spod
biurka.

Weronika Zachura, kl. Ia
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Szacunek przeciwników jest nieraz bardziej cenny,
niż częste poklepywanie przyjaciół.
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***
Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rze-
czownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

***
Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może robić tyle błędów?! - dziwi
się polonistka, oddając pracę do-
mową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. Pomagali mi mama i tata.

***
Na lekcji języka polskiego na-
uczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie"
w zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po waka-
cjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

***
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy uży-
wamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

***
Polonista zwraca się do swojej żo-
ny:
- Czy mnie kochasz, najdroższa?
- Oczywiście! - odpowiada żona.
- Całym zdaniem, proszę!

***
Dlaczego Kubuś Puchatek uczęsz-
cza na wszystkie zajęcia języka
polskiego?
- Bo wykłada profesor Miodek.

***
„Żyjemy dłużej ,
ale mniej dokładnie
i krótszymi zdaniami”.

/Wisława Szymborska/
***

„Gdyby śmierć można było ode-
spać na raty”.

/Stanisław Jerzy Lec/
***

„Nic tak serca nie studzi, jak poz-
nawanie ludzi”.

/J.I. Sztaudynger/
***

„Dlaczego piszę te krótkie frasz-
ki? Bo słów mi brak”.

/Stanisław Jerzy Lec/
***

"Nie wrzucaj wszystkiego do jed-
nego worka, nie udźwigniesz! "

/Stanisław Jerzy Lec/




