
1 . Za trud w nauczanie wkładany, bukiet róż dla was składamy.
2. Dziękujemy za troskliwości, spełniają się możliwości.
Hej kolęda! Abyście Święci byli,
Hej kolęda! I Bogu zawierzyli

3 . Wychowawczyni kochanej , za miłość nam wszystkim danej .
4. Nasz Pan Dyrektor kochany, niech będzie doceniany!
Hej kolęda! Abyście Święci byli,
Hej kolęda! I Bogu zawierzyli

5. I dużo cierpliwości, dla niesfornych uczniów litości.
6. Szczerości i ufności, pani Teresie dużo radości.
Hej kolęda! Abyście Święci byli,
Hej kolęda! I Bogu zawierzyli

7. Pani Asi i Pani Kasi, niech teatr pragnienia gasi.
8. Dla Pana Organisty, rozwoju w zawodzie pianisty.
Hej kolęda! Abyście Święci byli,
Hej kolęda! I Bogu zawierzyli

9. Na lekcji historii spełnienia, niech Bóg da pani Bożenie.
1 0. By uczniowie po angielsku mówili i Pani Edycie
wdzięczni byli.
Hej kolęda! Abyście Święci byli,
Hej kolęda! I Bogu zawierzyli

11 . Koszykówki i siatkówki, panu Łukaszowi dużo gotówki.
12. I reszcie nauczycieli by wesołe święta mieli.
Hej kolęda! Abyście Święci byli,
Hej kolęda! I Bogu zawierzyli

Życzą uczniowie klasy IIIb gimnazjum.
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MOC ŻYCZEŃ!

Takie oryginalne życzenia wyśpiewała klasa IIIb podczas wspólnego kolędowania. Au
torką tekstu jest Magdalena Piergies. Bardzo dziękujemy i gratulujemy talentu i wspa
niałego wykonania!
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DZIEŃ TRANSPLANTACJI

W Polsce po raz pierwszy
to święto obchodzono w Byd-
goszczy w 2005 roku. Organiza-
torem akcji była Klinika
Transplantologii pod opieką pana
Zbigniewa Włodarczyka.

HISTORIA
Transplantacja jest dziedzi-

ną medycyny stosunkowo młodą.
Pierwszej udanej transplantacji
dokonano w Bostonie
w 1954 roku, była to ner-
ka przeszczepiona od bra-
ta bliźniaka chorego
pacjenta.

Dzieje transplanta-
cj i najprawdopodobniej są
znacznie dłuższe. Legenda
głosi, że cztery wieki
przed naszą erą chiński
lekarz „zamienił serca
dwóm żołnierzom”, dwie-
ście lat później Chińczycy
mieli już przeszczepiać
narządy w jamie brzusz-
nej . Indyjscy lekarze oko-
ło 300 roku p.n.e. potrafili
podobno przeszczepiać
płaty skóry z ramienia
i tworzyć z niej nosy swo-
ich pacjentów.

Pionierem nowo-

czesnej transplantologii był fran-
cuski chirurg Alexis Carrel,
żyjący na przełomie wieków XIX
i XX. Eksperymentował on, prze-
szczepiając narządy zwierzętom.
Jego praca pozwoliła na wypra-
cowanie technik szwu chirurgicz-
nego naczyń krwionośnych. Był
laureatem Nagrody Nobla.

Kolejną ważną dla trans-
plantologii postacią był Francuz -
Jean Dausset, który otrzymał No-
bla za odkrycie genów głównego
układu zgodności tkankowej . Po-
zwoliło to ograniczyć odrzucanie
narządów po przeszczepie.

Dalsza historia transplanto-
logii na świecie to historia prze-
szczepiania kolejnych narządów:
nerkę przeszczepiono w 1954 ro-

ku w Bostonie, wątrobę w 1967
roku w Denver, w tym samym
roku przeszczepiono serce
w Kapsztadzie, a w 1981 roku
dokonano pierwszego zabiegu
przeszczepienia serca i płuca
w Stanford.

Pierwsze udane przeszcze-
pienie nerki w Polsce od dawcy
zmarłego wykonali profesorowie
Jan Nielubowicz i Witold Orłow-
ski w Warszawie w roku 1966.
Uratowali życie dziewiętnasto-

letniej dziewczynie.
W 1968 roku profesor
Wiktor Bros dokonał prze-
szczepienia nerki od ży-
wego dawcy. Już w roku
1969 podjęto w Polsce
próbę przeszczepienia ser-
ca, która zakończyła się
niepowodzeniem. Udaną
próbę przeszczepienia ser-
ca przeprowadził w Za-
brzu zespół Zbigniewa
Religi w roku 1986.

Patrycja Pena, kl VIIa

Dzień Transplantacji obchodzimy w Polsce 26 lutego, w rocznicę 1966 roku, kiedy to od
był się pierwszy udany przeszczep nerki w Warszawie. Na świecie natomiast obchodzi się
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji 26 października.
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Dnia 24.01 .2018r. w naszej
szkole odbyły się warsztaty na te-
mat cyberprzemocy, w których
brali udział uczniowie z klas IIa
oraz IIb.

Celem zajęć było zwróce-
nie uwagi uczniów na zjawisko
cyberprzemocy oraz uwrażliwie-
nie ich na specyfikę problemu,
związaną przede wszystkim
z możliwymi konsekwencjami te-
go typu działań zarówno dla ich
ofiary, jak i sprawców.

Jednym z efektów przepro-
wadzonych zajęć, powinno być
wypracowanie reguł bezpieczne-
go i kulturalnego korzystania
z sieci oraz zasad reagowania
w sytuacjach cyberprzemocy.

Dowiedzieliśmy się przede
wszystkim:
- jakie formy może przyjmować
cyberprzemoc,
- jakie emocje może rodzić cy-
berprzemoc u jej ofiar i jakie mo-
że nieść dla nich konsekwencje,
- jakie są możliwe konsekwencje
przemocy w sieci dla sprawców
tego typu działań,
- jak powinna się zachować ofia-
ra cyberprzemocy i gdzie może
szukać pomocy,
- jak powinni zachowywać się
świadkowie cyberprzemocy,
- jak zachowywać się, by zmniej-
szyć ryzyko bycia ofiarą cyber-

przemocy.
Na początku dobraliśmy
się w czteroosobowe grupy.
Naszym zadaniem było za-
projektowanie gry. Po od-

daniu prac obejrzeliśmy film
o cyberprzemocy, który miał
ostrzegać nas przed niebezpie-

czeństwami związanymi z sa-
mym Internetem. Następnie
każda grupa przedstawiła na kart-
ce papieru scenkę z filmu.

Nasze zajęcia zakończyły

się po 3 godzinach. Myślę, że do
większej ilości osób dotarł prze-
kaz tych zajęć. Po „szkoleniu’’
wiemy już, jak bezpiecznie ko-
rzystać z Internetu i jakie są za-
grożenia w sieci. Zajęcia były
bardzo przydatne i ciekawe.

Izabela Spyrka, kl.IIa.

WARSZTATY NA TEMAT CYBERPRZEMOCY

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to
nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie
z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów
z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.
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SPÓR O INWESTYTURĘ

Zmiana warty w Rzymie

Nowy papież widział we wład-
cach pomocników w dziele refor-
my, jednak już w innej pozycji.
Grzegorz VII konsekwentnie
trzymał się idei, że Kościół,
a więc i papież, stoi ponad króle-
stwami ziemskimi. To wtedy jed-
ną ze swych młodości

przeżywała tak zwana Donacja
Konstantyna – dokument (jak się
później okazało falsyfikat),
w którym cesarz Konstantyn
Wielki przekazywał władzę nad
Zachodem papieżowi. Grzegorz
subtelnie, lecz w sensie symbo-
licznym radykalnie zmienił swój
stosunek do królów niemieckich.
Henryka IV nazywał zaledwie
królem Niemiec (rex teutonico-
rum), a nie Rzymian (rex roma-

norum), do którego to tytułu
przywykł i on, i jego przodko-
wie. Papież stwierdził wprost:
papież ma prawo złożyć cesarza
z urzędu. Nadal nie było jednak
mowy o inwestyturze.

Rosnące napięcie
Był rok 1075, napięcie

wciąż wzrastało. Król ,,Niemiec’’
pokonał Sasów i poczuł się rze-
czywistym władcą świata. Wkro-
czył do Italii, w Mediolanie
powołał nowego arcybiskupa,
podobnie uczynił między innymi
w Fermo i Spoleto. 8 grudnia pa-
pież napisał list, w którym skar-
żąc się, pytał Henryka, jak mógł
on postąpić w ten sposób, nie
konsultując się z nim wcześniej .
Grzegorz nie miał pretensj i
o mianowanie nowych biskupów,
lecz o to, że wybrano akurat tych
i to bez konsultacj i ze Stolicą
Apostolską, która znajdowała się
wszak niedaleko. Od żyjącego
w tych czasach kronikarza Lam-
berta z Hersfeldu wiemy, że bi-
skup Rzymu domagał się, aby
król stawił się na sądzie papie-
skim w Wiecznym Mieście.
Grzegorz VII zdecydował się na
radykalny krok, liczył zapewne,
że powiedzie mu się tak, jak
w przypadku króla Francji, który
nieco wcześniej ugiął się pod po-
dobną groźbą. Władca niemiecki
to był przeciwnik innego kalibru.

Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem dostojników kościelnych mianował władca rzą
dzący w danej diecezji. Podczas ceremonii objęcia urzędu książę lub król wręczał nowo
powołanemu biskupowi miecz i pastorał. Początkowo Kościół nie miał sprzeciwu, aż
do…
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SPÓR O INWESTYTURĘ

Klątwa
W styczniu 1076 król ze-

brał wiernych sobie wasali,
wśród których prym wiedli paro-
wie duchowni. Niemieccy bisku-
pi nie byli przychylnie nastawieni
do Grzegorza VII, bowiem nie
podobały im się jego centraliza-
cyjne zapędy. Wspólnie z królem
napisali do papieża list, w którym
odrzucili jego zwierzchnictwo,
gdyż jego wybór nie był zgodny
z zasadami wprowadzonymi
w 1059 roku, według których ko-
lejnych następców świętego Pio-
tra miało wybierać kolegium
kardynałów. Na wieść o postano-
wieniach z Wormacji Grzegorz

VII odwdzięczył się
Henrykowi podobnym
gestem – w dokumen-
cie stylizowanym na
modlitwę do świętego
Piotra rzucił na nie-
mieckiego króla klą-
twę. Europa zatrzęsła
się. . . Dwie osoby, któ-
re nią rządziły, wza-
jemnie się
zdetronizowały.

Epilog
W akcie ekskomuni-

ki Grzegorz VII ani
słowem nie wspo-
mniał o inwestyturze.
Wkrótce los odwrócił
się od Henryka, opu-
ścili go jego zwolen-
nicy, a on sam musiał
udać się do Canossy,
gdzie w worze pokut-
nym, klęcząc na śnie-
gu, prosił papieża

o wybaczenie. Mimo zniesienia
ekskomuniki Niemcy ogarnęła
wojna domowa trwająca do 1080
roku. Dopiero w okresie przewa-
gi antykróla Grzegorz VII poparł
tego rywala Henryka IV i w ko-
lejnym rzuconym na niego akcie
ekskomuniki po raz pierwszy od-
wołał się do kwestii inwestytury
duchownych przez osoby świec-
kie. Cztery lata od początku kon-
fliktu, który ponoć od początku
miał być „sporem o inwestytu-
rę”! To nawet w historii średnio-
wiecza, liczonej w stuleciach,
długi czas.

Piotr Pacyga, kl. VIa

Warto wiedzieć!

Inwestytura był to
ceremoniał uroczystego nadania
lenna wasalowi (poddanemu)
przez seniora (pana). Istniały
dwa rodzaje inwestytury tj . :
świecka i duchowna. Dokonanie
inwestytury następowało poprzez
nadanie przedmiotu
symbolizującego władzę tzn.:
świeccy otrzymywali sztandar,
włócznie, lance, bryłkę ziemi,
czasami kawałek noża
wyobrażający pług i orkę oraz
dokument zawarcia umowy.
Duchowni (opaci, biskupi)
podczas przyjmowania
inwestytury z rąk świeckich
otrzymywali pastorał i pierścień,
będące oznaką przyjętej
godności.

Przypieczętowaniem przyjęcia
inwestytury był uroczysty
pocałunek seniora. Moment
ceremonii inwestytury
poprzedzony był hołdem lennym,
który polegał na tym, iż wasal
klękał przed seniorem, wkładał
swoje dłonie w jego (oznaka
zależności, a z drugiej strony
opieki) i przyrzekał dozgonną
wierność.
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We wtorek - jak zawsze na
drugim piętrze o godz. 7:40 - cze-
kaliśmy z aparatami, gdy nagle
Pani Katarzyna Hurbol podeszła
i spytała, czy jesteśmy gotowi?
Odpowiedzieliśmy: „oczywi-
ście”. Kolorem obowiązującym
w tym dniu był JEANSOWY.
Wyruszyliśmy więc i zaczęliśmy
od najstarszych klas: II i III gim-
nazjum oraz VII klasy. Następnie
odwiedziliśmy pozostałe klasy.
Na sam koniec zostawiliśmy naj-
mniejszych. Najlepiej przygoto-
waną klasą była IIa SP.

Gratulujemy im i życzymy
dalszych sukcesów.

W dalszym ciągu prowadzi
IIIb gimnazjum. Do zobaczenia
następnym razem.

mgr Katarzyna Hurbol
Przemysław Wronka,

Paweł Bartunek, Kl. IIb

DŻINSOWY DZIEŃ

Dżins (z ang. jeans) również teksas i denim – tkanina bawełniana wykonana w splocie
skośnym, używana przede wszystkim do produkcji ubrań dżinsowych. Najczęściej z tej
tkaniny produkuje się spodnie, tzw. dżinsy, ale również bluzy, wiatrówki, kurtki i koszule.
Charakteryzuje się stosunkowo dużą wytrzymałością. Polska odmiana dżinsu nazywana
bywa teksas.
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23 stycznia 2018r. ucznio-
wie klas IIa i IIb, reprezentując
wszystkie koleżanki i wszystkich
kolegów z klas 1 -3, przedstawili
program artystyczny pt. ,,Nowy
Rok - pora życzeń”, który dedy-
kowany był babciom i dziadkom
zebranym na szkolnej uroczysto-
ści z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka.

W ramach imprezy sza-
nowni goście wraz ze swoimi
wnukami śpiewali piosenki bie-
siadne. Zostali ugoszczeni cia-
stem, herbatą i kawą
przygotowaną przez rodziców
oraz obdarowani skromnymi pre-
zentami przygotowanymi specjal-
nie na tę okazję na warsztatach
plastycznych prowadzonych
przez panią Beatę Jończyk.

Wychowawcy klas II

BABCIA I DZIADEK W SZKOLE!
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W niedzielę, 28 stycznia,
w Babiogórskim Centrum Kultu-
ry w Zawoi odbyły się Jasełka
Bożonarodzeniowe. Aktorzy
i chór bardzo długo przygotowy-
wali się do tego spektaklu. Ty-
dzień przed przedstawieniem
próby odbywały się codziennie,
w czasie lekcji i czasem po lek-
cjach.

O godzinie 1 5:00 sala BCK
wypełniła się po brzegi i nie było
żadnego wolnego miejsca dla
spóźnionych osób. Jak co roku,
na honorowych miejscach zasie-
dli: wójt gminy, proboszcz oraz
inne osobistości.

O godzinie 1 5:05 przedsta-
wienie rozpoczęło się zaśpiewa-
niem typowo świątecznej
piosenki przez dwie utalentowane
dziewczyny z gimnazjum. Na-
stępnie na scenie grały zarówno
te dobre, jak również te złe posta-
cie. Między scenami można było
się zrelaksować, słuchając różno-
rodnych piosenek, które śpiewa-
li m.in. Emilia Krzyś, Anna
Pacyga, Marzena Spyrka, Adrian-
na Basiura, Mateusz Front oraz
Gabriela Klimasara.

Pod koniec przedstawienia

zarówno aktorzy, jak i chórek tra-
dycyjnie ukłonili się z wdzięcz-

nością za ogromne brawa. Swoje
wrażenia na temat przedstawienia

wyraził Wójt Gminy Zawoja
i proboszcz parafii Zawoja. Przy
wyjściu, jak co roku, stali paste-
rze z kapeluszami, do których
można było wrzucić pieniądze.
Cały dochód z Jasełek został
przeznaczony na leczenie Ani.
Nad całym spektaklem czuwały
panie: Joanna Pacyga, Agnieszka
Warmuz - Trybała oraz Beata
Warta - Madej .

Edwin Giertuga, kl. VIa

JAK PIES Z KOTEM
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JAK PIES Z KOTEM
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JAK PIES Z KOTEM
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE



11 JEDYNKA 5/01 /2018Z ŻYCIA SZKOŁY

Czym jest pomaganie?
To robienie czegoś dla drugiego,
często prosty gest - uśmiech,
rozmowa. Pomaganie innym to
inaczej radość z dzielenia się.

Wolontariat to, najprościej
mówiąc, wspieranie innych ludzi
znajdujących się w potrzebie –
dobrowolne i bezpłatne. Wolonta-
riuszem może być każdy, trzeba
tylko znaleźć na niego odpowied-
ni "pomysł". Najpierw trzeba
chcieć – to chyba najtrudniejsze.

Na świecie jest wielu wolonta-

riuszy, którzy pracują
w różnych krajach,
warunkach, przy róż-
nych zadaniach… Oni
odkryli radość poma-
gania, radość bezinte-
resownego dzielenia
się sobą (swoim cza-
sem, talentami, uwa-
gą) z innymi –
spróbuj Ty również ją
odkryć… Zaryzykuj
odrobinę swojego
cennego czasu i do-

brej woli… Jesteś potrzebny,
masz realny wpływ na świat –
nie stój bezczynnie…

W naszej szkole rok temu
powstało szkolne koło wolonta-
riatu „Szkolni Babiogórcy”, do
którego serdecznie zapraszamy
każdego chętnego do pomocy
drugiemu.

Marta Pająk, kl. IIIa

WOLONTARIAT = POMOC

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie
jest zagubienie się w służeniu innym".

~ Ghandi

Dnia 18 stycznia w Wado-
wicach odbył się etap rejonowy
Konkursu Biblijnego. Do etapu
rejonowego zakwalifikowało się
dwóch uczniów naszej szkoły:
Patrycja Pena (kl. VIIa) oraz Ka-
mil Olszówka (kl. VIa).

Na konkurs udaliśmy się wraz
z panem Łukaszem Stopką. Za-
czął się on o godzinie 11 :00.
Uczniów, którzy dostali się do
etapu rejonowego, było ok. 200.
Po napisaniu swoich prac można
było liczyć na mały poczęstunek.

Wszystko było zorganizowane
i świetnie przygotowane dla
uczniów piszących prace konkur-
sowe.

Kamil Olszówka, kl.VIa

KONKURS BIBLIJNY W WADOWICACH
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ZAGRALI W SIATKÓWKĘ I ... WYGRALI
Dnia 19 stycznia w Hali

Widowiskowo-Sportowej z Za-
woi Centrum odbyły się zawody
sportowe. Tym razem uczniowie
zagrali w siatkówkę.

W sportowych zmaganiach
wzięły udział drużyny dziewcząt
oraz chłopców z Zawoi Wilcznej ,
Zawoi Centrum oraz ze Skawicy.
Wśród dziewcząt pierwsze miej-
sce zajęła drużyna z Zawoi Cen-
trum, która w meczu
z dziewczynami ze Skawicy wy-
grała 2:1 , a z zespołem z Zawoi
Wilcznej 2:0. Zwycięzcami
wśród chłopców również była
drużyna z Zawoi Centrum, która
swoich przeciwników pokonała
wygrywając 2:0. Oba zespoły do-
stały się do dalszego etapu zawo-
dów szkolnych w piłkę siatkową.
Dziewczęta kolejne mecze roze-
grają dnia 02.02.1 8r. , a chłopcy

30.01 .1 8r. Obu drużynom gra-
tulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Aleksandra Iciek, kl. IIIa

SPORTOWE WIEŚCI
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WIZYTA ZAWODOZNAWCZA

Rzecznik prasowy Komen-
danta Powiatowego Policj i w Su-
chej Beskidzkiej , asp. sztab.
Anna Gąsiorek-Rezler w sposób
niezwykle ciekawy
opowiadała o pracy po-
licjantów. Uczniowie
dowiedzieli się, jak wy-
gląda struktura organi-
zacyjna KMP, poznali
podstawowe zadania
policj i, specyfikę pracy
oraz predyspozycje, ja-
kie powinien posiadać
każdy zainteresowany
wykonywaniem tego
zawodu. Młodzież mia-
ła okazję przymie-
rzyć m.in. strój
ochronny wykorzysty-

wany podczas zabezpieczania
imprez masowych oraz zobaczyć
areszt - miejsce, w którym prze-
bywają zatrzymani. Uczniowie

zapoznali się też
z technikami kry-
minalistycznymi,
poznali podstawo-
we metody ujaw-
niania,
zabezpieczania
i identyfikacji śla-
dów na miejscu
przestępstw.

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

Od 18 września 2017r. w klasie II i III gimnazjum realizowany jest Projekt „Modernizacja
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”  projekt systemowy Województwa Małopol
skiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu
szu Społecznego, którego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego.
W dniu 25 stycznia 2018 r. uczniowie klas II i III gimnazjum wraz z opiekunkami: p. K. Hur
bol, p. A. Paluch oraz p. A. Maśnica udali się na wizyty zawodoznawcze do Państwowej
Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. Celem tej wypra
wy było poznanie tajników pracy policjanta i strażaka.
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WIZYTA ZAWODOZNAWCZA

Mł. kpt. Gizela Smyrak
z PSP Sucha Beskidzka w bardzo
interesujący sposób opowiedziała
o odpowiedzialnej pracy straża-
ków, zaprezentowała sprzęt oraz
samochody strażackie. Chętni
mogli przymierzyć strój , w któ-
rym strażacy wyjeżdżają na ak-
cje, czy zasiąść za kierownicą
wozu strażackiego.
Uczniowie dowiedzieli się, że
w pracy strażaka gaszenie poża-
rów, to tylko jedno z naprawdę
wielu działań, jakie podejmują
strażacy. Są oni obecni przy wy-
padkach samochodowych, poma-
gają podczas powodzi, katastrof
budowlanych, trzęsień ziemi. Do
tego usuwają gniazda os czy ścią-
gają z drzew nierozważne kotki.
Zgoda strażaków jest potrzebna
przy każdym oddaniu budynku
do użytku. Strażacy pracują
w trybie zmianowym: 24 godziny
pracy, a potem 48 godzin wolne-
go. Ci, którzy wykonują pracę
biurową pojawiają się w straży
od poniedziałku do piątku na 8
godzin.
Aby zostać strażakiem, trzeba
spełnić kilka, dość ważnych wa-
runków: być pełnoletnim obywa-
telem RP, mieć unormowany
stosunek do służby wojskowej ,
być odpornym na stres, mieć
minimalnie wykształcenie śred-
nie, przejść postępowanie kwali-
fikacyjne - test sprawnościowy,
rozmowę kwalifikacyjną i bada-
nia medyczne.
Być może dla niektórych
z uczniów była to cenna wizyta
i może będzie miała wpływ na
wybór przyszłego zawodu.

mgr Katarzyna Hurbol

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE



1 5 JEDYNKA 5/01 /2018

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO
KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Dnia 25.01 .2018r. odbyła

się wycieczka zawodoznawcza
dla klas drugich i trzecich gimna-
zjum. Opiekunkami uczestników
były panie: Katarzyna Hurbol,
Anna Maśnica, Agata Paluch.
O godzinie 8:00 zebraliśmy się
na parkingu szkolnym. Podróż do
Suchej Beskidzkiej trwała około
30 minut.

Celem wyjazdu było zapo-
znanie się z pracą służb specjal-
nych, działających na terenie
naszego powiatu. Mogliśmy
przyjrzeć się bliżej obowiązkom
spoczywającym na policjantach
i strażakach oraz zapoznać się
z wymaganiami, jakie powinna
spełniać osoba, ubiegająca się
o taki zawód. Dodatkowo intere-
sująca była możliwość obejrzenia
budynków Policj i i Straży Pożar-
nej w Suchej Beskidzkiej wraz
z ich wyposażeniem.

Pierwszym punktem wy-
cieczki było zwiedzanie Komen-
dy Powiatowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej . Najpierw
pani strażak opowiedziała nam
o swoim doświadczeniu w zdo-
bywaniu uprawnień zawodowe-
go strażaka. Przekonywała, że
jest to niebezpieczny zawód, ale
wiedza zdobywana podczas wielu
szkoleń oraz ostrożność może
uchronić od niebezpieczeństw.
Wspomniała, że zawód ten może
dawać olbrzymią satysfakcję,
gdyż chodzi o niesienie pomocy

drugiemu człowiekowi. Następ-
nie pokazano nam wyposażenie
wozów strażackich. Największe
wrażenie zrobiła na mnie butla
z gazem, służąca strażakom do
oddychania, podczas wchodzenia
do mocno zadymionych pomiesz-
czeń. Była ona bardzo ciężka. Są-
dzę, że może ona utrudniać
działania podczas akcji a jest
przecież niezbędna. Moją uwagę
zwrócił również specjalny czuj-
nik, którego zadaniem jest wy-
krywanie ruchu. W sytuacjach
skrajnych, dzięki niemu można
ocalić życie tym, którzy np. ze-
mdleją podczas akcji ratunkowej .
Wydaje on specjalne dźwięki,
które umożliwiają odnalezienie
strażaka.

Kolejnym punktem wyjaz-
du było zwiedzanie Komendy
Powiatowej Policj i w Suchej Be-
skidzkiej . Na początku pokazano
nam szczególne miejsce, prze-
znaczone dla tych, którzy ocze-
kują na rozprawę sądowa. Były
to tzw. cele tymczasowe, gdzie
przebywa się zwykle do 24 go-
dzin. Następnie podzieliliśmy się
na dwie grupy. Jedna grupa miała
spotkanie z policjantem w sali,
podczas którego usłyszeliśmy,
w jaki sposób zdobywał on
uprawnienia do pracy w tym za-
wodzie. Towarzyszyły temu rów-
nież różne historię z tzw. „akcji”.
Pokazał nam wyposażenie każde-
go policjanta, do którego należą:

pałka, tarcza kuloodporna, kask
i pistolet. Natomiast druga grupa
udała się na spotkanie z policjan-
tami odpowiedzialnymi za pro-
wadzenie spraw kryminalnych.
Mieliśmy m.in. okazję zobaczyć,
w jaki sposób pobierane są odci-
ski palców, skanowana twarz
podczas śledztwa.

Po zwiedzaniu komisariatu
udaliśmy się w drogę powrotną,
która trwała około 30 minut.
W Zawoi byliśmy z powrotem
około godziny 14:00. Moim zda-
niem wyjazd należał do interesu-
jących i mógł zdecydowanie
przybliżyć pracę w zawodzie po-
licjanta i strażaka. Liczę na wię-
cej takich wyjazdów, bo mogą
one ułatwić decyzję związaną
z wyborem zawodu.

Antoni Bogdan, kl. IIIa

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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FILARY PRZYJAŹNI

Czym jest przyjaźń?

Ludzie z natury są istotami
społecznymi, co oznacza, że po-
trzebują innych do rozwijania
siebie, poznawania oraz realizo-
wania. Szukamy kontaktu z inny-
mi, po to aby nie być samotnymi
i nie zamykać się w sobie.

Co to jest przyjaźń?

Przyjaźń to dobre stosunki
z drugą osobą, polegające na
wzajemnej pomocy, wsparciu
oraz trosce. Przyjaźni nie można
kupić, trzeba na nią dużo praco-
wać, budować ją i dawać od sie-
bie to co najlepsze.

Kim jest przyjaciel?

Przyjaciel to jedna z naj-
ważniejszych osób w naszym ży-
ciu, do której zawsze możemy
zwrócić się o pomoc. Taka osoba
poświęca dla nas swój czas, zain-
teresowanie i oczekuje tego sa-

mego w zamian. Przyjaciel
powinien być osobą, która nas
uspokoi, pośmieje się z nami
oraz będzie wspierać.

Cechy prawdziwej przyjaźni

Empatia – wchodzić w skórę
drugiej osoby, odczuwać razem
z nią, wspierać, współczuć. Poka-
zuje się to poprzez wzajemne słu-
chanie i wspieranie.

Bezinteresowność – chęć od-
dania przyjacielowi wszystkiego
co najlepsze, gotowość na pomoc
drugiej osobie.

Zaufanie – pewność, że mo-
żesz powierzyć wszystko swoje-
mu przyjacielowi.

Lojalność – uczciwość, rzetel-
ność.

Tolerancja – nieocenianie
osoby, próba jej zrozumienia, ak-
ceptacja.

Julia Pietrusa, kl. IIIa

Jak zdobyć przyjaciół?

* Słuchaj ludzi, gdy mówią. Wy-
kazuj zainteresowanie tym, co
mają do powiedzenia generalnie.

* Utrzymuj kontakty z ludźmi,
z którymi oczywiście chcesz.
Dzwoń, pisz wiadomości, wysy-
łaj maile i aranżuj wyjścia na ka-

wę czy do kina.

* Zaangażuj się w jakieś aktyw-
ności. Zapisz się do klubu. Zmuś
się czasem do wyjścia i przeby-
wania z innymi ludźmi.

* W dyskusjach trzymaj się bez-
piecznych tematów przynajmniej
do chwili, gdy dobrze poznasz
swojego rozmówcę.

* Upewnij się, że uchodzisz za
osobę pogodną i przyjacielską
przy pierwszym spotkaniu i ro-
bisz pozytywne wrażenie. Przy-
witaj się, uśmiechnij , przedstaw
i zapytaj o imię swojego roz-
mówcę.

* Zwróć uwagę na ewentualne
różnice kulturowe i bądź na nie
wrażliwy. Nie chcesz przecież
nikogo urazić. Poza tym warto
uchodzić za osobę przyjacielską,
ciepłą i pełną szacunku dla in-
nych.

* Nie przyspieszaj na siłę inte-
rakcji z innymi. Nie goń z roz-
mową. Wysyłasz w ten sposób
sygnał, że nie jesteś specjalnie
zainteresowany nimi i tym, co
mają do powiedzenia, ale poka-
zujesz, że chcesz jak najszybciej
zakończyć kontakt.

* Nie bądź fałszywy. Ludzie
chętnie się dowiedzą kim i jaki
jesteś.

PSYCHOLOGIAW PIGUŁCE

Często mylimy zwykłą znajomość ze szczerą i prawdziwą przyjaźnią. Co sprawia, że ktoś
z kim nie jesteśmy spokrewnieni, staje się rodziną. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Ale
jak rozpoznać prawdziwego przyjaciela w szarej codzienności? Jak odróżnić go w tłumie
znajomych, którzy otaczają nas każdego dnia? Oto cechy, jakie powinna mieć przyjaźń na
całe życie.
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

Pełnia w znaku Raka, do
której dojdzie 2 stycznia, sprawi,
że pierwsze dni roku zapragnie-
cie spędzić w domowych piele-
szach. Planety w znaku
Koziorożca osłabiają was energe-
tycznie, do 20 stycznia odczuje-
cie spadek energii, nie znaczy to
jednak, że spoczniecie na lau-
rach. 3 stycznia planeta Uran, pa-
tronująca osobom ze Słońcem
w znaku Wodnika, po wielu mie-
siącach fazy retro wróci do biegu
prostego, wasze sprawy również
mają szansę zacząć podążać we
właściwym kierunku.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RYB

Pierwsza i druga dekada stycznia
okaże się niezwykle istotna dla

waszych relacj i w grupie przyja-
ciół lub wśród osób, z którymi łą-
czą was wspólne zainteresowania
oraz pasje. Wszystko, co sądzili-
ście na ich temat, może ulec
zmianie. Początek roku wiązać
się będzie z napływem dodatko-
wych środków, jakie się wam na-
leżą, otrzymacie premię lub
wypłatę zaległych wynagrodzeń.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

Mars w koniunkcji z Jowi-
szem w Skorpionie skłoni was do
starań o dodatkowe środki pie-
niężne, istnieje możliwość uzy-
skania dotacji lub korzystnego
kredytu. Do środy macie szansę
na awans i wszelkiego rodzaju
skuteczne działania, które otwo-
rzą drzwi do prawdziwej kariery.
Energię skupicie na pracy, w cią-
gu tego tygodnia dokonacie wię-
cej , niż w przeciągu ostatnich
miesięcy. Niektóre Barany posta-
wią wszystko na jedną kartę, ry-
zyko okaże się opłacalne, to
dobry moment na założenie fir-
my lub rozkręcenie działalności.
Na horyzoncie pojawi się gorący
romans, a nawet miłość, pełna
namiętności i nieodłącznej w ta-
kim przypadku zazdrości. W cza-
sie weekendu panujcie nad

emocjami, bo możecie stracić
cierpliwość i stracić coś, nad
czym pracowaliście od dłuższego
czasu.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BYKA

Wenus w sercu Słońca
w koniunkcji z Plutonem oraz
aspektami Marsa i Jowisza, za-
powiada życiową szansę, połą-
czoną z bardzo silnymi
emocjami. Wolne Byki napotkają
na swej drodze miłość pełną na-
miętności, niektóre osoby z dnia
na dzień wybiorą się w podróż za
granicę, inne zaczną zgłębiać zu-
pełnie nową dla siebie dziedzinę
wiedzy. Do środy może się wy-
darzyć dosłownie wszystko, ale
nie siedźcie z założonymi ręka-
mi, pomóżcie losowi, działajcie,
rozpoczynajcie ważne projekty,
zakładajcie firmy, łapcie kontakt
z każdą osobą, która może po-
móc w osiągnięciu celu. Nie re-
agujcie na ataki, nie pozwólcie
się wyprowadzić z równowagi,
szczególnie pod koniec tygodnia,
kiedy zaczną działać osoby mało
życzliwe. Róbcie swoje, a sukces
nie każe długo na siebie czekać.

HOROSKOPY NA STYCZEŃ 2017!
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BLIŹNIĄT

Sprawy finansowe okażą się
w tym tygodniu niezwykle istot-
ne, pojawi się możliwość zwięk-
szenia zarobków, uzyskania
korzystnego kredytu, grantu,
spadku lub odszkodowania.
Szczególną uwagę powinniście
zwrócić na sprawy zdrowia, to
dobry moment na zaplanowane
zabiegi i badania. W czwartek
Merkury opuści znak Strzelca
i wkroczy do znaku Koziorożca,
tworząc koniunkcję z Saturnem,
odczujecie ograniczenia związa-
ne z finansami, starszymi osoba-
mi oraz przełożonymi, którzy
zawalą was podwójną robotą.
Osoby zakochane ogarnie bez-
podstawna zazdrość, nie traćcie
zaufania do partnerów życio-
wych.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

Wolne Raki, szczególnie urodzo-
ne w drugiej i trzeciej dekadzie
znaku, przeżyją w tym tygodniu
wielką przygodę miłosną – na-
miętność nie do opanowania.
Osoby w stałych związkach nato-
miast mają szansę przetestować
wartość swoich relacj i. Wspólny
stan posiadania, stosunek do
dzieci oraz wartości takie jak
dom i rodzina, znajdą się w cen-
trum waszego zaangażowania.
Do środy macie szansę zaistnieć
w każdym rodzaju relacj i, od
czwartku natomiast sytuacja za-
cznie zmierzać do rozwiązań jed-
noznacznych i ostatecznych.
Szczególnie w pracy pod koniec
tygodnia zacznie się zanosić na
konflikt interesów. Osoby uro-
dzone w pierwszej dekadzie zna-
ku doświadczą trudności
w porozumieniu się, zarówno
z partnerami życiowymi, jak
i biznesowymi.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

Nie lekceważcie sygnałów wysy-
łanych przez organizm, zróbcie
badania, wybierzcie się na wizytę
kontrolną, nawet jeśli nic wam
nie dolega. W pracy atmosfera
ciężka, jesteście w samym cen-
trum wydarzeń, które przyniosą
wiele zmian w warunkach służ-
bowych zależności. Również
w domu nastrój pełen napięcia
wpłynie na stan waszych ner-

wów, pod koniec tygodnia może
wam zabraknąć cierpliwości
i doprowadzicie do konfliktu lub
zerwania ważnego dla was
związku. Starajcie się za wszelką
cenę zachować spokój , sytuacja
ma wielkie szanse rozwinąć się
na waszą korzyść, nie wolno
wam jednak stracić zimnej krwi.
W czasie weekendu wyłączcie
telefon i starajcie się jak najwię-
cej odpoczywać i pamiętajcie: co
was nie zabije, to was wzmocni.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

Czeka was wiele spotkań, randek,
imprez suto zakrapianych
alkoholem lub pełnych gorących
dyskusji na tematy ostateczne.
Panny w nieformalnych
związkach postanowią je
zalegalizować pod koniec
tygodnia, kiedy Merkury
wkroczy do znaku Koziorożca i
utworzy koniunkcję z Saturnem –
to dobry moment na zaręczyny
oraz inne decyzje, których skutki
okażą się długotrwałe. Osoby
zakochane przeżywać będą okres
intensywnego zalewu uczuć,
unikajcie okazywania zazdrości,
jeśli nie chcecie doprowadzić do
zerwania związku, bo w czasie
weekendu nadmiar namiętności
wywoła zupełnie niepotrzebną
sprzeczkę.
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WAGI

Pojawią się pieniądze, i to cał-
kiem spore, w każdym razie wy-
starczające, aby zrealizować
potrzeby mieszkaniowe. Niektóre
Wagi sięgną po kredyt lub dota-
cję, otrzymają zaległe wynagro-
dzenie lub zwrot długu. Od
poniedziałku do środy planety
wybitnie wam sprzyjają, możecie
znaleźć się „na świeczniku”, co
wywoła stres i nadmiar emocji,
od czwartku natomiast do końca
tygodnia czeka was szereg na-
pięć, które doprowadzić mogą do
konfliktu, a nawet zerwania waż-
nej relacj i. Nie pozwólcie, aby
emocje wzięły górę, starajcie się
myśleć pragmatycznie, co ułatwi
wam koniunkcja Merkurego do
Saturna w Koziorożcu.
HOROSKOP MIESIĘCZNY

DLA SKORPIONA

Między 4 a 8 stycznia po-
jawi się szansa poprawy sytuacji
materialnej , przemyślcie wszyst-

ko bardzo dokładnie, aby nie po-
mylić wyobrażeń
z rzeczywistością, kiedy Merkury
utworzy trygon z Uranem. Sty-
czeń okaże się znaczący dla
wszystkich Skorpionów, jednak
osoby urodzone w drugiej deka-
dzie znaku otrzymają szczególną
szansę od losu w dniach 7 – 10
stycznia, kiedy Mars w koniunk-
cj i z Jowiszem w waszym znaku
utworzy sekstyl z potężną ko-
niunkcją Słońca, Wenus i Plutona
w znaku Koziorożca. Możecie te-
raz sięgnąć po to, czego najbar-
dziej pragniecie, zarówno
w sferze osobistej , jak i związa-
nej z realizacją marzeń. Pojawi
się namiętność i chęć zdobycia
władzy, ogarnie was tak silna po-
trzeba zwycięstwa, że gotowi bę-
dziecie postawić wszystko na
jedną kartę.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA STRZELCA

Merkury do 11 stycznia
w waszym znaku, w trygonie do
rewolucyjnego Urana, wspiera
pomysły dotyczące rozwoju zain-
teresowań oraz zgodne z wyzna-
wanymi ideałami. Pełnia w Raku,
która nastąpi 2 stycznia, wpłynie
na emocje związane ze staniem
posiadania. Słońce, Wenus, Plu-
ton oraz Saturn w znaku Kozio-
rożca zadziałają inspirująco na
osoby pragnące wprowadzić

zmiany do sposobu zarobkowa-
nia. Saturn zachęca do ograni-
czeń oraz oszczędzania na ważny
cel, jednocześnie może dać po-
czucie bezpieczeństwa finanso-
wego, jeśli wasze wymagania nie
będą zbyt wygórowane.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA KOZIOROŻCA

W waszym znaku odbywa
się obecnie „festiwal planet”, co
sygnalizuje miesiąc niezwykle
ważny dla waszej osobistej oraz
zawodowej przyszłości. Kozio-
rożce urodzone w pierwszej de-
kadzie znaku odczują
stabilizującą obecność Saturna
w swoim znaku, co może mieć
znaczenie zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Kariera upomni
się o swoje prawa, jednak re-
strykcje oraz ograniczenia ze
strony własnej natury lub starszej
osoby z waszego otoczenia, mogą
wpłynąć hamująco na niektóre
działania. Tymczasem koniunkcja
trzech planet – Słońca, Wenus
oraz Plutona w waszym znaku
w sekstylu do Jowisza oraz Mar-
sa w Skorpionie, wywoła eksplo-
zję potężnej energii, która
zaprocentuje głęboką transfor-
macją wszystkich Koziorożców.

Izabela Spyrka, kl. IIa
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HISTORIA OBCHODÓW SYLWESTRA

Spór o nowy rok

W tradycji chrześcijańskiej
było wielkie zamieszanie z usta-
nowieniem nowego roku. Kościół
wyznaczył datę Nowego Roku na
dzień Bożego Narodzenia (czyli
data narodzin Jezusa). Mimo że
tak naprawdę dokładna data jego
urodzin nie była znana i narosło
wokół niej sporo kontrowersj i, to
datę taką przyjęto oficjalnie na
soborze w Nicei w 325 roku.
W niektórych miejscach zaczęto
traktować ten dzień jako począ-
tek roku. Wielu teologów twier-
dziło jednak, że początek roku
należy przesunąć na chwilę
Zwiastowania, o dziewięć mie-
sięcy wcześniejszą, czyli na 25
marca. Tak np. sugerował Dioni-
zy Mały, mnich, który w VI wie-
ku obliczał dokładną datę
narodzin Chrystusa. Rozpo-
wszechniło się także – również

uzasadnione religijnie – liczenie
Nowego Roku od Wielkanocy
(mimo że była świętem rucho-
mym).

Kiedy świętować?

W średniowieczu panował
więc pod tym względem duży ba-
łagan. W państwie Karola Wiel-
kiego (784-814) jako początek
roku przyjmowano dzień Bożego
Narodzenia, a w tym samym cza-
sie w Anglii – Wielkanoc. Potem,
wraz z feudalnym podziałem Eu-
ropy na mniejsze państewka – za-
mieszanie rosło. We Francji np.
rok zaczynał się w Beauvais 25
grudnia, w Reims 25 marca,
a w Paryżu w Niedzielę Wielka-
nocną. Nie wdając się w szczegó-
ły, powiedzmy, że najczęściej za
początek roku uznawano Boże
Narodzenie (regiony zachodnie
i południowe), Zwiastowanie
(Normandia, Poitou, część środ-
kowej i wschodniej Francji),

Wielkanoc (Flandria, Artois, do-
mena królewska). Podobna mo-
zaika panowała w państwach
włoskich i niemieckich. Jeszcze
większe zamieszanie wywołało
obchodzenie nocy sylwestrowej
związane w tradycji chrześcj iań-
skiej z datą śmierci papieża Syl-
westra I, który zmarł 31 grudnia
335 roku.

Piotr Pacyga, kl. VIa

Co roku obchodzimy z 31 grudnia na 1 stycznia Sylwestra. Jest to tradycja świętowania
nadejścia Nowego Roku. Towarzyszą im przyjęcia, huczne zabawy, a o północy wypija się
symboliczną lampkę szampana.
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HISTORIA OBCHODÓW SYLWESTRA

Pierwszy sylwester

Pierwszy raz noc sylwe-
strowa była obchodzona w 999
roku. Ludzie obawiali się końca
świata związanego z wejściem
w nowe millenium. Kiedy wybiła
północ i nie doczekano zapowia-
danej apokalipsy, zaczęto święto-
wać. Ludzie wyszli na ulice,
śpiewali, tańczyli. 1 stycznia
1000 roku papież Sylwester II dał
wiernym błogosławieństwo „urbi
et orbi” („miastu i światu”), co
stało się tradycją i funkcjonuje do
dzisiaj . Święty Sylwester jest pa-
tronem zwierząt domowych.

Zmiany daty

W Anglii do roku 1066
rozpoczynano rok na Wielkanoc,
a następnie, od 1155 – w dniu 25
marca. W Polsce i w Hiszpanii
świętowano Nowy Rok w Boże
Narodzenie. Największe chyba
zamieszanie panowało we Fran-
cj i. Tam też najwcześniej wpro-
wadzono obecny zwyczaj
rozpoczynania roku 1 stycznia.
Król Francji, Karol IX (brat pol-
skiego króla Henryka Walezego)
wydał w tej sprawie edykt
w 1563 r. Wybrał datę kompro-
misową, która nie faworyzowała
żadnej z dzielnic państwa. Po-
mysł dość opornie przyjmował
się w Europie. Rosja obchodzi
Nowy Rok 1 stycznia od 1700 ro-
ku (później wedle juliańskiego
kalendarza od 14 stycznia), a An-
glia dopiero od 1752. Wszędzie
zresztą traktowano tę datę jako

administracyjną, ale jej nie świę-
towano.
Dopiero na przełomie XIX i XX
wieku narodził się zwyczaj urzą-
dzania zabaw sylwestrowych.
Najpierw w dużych miastach,
wśród bogatych ludzi, potem,
w XX wieku, stopniowo również
w uboższych warstwach społe-
czeństwa. Na początku XX wie-
ku pojawiły się sylwestrowe
zwyczaje lokalne. Np. w Hiszpa-
nii o północy z każdym uderze-
niem zegara zjada się jedno
winogrono. Obyczaj ten pojawił
się w roku 1909 i stał się tak po-
pularny, że stosują się do niego
prawie wszyscy.

Piotr Pacyga, kl. VIa
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MICHAEL JOSEPH JACKSON

Jackson urodził się w miej-
scowości Gary w amerykańskim
stanie Indiana. Był siódmym
z dziewięciorga dzieci Katherine
i Joego Jacksonów. Na scenie za-
debiutował w 1964 r. w zespole
Jackson 5, w którym występowali
także jego starsi bracia. W latach
1965 - 1968 zespół Jacksonów
wygrał liczne konkursy dla mło-
dych talentów oraz wydał dwa
pierwsze single.

Michael stał się najmłod-
szym artystą w historii. Od 1976
roku bracia Jacksonowie zmienili
wytwórnię i nazwę zespołu na
The Jackson. Skład grupy po-
większył się o najmłodszego bra-
ta - Randy'ego.

W 1978 roku Michael za-
debiutował jako aktor w filmie
muzycznym "The Wiz". Jackso-
nowi od początku kariery towa-
rzyszyło duże zainteresowanie
mediów.

Pisano o jego romansie z aktorką
Brooke Shields i małżeństwie
z Lisą Marie Presley i pielęgniar-
ką Debbie Rowe, z którą miał 2
dzieci: sześcioletniego Prin-
ce'a i pięcioletnią Paris.

Michael Jackson jest bar-
dzo uhonorowanym artystą w hi-
storii. W trakcie swojej

40-letniej kariery otrzymał liczne
tytuły i nagrody.

Zmarł 25 czerwca 2009 roku
w Los Angeles. Swoje kondolen-
cje przesyłały gwiazdy z całego
świata.

Niezwykle bolesne jest to,
że ktoś tak wrażliwy, człowiek,
który był otwarty na problemy
całego świata - dzieci, chorych,
uchodźców, biednych, prześlado-
wanych, został zniszczony przez
własną rodzinę, przez ludzi, któ-
rzy widzieli w nim tylko ma-
szynkę do zarabiania pieniędzy.
No i niestety też przez sukces, na
który nie był nigdy przygotowa-
ny.

Michael Joseph Jackson  amerykański muzyk, artysta estradowy, tancerz, aktor, kompo
zytor, autor tekstów i filantrop, którego kariera i życie osobiste stały się ważną częścią
kultury masowej ostatnich czterech dekad. Znany jako jeden z najlepszych wykonawców
muzyki pop i jeden z najpopularniejszych muzyków w historii, nazywany „Królem Popu”.
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OD MALARSTWA NAŚCIENNEGO PO GRAFFITI,
CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁA SZTUKA STREET

ART?

DOPEŁNIANIE SIĘ

Mimo różnego nazewnic-
twa i odmiennych stylów wszyst-
kie typy tego rodzaju twórczości
są ze sobą bardzo blisko powią-
zane. Łączy je nie tylko narzę-
dzie, którym tworzy się dzieła,
ale i cała historia gatunku oraz
często również ideologia i prze-
słanie. Graffiti oraz street art roz-
wija się dynamicznie już od
wielu lat, oba style nawzajem
czerpią od siebie oraz uzupełniają
się. Sztuka ulicy nie zawsze była
uznawana za „prawdziwą sztu-
kę”, wręcz przeciwnie – nie od-
powiadała krytykom ani
kolekcjonerom. Dziś to się zmie-
nia.

HISTORIA MURALI

Pierwsze prehistoryczne
murale tworzyli ludzie pierwotni
w jaskiniach. Najstarsze malowi-
dła liczą sobie nawet 40 tys. lat.
Do jednego z najsłynniejszych

prehistorycznych dzieł
zalicza się odnalezio-
ny we Francji „koń
z jaskini Lascaux”.
W Polsce natomiast
tego rodzaju sztukę
datuje się dużo później
od znalezisk w innych
krajach. Dobrym przy-
kładem jest choćby
kopalnia w Krzemion-
kach Opatowskich

(niedaleko Ostrowca Świętokrzy-
skiego), gdzie pierwsze szkice
węglem określa się na 3900 lat
p.n.e. Od 1994 roku wykopaliska
są uznawane za pomnik historii
Polski. Kopalnia wydobywała
krzemień pasiasty i była jednym
z największych tego typu obiek-
tem w Europie. Pod ziemią zlo-
kalizowano ponad 2700 szybów.
Oprócz ściennych szkiców odna-
leziono tutaj także wiele starych
narzędzi, ubrań oraz innych
przedmiotów z końca epoki neo-
litu.

PIERWSZE PRZEJAWY
BUNTU

Początki sprzeciwu poka-
zywanego hasłami na murach
sięgają czasów starożytnego Rzy-
mu. W mieście zaczęły się poja-
wiać anonimowe napisy
krytykujące i ośmieszające poli-
tyków, w tym nawet panującego
Nerona. Ludzie byli niezadowo-
leni z tyranii. We współczesnych

czasach anarchistyczne i buntow-
nicze hasła i znaki pojawiały się
w czasach I i II wojny światowej .
W Polsce najsłynniejszy z tamte-
go okresu jest znak Polski Wal-
czącej . Kolejny ruch
buntowniczych artystów rozpo-

czął się podczas komunizmu, lu-
dzie niezadowoleni z władz
protestowali oraz prezentowali
swoje zdanie na murach mia-
sta. W tym czasie w Polsce naj-
bardziej rozwinęła się technika
szablonowa, najbardziej charak-
terystyczna dla sztuki street arto-
wej . Polacy zaczęli „znaczyć”
swoje miasta, „kolorując” mury
domów i bloków. Często malo-
wano ogłoszenia informujące
o marszach i spotkaniach, lecz
głównie były to hasła krytykują-
ce obecne władze.

Piotr Pacyga, kl. VIa

Sztuka uliczna to pojęcie bardzo ogólne, łączy w sobie wiele elementów, zaczynając od
street artu, murali, szablonów, tagów po szeroko pojęte graffiti.
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CZAS NA MODĘ!

Metallic

Od kilku sezonów w maki-
jażu króluje mat: nosimy matowe
pomadki, malujemy powieki ma-
towymi cieniami, wybieramy ró-
że i bronzery w matowej
odsłonie. Te kosmetyki są jednak
powoli wypierane, do łask zaczy-

nają powracać metaliczne barwy.
Coraz częściej można zobaczyć
na ustach piękne metaliczne po-
madki, marki wypuszczają moc-
no błyszczące cienie – prasowane
lub też płynne – a także metalicz-

ne eyelinery. Pomimo że z reguły
kosmetyki błyszczące są mocno
widoczne, możemy także wybrać
te w delikatniejszej odsłonie – na
przykład metaliczne, ale w kolo-
rach nude, brzoskwiniowych czy
brązowych.

No makeup
W kontraście do intensyw-

nych kolorów i mocnego błysku
pojawia się minimalistyczny
„make-up no make-up”. Wyrów-
nanie kolorytu cery, tusz do rzęs,
ewentualnie naturalny kolor na

ustach, subtelne zaznaczenie ko-
ści policzkowych i podkreślenie
brwi – to wystarczy, by wyglądać
świetnie. Chodzi o to, by tylko
podkreślić naszą urodę i nie na-
kładać kolejnych warstw podkła-
du, pudru czy rozświetlacza,
czyli po prostu być naturalnym.

Modne odcienie pomadek

Tego sezonu będą królo-
wać zdecydowanie ciemne odcie-
nie szminek czy pomadek!
Najlepiej sprawdzą się te w kolo-
rze bordowym lub ciemnofioleto-
wym.
Nie możemy jednak zapomnieć
o czerwonych szminkach. Nosi-
my je obowiązkowo do rozświe-

tlonej skóry i minimalistycznego
makijażu oczu. Jeśli chcesz, że-
by usta były na pierwszym pla-
nie, do mocno błyszczącej skóry
dobierz błyszczącą szminkę.

Trendy kolory cieni do powiek
W tym sezonie szaleństwo

nie zna granic! Modne staną się
żółto – pomarańczowo – różowe
cienie do powiek, a także kreski
na oczach w kolorach wymienio-
nych powyżej . Nie zapominajmy
również o kolorze niebieskim,
który odgrywa coraz większą ro-
lę w makijażu.
Delikatny granat, błękit paryski
czy kolor modry niesamowicie

podkreślają brązowe czy zielone
tęczówki.

Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIIa

Grudzień się kończy, a wraz z nim rok 2017. Zima za oknem, więc ciepłe ubrania nie
opuszczają nas ani na chwilę. Zanim jednak przywitamy rok 2018, najpierw czeka na nas
sylwester, na który trzeba się odpowiednio przygotować.
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SYROP Z CEBULI

Zima  to właśnie teraz najczęściej przychodzą do nas niechciane choroby. Jednak żeby
szybko je zwalczyć, najlepiej najpierw wspomagać się naturalnymi rozwiązaniami. Dlate
go warto przeczytać to, co dla was przygotowałem.

SYROP Z CEBULI
Składniki:
- 2 duże cebule,

- 1 cytryna,

- miód (10 łyżek).

Sposób przygotowania:

Posiekaj drobno dwie duże obrane cebule i włóż do
sporego naczynia (potrzebne będzie miejsce na
zalewę i puszczający sok).

Wyciśnij sok z jednej cytryny i zmieszaj z 10
łyżkami miodu.

Powstałą mieszanką zalej pokrojoną cebulę.

Zostaw na dobę w naczyniu z przykryciem, w
ciepłym miejscu.

Gotową miksturę przelej przez sitko.

Stosowanie syropu z cebuli:

Syrop z cebuli można pić 2-4 razy dziennie.
Jednorazowo wypijamy łyżkę syropu.

Edwin Giertuga, kl. VI a
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,,Stary człowiek i morze''
to film, który został wyproduko-
wany na podstawie książki Erne-
sta Hemingway'a pod tym samym
tytułem, w 1990 roku w Wielkiej
Brytanii. Jego reżyserem był Jud
Taylor. Scenariusz napisał Roger
O. Hirson, a zdjęciami zajął się
Tony Imi.

Wydarzenia rozgrywają się
w latach czterdziestych XX wie-
ku na Havanie. Film opowiada
o samotnym, starszym rybaku
o imieniu Santiago, któremu od
84 dni na morzu towarzyszył
pech. Jego jedynym przyjacielem
był chłopiec – Manolin, który za-
wsze go wspierał i mu towarzy-

szył.
Rolę głównego bohatera w fil-

mie zagrał Antony Quinn, który
zachwycił mnie swoimi umiejęt-
nościami aktorskimi. Przyznam,
że miał bardzo trudną rolę do
odegrania, jednak doskonale so-
bie z tym poradził. Kiedy Santia-
go udał się w samotną wyprawę
w morze, towarzyszyły mu różne
emocje, takie jak: strach, lęk,
dezorientacja, a także radość
i szczęście. Antony podołał temu
zadaniu i perfekcyjnie udało mu
się ukazać przeżycia starego ry-
baka i dobrze odzwierciedlił od-
czuwane przez niego emocje.
Bardzo podobały mi się nakręco-
ne sceny z udziałem tego aktora.

Zachwyciła mnie również gra
aktorska Alexis Cruz, który
wcielił się w postać Manolina.
Pomimo swojego młodego wieku
dobrze poradził sobie w odgry-
waniu swojej roli i pokazał, że
jego umiejętności aktorskie są na
wysokim poziomie. Podobała mi
się również gra Patrici Clarkson
oraz Garry'ego Cole, którzy ode-
grali rolę małżeństwa.

Bruce Brouhton był odpowie-
dzialny za muzykę w filmie, któ-
ra wywarła na mnie ogromne
wrażenie. Moim zdaniem bardzo
dobrze ukazywała nastrój panu-
jący w utworze, była doskonale
dopasowana, wzbudzała cieka-
wość i dodawała emocji oraz
ekscytowała.

Trzeba także wspomnieć, że
pomiędzy filmem a książką moż-
na było dostrzec wyraźne różni-
ce. Przykładowo w filmie
występuje małżeństwo, o którym
nie wspomniano w książce. Ko-
lejną różnicą jest także miejsce
akcji. W filmie wydarzenia roz-
grywają się w miasteczku,
a w książce w wiosce rybackiej .
Mnie osobiście spodobały się
wprowadzone dodatkowe wątki
czy dialogi. Dzięki temu film zo-
stał urozmaicony i stał się w ten
sposób ciekawszy.

Moim zdaniem film pt. ,,Stary
człowiek i morze'' jest ciekawą
ekranizacją. Bardzo podobała mi
się gra aktorów, muzyka oraz
scenografia. Film jest wyreżyse-
rowany na wysokim poziomie.
Myślę, że jest on warty obejrze-
nia i mogę go polecić każdemu!

Alicja Pająk, kl.IIIa

ADAPTACJA POD ZNAKIEM QUINNA
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Ostatnio na lekcji polskiego
omawialiśmy książkę pt. "Opium
w rosole" - jest to jedna z powie-
ści słynnej autorki książek dla
młodzieży Małgorzaty Musiero-
wicz. Opisuje ona życie liceali-
stów z jednej
z dzielnic Poznania.
Akcja dzieje się
w 1983 roku, a więc
w niedalekiej prze-
szłości.

Główną bohaterką
jest młoda, wrażliwa
i sprytna dziewczyna
Kreska. Od jakiegoś
czasu jest ona zako-
chana w sąsiedzie
Maćku. Chłopiec po-
czątkowo nie dostrze-
ga zalet swojej
adoratorki i walczy
o uczucie pięknej , ale
próżnej Matyldy. Au-
torka w doskonały
sposób ukazuje nam
życie Poznania z po-
czątku lat osiemdzie-
siątych. Wśród
rodziny i znajomych
Kreski i Maćka może-
my dostrzec wiele
ciekawych osobowo-
ści.

W książce
urzekła mnie postać małej ,
wiecznie umorusanej dziewczyn-
ki Genowefy. Niczym dobry du-
szek pojawia się ona w utworze
i splata ze sobą różne wątki. Do
końcowych stron powieści nikt
nie wie, co małe dziecko robi sa-
mo w środku miasta. Genowefa

jest gościem w prawie wszyst-
kich mieszkaniach kamienicy
i dzięki temu czytelnik poznaje
niemal każdego lokatora.

Mimo że książka opowiada
o czasach PRL-u, uważam, że

i dziś nie straciła ona całkowicie
swojej aktualności. Jest ponad-
czasowa. Dla naszego pokolenia
kilometrowe kolejki, brak pew-
nych towarów czy internowania
polityczne to już czasy niemal le-
gendarne, ale czytelnik z łatwo-
ścią dostrzeże, że nie wszystko,

o czym pisze Małgorzata Musie-
rowicz przeszło już do przeszło-
ści i znajdzie coś dla „siebie”.

Czytając ,,Opium w rosole",
wkraczamy w świat naszych ró-
wieśników. Tak jak my dzisiaj ,

tak i oni przeżywali
swoje pierwsze miło-
ści i pierwsze rozcza-
rowania. Musieli
zmierzyć się z pro-
blemami, takimi jak:
brak akceptacji, wy-
bór pomiędzy chęcią
zaimponowania
a własną satysfakcją,
problemy w szkole.

Książka nie jest
więc wcale przesta-
rzałą bajką, lecz opo-
wieścią o problemach
nastolatków, które tak
jak stary Poznań, nie
zmieniły się od szere-
gu lat.

Moim zdaniem
książka trafi zarówno
do młodego, jak
i nieco starszego czy-
telnika. Jest po poro-
stu dla każdego,
warto sięgnąć po tę
powieść, która w cie-
kawy sposób wpro-
wadza młodych ludzi

w świat koleżeństwa, przyjaźni
i dojrzałych uczuć. Czytając tę
książkę, można też odczuć ro-
dzinny klimat, jaki w niej panuje.
Serdecznie polecam.

Marta Pająk, kl. IIIa

O KAPRYSACH MIŁOŚCI I UROKACH
PRZYJAŹNI
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Fala dźwiękowa w powietrzu
jest falą podłużną.

Kiedy mówimy, wprawia-
my w drgania struny głosowe
w gardle, co można sprawdzić,
dotykając gardła w trakcie mó-
wienia. Drgają jednak nie tylko
struny głosowe, ale także czą-
steczki powietrza, które przeka-
zują te drgania cząsteczkom
bardziej oddalonym. Kiedy fala
dźwiękowa dociera do ucha,
wprawia w drgania błonę bę-
benkową. Te drgania przeno-
szone są przez kosteczki
słuchowe do ślimaka. W ślima-
ku znajduje się narząd Cortiego,
składający się z komórek słu-
chowych pokrytych rzęskami.
Komórki słuchowe zamieniają
drgania w impulsy nerwowe.
Następnie informacja nerwem
słuchowym przekazywana jest
do mózgu.

Nie wszystkie zwierzęta odbie-
rają dźwięki podobnie jak lu-
dzie. Koniki polne wyczuwają
rozchodzące się dźwięki za po-
mocą nóg. Węże nie mają uszu,

nie słyszą więc dźwięków prze-
noszonych przez powietrze, wy-
czuwają tylko drgania gruntu.

Ryby zaś od-
bierają dźwięki
całym ciałem.

Rozchodzenie
się fal dźwię

kowych

Fala dźwięko-
wa nie rozchodzi się w próżni,
ponieważ nie ma tam cząste-
czek powietrza, które mogłyby
przekazywać energię drgań.

Samoloty, które mogą się poru-
szać szybciej niż dźwięk, nazy-
wane są ponaddźwiękowymi.
Miarą ich prędkości jest jed-
nostka o nazwie „mach”. Jeden
mach to prędkość dźwięku

w powietrzu. Najszybszy zało-
gowy samolot odrzutowy świata
(amerykański lockheed SR-71
blackbird) poruszał się z pręd-
kością 3,5 macha. Został wyco-
fany ze służby w 1998 roku.

Fala dźwiękowa szybciej
rozchodzi się w powietrzu go-
rącym niż w zimnym. W po-
wietrzu suchym,
w temperaturze 0oC prędkość
rozchodzenia fali dźwiękowej
wynosi 331 m/s. W wodzie
dźwięk rozchodzi się szybciej
niż w powietrzu (mniej więcej
czterokrotnie). Bardzo dobrze
dźwięk rozchodzi się w ciałach
stałych, np. w metalach. W szy-
nach stalowych dźwięk rozcho-
dzi się 17 razy szybciej niż
w powietrzu.

FALE DŹWIĘKOWE
Dźwięk jest nieustannie obecny w naszym życiu: warkot samochodu, szum liści, śpiew
ptaków, stukanie kropli o parapet, dźwięk instrumentu.
Źródłem dźwięku jest drgające ciało. Każde źródło dźwięku wywołuje drgania cząsteczek
otaczającego je ośrodka sprężystego (np. powietrza), które są przekazywane kolejnym
cząsteczkom. Wywołuje to chwilowe zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka, które
rozchodzą się, tworząc w powietrzu falę dźwiękową (akustyczną).
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Warto pamiętać, że
dźwięk dobrze odbija się od po-
wierzchni twardych i płaskich,
a powierzchnie nierówne
i miękkie w dużym stopniu go
pochłaniają.
W katedrze św. Pawła w Lon-
dynie dźwięk rozchodzi się tak
dobrze, że z odległości 36m,
która dzieli przeciwległe ściany,
można usłyszeć szept.

Rezonans akustyczny

Rezonans akustyczny po-
lega na pobudzeniu do drgań ja-
kiegoś ciała za pośrednictwem
fali dźwiękowej wysyłanej
przez inne ciało drgające, o ta-
kiej samej częstotliwości.
Śpiewak może stłuc szklany
kieliszek, jeśli wydając dźwięk
o odpowiedniej częstotliwości,
wprawi jego ścianki w drgania
o częstotliwości jego drgań
własnych. Zależy to jednak od
wielu czynników, m.in. od ro-
dzaju szkła, jego grubości,
kształtu kieliszka.

Ucho ludzkie wykazuje różną
czułość w zależności od często-
tliwości dźwięku. Najlepiej
człowiek słyszy dźwięki o czę-
stotliwościach około 2-5 kHz.
Drgania o częstotliwości niższej
od 16 Hz nazywa się infradź-
więkami. Ich źródłem mogą
być: trzęsienia ziemi, wybuchy
wulkanów, wyładowania atmos-
feryczne, wichury, samoloty,
elektrownie wiatrowe.
Drgania o częstotliwości wyż-

szej od 20000 Hz nazywa się
ultradźwiękami. Powszechnie
znane jest zastosowanie ultradź-
więków w medycynie do badań
ultrasonograficznych (USG).
Ultradźwięki wykorzystywane
są w urządzeniach echolokacyj-
nych (sonarach). Echolokacja to
orientacja w przestrzeni za po-
mocą fal dźwiękowych. Polega
na wysyłaniu ultradźwięków,
a następnie odbieraniu powra-
cającego echa odbitego od prze-
szkody. Z echolokacji
korzystają wieloryby, delfiny
a także nietoperze.

mgr Elżbieta Iciek

FALE DŹWIĘKOWE
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
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Przed przygotowaniem ta-
kiej zabawy ważne jest ustalenie
jej daty, jakie klasy będą brały
w niej udział oraz ile osób może-
my przyjąć. Gdy już to ustalimy,
zaczynamy pisać zgody oraz je
drukować. Zazwyczaj drukujemy
ok. 60 zgód. Następnie chodzimy
po klasach i rozdajemy zgody
oraz informujemy o celu i zaba-
wach podczas niej się odbywają-
cych. Gdy już rozdamy zgody,
zbieram ekipę, z którą mogę pro-
wadzić tę zabawę, gdyż nie moż-
na wszystkiego zrobić samemu.
Do zespołu najczęściej należy:
- osoba, która będzie prowadziła
zabawy itp. ,
- osoba od konsoli DJ, która bę-
dzie pilnowała nagłośnienia (od-
powiedzialna praca).
Potrzebujemy 2-3 osób do pusz-
czania muzyki z komputera oraz
jednej osoby do pomocy, czyli
np. dmuchania balonów, sprząta-
nia, rozkładania stołów itp.
Gdy już mamy ekipę, trzeba
zgrać muzykę oraz zorganizować
nagłośnienie i oświetlenie.

W dniu zabawy cała ekipa
spotyka się trzy godziny przed
zabawą i zaczynamy przygoto-
wania ostateczne: dmuchamy ba-

lony, stawiamy stojaki,
rozkładamy stoły oraz montuje-
my nagłośnienie. Pół godziny
przed zabawą odbywają się osta-
teczne próby sprzętu, czyli testy
mikrofonów, testy nagłośnienia
i oświetlenia.

Gdy już zacznie się zaba-
wa, to już wiecie jak jest. Ekipa
pracuje na całego, a wy się bawi-
cie. Między nami panuje mały
stresik, ale gdy już zakończy się
zabawa, cieszymy się, że wszyst-
ko się udało. W tym miejscu
chciałbym podziękować mojej
ekipie - to dzięki naszej wspól-
nej pracy możecie się bawić.

Serdecznie dziękujemy na-
szej pani nadzorczyni - pani An-
nie Maśnicy, bez której na pewno

by się ta zabawa nie odbyła. Do
zobaczenia na następnej zabawie
:)

Kamil Olszówka, kl. VIa

BAL KARNAWAŁOWY
Dnia 30 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla klas IVVI, ale zanim
do niej doszło, trzeba ją było przygotować. I właśnie w tym artykule opowiem wam, jak
powstaje taka zabawa i ile wysiłku trzeba włożyć w jej przygotowanie.



 Droga babciu, chciałabym za
pytać, czy znasz jakąś osobę,
której historia może być uznana
za bohaterski czyn?
- Wiesz, wnusiu, ja stosunkowo
krótko żyję, ale wydaje mi się, że
podczas wojny takich bohaterów
było naprawdę wielu. Nie trzeba
szukać daleko, bo na naszym
osiedlu – Spyrki - zaistniało takie
zdarzenie, które graniczyło z
cudem.
 A kiedy to się działo?
- Rzecz miała miejsce podczas II
wojny światowej - 2 sierpnia
1944 r. Moja mama i wszyscy są-
siedzi szykowali się do pójścia na
odpust do Zawoi Centrum. Nagle
słychać było strzały i nad figurą
osiedlowej kapliczki poległo
dwóch niemieckich
żołnierzy.
 Wiesz kto to zrobił?
- Byli to partyzanci przewożący
broń. Zastrzelono dwóch Niem-
ców, a trzeci z nich uciekł.
 Czy ktoś widział to zdarzenie?

- Tak, widziała to Stefania Spyr-
ka, która w tym czasie szła
po wodę do studni. Moja mama –
Weronika w tym samym momen-
cie doiła krowę i śpiewała go-
dzinki. Mój brat – Czesiek
siedział z ojcem w izbie i słuchał
śpiewu kanarków. W domu pano-
wał harmider. W pewnej chwili
do stajni wpadła Stefka z wieścia-
mi o całym zajściu.
 Czy prababcia się wtedy prze
straszyła?
- Tak. Wszyscy mieszkańcy zda-
wali sobie sprawę z tego, co ich
czeka, bo wiedzieli, jak
kończyły się podobne historie.
Życie jednego Niemca było warte
więcej niż życie nawet stu Pola-
ków. Niewiele bowiem wcześniej
w Wielkim Tygodniu za przeby-
wanie jednego partyzanta na tere-
nie osiedla na Makowskiej Górze
Niemcy wymordowali czterdzie-
ści trzy
osoby i spalili wszystkie domo-
stwa.
 Babciu, tamte czasy były
okrutne! Co się stało dalej?
- Po trzech godzinach wrócili
Niemcy i nakazali zbiórkę
wszystkich mieszkańców przy
figurze Matki Boskiej . Przetrzy-
mywali ich tam na tym sierpnio-
wym upale i przesłuchiwano
każdego po kolei. Moja mama
ukryła mojego brata w końskim
żłobie, gdzie położyła go spać.
 I jak skończyło się całe zda
rzenie?
- No widzisz, Weroniko, jestem tu
i ty jesteś. Nie wiedzieć czemu
Niemcy odpuścili i darowali
wszystkim życie. Mówiono, że

był to cud, że uratowała ich obec-
na przy wszystkich wydarzeniach
Matka Boska.

 No, ale gdzie tutaj, babciu, są
bohaterowie?
- Myślę, że w tamtym czasie bo-
haterami byli wszyscy ludzie, po-
nieważ oni naprawdę wiedzieli,
jak ważne jest życie. Pewnie bo-
haterką jest też twoja prababcia -
imienniczka, która będąc przeko-
nana o nadchodzącej śmierci,
próbowała ocalić życie dziecka,
podała mu herbatę
z maku i schowała je w końskim
żłobie.
 Masz rację, babciu, ludzie
w tamtych czasach naprawdę
byli bohaterami. A ja tobie
dziękuję za wywiad.
- Dziękuję, a jeśli znajdziesz tro-
chę czasu, to zachęcam cię, żebyś
przeczytała książkę, którą
twój wujek Czesław - ten śpiący
w żłobie - napisał o tej historii.

Rozmawiała:
Weronika Zachura, kl. Ia
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PRACOWITA GÓRALKA I OSTOJA RODZINY
Weronika ZaworaBasiura urodziła się 22.02.1920 r. w Stryszawie, zmarła 2.10.2000 r.
Całe jej życie wypełnione było ciężką pracą w gospodarstwie i dbaniem o dom. Nade
wszystko kochała rodzinę i troszczyła się o jej członków.



Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność,

szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Jan Paweł II

Myśli miesiąca:

***
Babcia do wnuka:
- Powinieneś więcej pomagać ta-
cie. Możesz się od niego wiele
nauczyć.
- Pomagam, babciu. Dzisiaj zmie-
nialiśmy koło w samochodzie. . .
- I czego się nauczyłeś ?
- Paru słów, których wcześniej
nie znałem.

***
- Dlaczego jesteś smutny?
- Bo moja mama wyjechała.
- A dokąd?
- Tata mówił, że pojechała do

babci.
- No to na pewno niedługo wróci!
- Ale babcia nie żyje. . .

***
Wnuczek pyta babcię:
- Babciu, czym ty do nas przyje-
chałaś?
- Pociągiem, a dlaczego pytasz?
- Bo tata mówi, że cię diabli przy-
nieśli.

***
Wnuczek po raz pierwszy wiezie
po mieście swoją babcię samo-
chodem. Co chwilę zmienia biegi.
Babcia w pewnym momencie
proponuje:
- Słuchaj , wnusiu, może ja ci bę-
dę mieszała tę benzynę.. .?

***
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na
urodziny. Mama obserwuje Jasia,
wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy
tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?

***
Około 5-letni wnuczek pyta bab-
ci:
- Babciu, a ile ty masz lat?
- Zgadnij . . .
- To powiedz chociaż pierwszą
cyfrę. . .
- Pięć. . .
- A drugą?
- Siedem.. . teraz już wiesz. . .
- A trzecią?

***
- Jasiu, zawsze kiedy jest kart-
kówka, ciebie nie ma z powodu
chorej babci.
- Proszę pani, my też podejrze-
wamy, że babcia symuluje.

Eliza Ciepły, kl. VIIa

KAWAŁ ŻARTU
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