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Dnia 20 lutego 2017 roku
w naszej szkole odbył się pierw-
szy etap tegoż konkursu. Wzięli
w nim udział uczniowie naszego
gimnazjum. Wśród uczestników
najwięcej punktów uzyskała Ali-
cja Pająk. Na drugim miejscu
znalazł się Klaudiusz Chowaniak.
Natomiast na trzecim uplasowała
się Maja Sobczak-Rzewnicka
i Joanna Chowaniak.

Zwycięzcy etapu szkolne-
go wzięli udział w etapie gmin-
nym konkursu „Leonardo”, który
odbył się 28 lutego w sali obrad

Urzędu Gminy w Zawoi.
Uczestnicy konkursu

w formie testowej odpowiadali
na pytania z przedmiotów obo-
wiązujących w gimnazjum oraz
dodatkowo z wiedzy o regionie.
Zgodnie z regulaminem konkursu
komisja po sprawdzeniu prac wy-
łoniła 4 uczniów z największą
liczbą punktów.

Wśród laureatów znalazł
się Klaudiusz Chowaniak, zajmu-
jąc II miejsce. Wszyscy uczestni-
cy konkursu zostali obdarowani
pamiątkowymi dyplomami i na-
grodami książkowymi.

Klaudiuszowi życzymy
powodzenia w finale głównym,
który odbędzie się 21 marca
2017 r. o godzinie 10:00 w Ze-
spole Szkół w Makowie Podha-
lańskim.

Dominika Lasa, kl. III
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KONKURSU "LEONARDO 2017"
Konkurs Wiedzy Ogólnej „LEONARDO” jest organizowany przez Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich. Zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia z przedmiotów obowiązu
jących w gimnazjum oraz wiedzę o regionie.
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Skąd się wzięły walentyn
ki?

Obchody walentynek wy-
wodzą się z prastarego, pogań-
skiego zwyczaju, który następnie
został zaadaptowany przez chrze-
ścijaństwo. W starożytnym Rzy-
mie dzień 14 lutego był wigilią
Lupercaliów - świąt ku czci Fau-
na - bożka płodności, mitycznego
opiekuna trzód i zbiorów. W dniu
Lupercaliów młodzi mężczyźni
losowali panny, które zostawały
ich partnerkami na czas uroczy-
stości. Losowanie polegało na
tym, że dziewczyny wrzucały do
skrzynki swoje imiona, a chłopcy
je losowali. Według tradycyjnego
przekazu dziewczyny poza wła-
snymi imionami na losach wpisy-
wały także krótkie wiadomości
miłosne. Obchody tego święta
przejęły od Rzymu Galia i Bryta-
nia. Jednak po upadku Rzymu
tradycja ta stopniowo odeszła
w zapomnienie. Pomogło jej
w tym wprowadzenie chrześci-
jaństwa, które we wczesnym śre-
dniowieczu wyparło starożytne
tradycje pogańskie. Jednak nowe-
mu porządkowi zawsze trudno
jest wyprzeć stare tradycje, zako-
rzenione w kulturze od setek lat,
dlatego zwierzchnicy Kościoła

postanowili zrobić w przy-
padku tego święta to, co zrobiono
z innymi ważnymi dla lokalnych
kultur świętami - nadać im chrze-
ścijańską interpretację, czyli po-
zostawić ów dzień świętem,
jednak już nie świętem na cześć
pogańskiego bożka, ale chrześci-
jańskiego świętego. Idealnym
kandydatem okazał się biskup In-
teramny, męczennik, zgładzony
przez cesarza Klaudiusza - świę-
ty Walenty.

Kim był święty Walenty?

Świętych Walentych było kilku.
Najbardziej znany i związany
z tradycją święty Walenty był
księdzem, który zmarł 14 lutego
w 269 roku, ale informacje o nim
są dosyć sprzeczne. Nie wiado-
mo, dlaczego to właśnie on stał
się patronem zakochanych. Jedne
źródła donoszą, że został skazany
na karę śmierci przez Klaudiu-
sza, cesarza rzymskiego, bo po-
tajemnie udzielał ślubów
młodym ludziom, by mężczyźni
mogli uniknąć służby wojskowej .
Inne źródła donoszą, że Walenty
zanim poszedł na ścięcie, zosta-
wił kartkę dla swojej przyjaciół-
ki, która mówiła: "Od Twojego
kochającego Walentego". Inni
zaś twierdzą, że zwyczaj walen-
tynkowy wziął się od tego, że
w dniu śmierci księdza odbyła
się pierwsza loteria miłosna.

Dominika Lasa, kl. IIIa

WALENTYNKI

Walentynki to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego, którego nazwa pochodzi od
imienia świętego Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne. Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultu
ry francuskiej i krajów anglosaskich.
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Jednym z najpopularniej-
szych walentynkowych zwycza-
jów, bez którego trudno sobie
wyobrazić Dzień Zakochanych
w szkołach, jest poczta walentyn-
kowa.

To doskonała okazja, aby
wyrazić swoją życzliwość, mi-
łość, sympatię i sprawić komuś
radość za pośrednictwem ozdob-
nej kartki z życzeniami lub wier-
szykiem. Co ważne, można
zrobić to anonimowo. 14 lutego,
we wtorek w naszej szkole ob-
chodziliśmy walentynki. Wszy-
scy, którzy chcieli wysłać swoją
walentynkę do wybranej osoby,
mogli wrzucać swoje kartki do
skrzynki walentynkowej , do któ-
rej już od rana można było skła-
dać karty z wyrazami sympatii.
W skrzynce zgromadzono bardzo

dużo walentynek i wszyscy, któ-
rzy zaangażowali się w rozno-
szenie poczty walentynkowej ,
mieli bardzo dużo pracy. We
wtorek przedstawiciele samorzą-
du zadbali, by wszystkie kartki
trafiły do adresatów. A radość
obdarowanych była bezcenna!

Uczniowie byli zadowole-
ni ze swoich prezentów,
a w szkole panował miły nastrój .

Izabela Spyrka, kl. Ia

POCZTA WALENTYNKOWA

MIŁOŚĆ W POEZJI

Halina Poświatowska
CZYM JEST MIŁOŚĆ

Płomieniem który posiadł drewnianą chatę —
pijanym pocałunkiem wgryzł się w głąb strzechy.
Piorunem — który kocha wysokie drzewa — wodą
uwięzioną płasko — wyzwalaną przez niesyty
wolności wiatr.
Włosami sosny — gładzonym jego ręką —
włosami rozśpiewanymi w szaloną wdzięczną
pieśń.
Ciemną głową topielicy — która palce rozsnuła
w poprzek fali — a uśmiech dała nieżywemu
słońcu.
Wyciągnięta na brzeg — płakała długo i nie
wyschła aż dotąd póki smutni ludzie nie zakopali
jej w ziemi.
Płomieniem.

J. I. Kraszewski
(...)

I wierzę. . . że gdy dwie się napotkają dłonie. . .
Dwa serca, w których jeden ogień płonie. . .
W których, jednym się ogniem, ideały palą.
Serca.. . się kochać będą, choć dłonie oddalą. . .

Leopold Staff
KOCHAĆ I TRACIĆ...

Kochać i tracić, pragnąc i żałować,
Padać boleśnie i znów się podnosić,
Krzyczeć tęsknocie "precz! " i błagać "prowadź! "
Oto jest życie: nic, a jakże dosyć.. .
Zbiegać za jednym klejnotem pustynie,
Iść w toń za perłą o cudu urodzie,
Ażeby po nas zostały jedynie
Ślady na piasku i kręgi na wodzie.
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14 lutego obchodziliśmy
Dzień Zakochanych. Z tej okazji
na zajęciach plastycznych wyko-
naliśmy piękne i oryginalne wa-
lentynki dla naszych ukochanych.
Wrzuciliśmy je do wspólnej
Poczty Walentynkowej , aby
w tym wyjątkowym dniu je wrę-
czyć. Kartek wpłynęło mnóstwo,
dlatego uczennice klasy IIIb mia-
ły sporo pracy, odczytując kolej-
no każdego z adresatów.
Walentynki przyniosły wszyst-
kim wiele radości, wielu z nas za-
stanawiało się, kim jest
tajemniczy Walenty.

Ponadto w tym wyjątko-
wym dniu obchodziliśmy w na-
szej szkole Kolorowy Dzień.
Kolorem, w którym mieliśmy
wystąpić, był oczywiście czerwo-
ny. Ubranym na czerwono jesz-
cze mocniej udzielił się nastrój
walentynek.

Pozytywnych emocji
w tym dniu nie brakowało, lekcje
już nie były takie jak zwykle…

klasy I-III SP

WALENTYNKI W KLASACH IIII
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Geneza tłustego czwartku
sięga pogaństwa. Był to dzień,
w którym świętowano odejście
zimy i nadejście wiosny. Objada-
no się pączkami nadziewanymi
słoniną, boczkiem i mięsem, któ-
re obficie zapijano wódką.
W Małopolsce tłusty czwartek
był nazywany combrowym
czwartkiem. Według legendy na-
zwa pochodzi od nazwiska żyją-
cego w XVII wieku
krakowskiego burmistrza o na-
zwisku Comber - człowieka złe-
go i surowego dla kobiet
handlujących na krakowskim
rynku. Był on niezwykle niespra-
wiedliwy i kiedy tylko znalazł
okazję, wyznaczał handlarkom
wysokie kary za niewielkie uchy-
bienia. Podobno śmierć go dosię-
gnęła właśnie w czwartek. Wieść
o tym wywołała wśród handlarek
wielkie święto, w którym zjadano
dużo tłustych potraw. Od tej pory
dzień ten nazywano w Krakowie
combrowym czwartkiem.

Jadwiga Basiura, kl. III

T. Śliwiak
Pączek

Był sobie pączek,
co nie miał rączek

i okrąglutki był
jak miesiączek.
Miał lukrowaną
złocistą skórkę,

a w środku dziurkę
na konfiturkę.

Wszyscy go lubią,
starsi i dzieci.
Na jego widok
aż ślinka leci.

Lecz co naprawdę
pączki są warte,

to przede wszystkim
wie Tłusty Czwartek.

***
Gdy w tłusty czwartek
człek w jedzeniu pofol
guje, łaskawy Pan Bóg
grzech obżarstwa da
ruje".

***
Tłusty czwartek pącz
kami fetuje, a od Po
pielca ścisły post
szykuje.

***
"Od tłustego czwartku
do Zmartwychwstania
 ścisły post się kłania"

***
"Kto w tłusty czwartek
nie zje pączków kopy,
temu myszy zniszczą
pole i będzie miał pust
ki w stodole"

***
Czuć się jak pączek
w maśle

***
Powiedział mi Bartek,
że dziś tłusty czwartek.
A Bartkowa uwierzyła,
smacznych pączków
nasmażyła.

TŁUSTY CZWARTEK

Tłusty czwartek to czwartek przed Wielkim Postem. Dzień ten rozpoczyna ostatni tydzień
karnawału. Zjedzenie pączka w tym dniu ma zapewnić pomyślność na cały rok. Najpopu
larniejsze potrawy to: pączki, oponki i faworki, zwane również w niektórych regionach
Polski chrustem lub chruścikami.
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FERIE W ZAWOI

WIEŚCI Z REGIONU

Ferie zimowe w województwie małopolskim rozpoczęły się 30 stycznia i trwały do 12
lutego 2017 roku. W naszej miejscowości  Zawoi  można było je bardzo ciekawie
spędzić.

Ferie są po to, abyś odpo-
czywał, bawił się, realizował
swoje zainteresowania, na które
w okresie nauki brakuje ci czasu.
Jeśli jedziesz na zimowisko – to
wspaniale. Poznasz wiele cieka-
wych miejsc, nowe koleżanki
i kolegów. Wrócisz do domu
z głową pełną niezapomnianych
wrażeń. Nie wyjeżdżasz na zimo-
wisko? To też do-
brze. Twoje
otoczenie i twój dom
też są ciekawe. Bę-
dziesz miał co robić.

Oferta BCK
Babiogórskie

Centrum Kultury
(BCK) przygotowało
program zajęć na ca-
ły dwutygoniowy
odpoczynek.
Podczas ferii można
było uczestniczyć
w systematycznej
nauce gry na skrzyp-
cach, gitarze i pianinie oraz zaję-
ciach ruchowych dla dzieci.
Kinomani mogli obejrzeć kulto-
we filmy z lat siedemdziesiątych:
„Podróż za jeden uśmiech” oraz
„Wakacje z duchami”. Wszyst-
kim w czasie ferii zimowych do-
pisywał dobry humor, który nie
opuszczał ich ani na moment.

Zabawy z Klubem Odlotowych
Mam

Klubu Odlotowych Mam
zaprosił najmłodsze dzieci w po-

dróż do świata Indian. Podczas
zabaw animacyjnych na Dzikim
Zachodzie powstały namioty tipi.
Uczestnicy polowali na bizony,
szukali skarbów, ćwiczyli swoją
wytrzymałość i zręczność po-
przez rzucanie kulką do celu.
Wiele emocji towarzyszyło przy
tworzeniu łapaczy snów – po-
wstały piękne i kolorowe amule-
ty.

Juzyna w roli gospodarza
Zespół Juzyna gościł mło-

dzież ze Skarbimierza, a wspól-
nemu spotkaniu towarzyszyły
dwa hasła – teatr i folklor. Grupa
z powiau brzeskiego zaprezento-
wała talenty aktorskie, wokalne
oraz układy taneczne. Zespół Ju-
zyna wystąpił w roli instruktora
tańców i przyśpiewek babiogór-
skich oraz nauczył swoich rówie-
śników piosenki zawojskiej .

Na zawojskiej ślizgawce
Oprócz atrakcji, które

przygotowało nam BCK, można
było skorzystać z zabaw na lodo-
wisku w Zawoi Wilcznej . Nieste-
ty, podczas tegorocznych ferii
gościliśmy wielu turystów, dlate-
go trudno było znaleźć dogodny
termin z niewielką liczbą uczest-
ników na ślizgawce. Jednak jest
to bardzo ciekawa atrakcja

i można mieć
z niej dużo rado-
ści.

Na stoku
narciarskim
Stok narciar-

sko-snowboardo-
wy to miejsce, na
którym rodzice
z dziećmi mogli
spędzić niezapo-
mniane chwile!
Nawet, jeśli nie
potrafiło się szuso-
wać, instruktorzy
byli do naszej dys-

pozycji. Choć pogoda była cza-
sem kapryśna, bawić można było
się do upadłego.

Powrót do obowiązków
Niestety, wszystko, co do-

bre, szybko się kończy, więc czas
wracać do szkoły. Przed nami
okres wytężonej pracy – kart-
kówki, klasówki, sprawdziany
i egzaminy! Byle do wakacji!

Patrycja Matyja, kl. III
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NOC FILMOWA

Z ŻYCIA SZKOŁY

Noc filmowa to impreza cykliczna, która odbywa się w naszej szkole. Niestety, nie wszyscy chętni
mogą w niej uczestniczyć. Trzeba zasłużyć sobie na nią dobrym zachowaniem. Dobór uczestni
ków odbywa się po konsultacjach z wychowawcami pod czujnym okiem pani Anny HyliHudyki,
pomysłodawczyni i koordynatorki wydarzenia. W tym roku w nocy filmowej wzięło udział 38 kino
manów.

W nocy z 17-18.02.2017r.
odbyła się noc filmowa. Przybyli
na nią uczniowie klas I-III gim-
nazjum wraz z opiekunkami: p.
Katarzyną Wilczyńską, p. Anną
Hylą-Hudyką, p. Elżbietą Iciek
i p. Agatą Paluch. Noc trwała
od godz. 20.00 do godz. 06.00 ra-
no.

Gdy już wszyscy zajęli
swoje miejsca w auli, obejrzeli-
śmy pierwszy film-horror pt.
"Noc oczyszczenia". W trakcie
filmu dotarła pizza, którą wszy-
scy zjedli ze smakiem. Następnie
włączyliśmy komedię pt. "Zako-
chana złośnica", która nie do
końca wszystkim przypadła do
gustu. Po tym seansie nadszedł
czas na trochę ruchu, czyli "mini-
dyskotekę". Potańczyliśmy i ko-
lejnym filmem był obraz pt.
"Jestem legendą", który zaintere-
sował bardziej nasze opiekunki
niż nas samych. Na koniec przy-
szedł czas na "Nietykalnych". Po
tym ostatnim filmie daliśmy od-
począć naszym oczom. Kilka
osób zasnęło, a pozostali rozma-
wiali między sobą.

I takim oto sposobem noc
filmowa dobiegła końca. O go-
dzinie 5:00 rano zaczęliśmy się
pakować i sprzątać.
Około godz 6.00 wyszliśmy ze
szkoły i każdy udał się do domu,
aby odespać tę noc.

Na pewno noc filmowa
wszystkim się podobała i chętnie
poszlibyśmy na nią jeszcze raz.

Natalia Łatka, kl. III
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Przypuszczenia ówcze
snych podróżników
Ferdynand Magellan był

portugalskim szlachcicem, który
pragnął dotrzeć do wybrzeży Azji
Wschodniej przez Ocean Atlan-
tycki oraz nieznany jeszcze wów-
czas ocean oddzielający Nowy
Świat (Amerykę) od Azji. Podob-
nie jak współcześni mu podróżni-
cy nie wiedział on jeszcze
wówczas, czy istnieje przejście
wodne przez kontynent amery-
kański łączący ze sobą te dwa
oceany. Przypuszczał tylko, że
znajduje się ono przy ujściu rzeki
La Platy. Jednak król Portugalii
ze względów politycznych odmó-
wił finansowego wsparcia plano-
wanej przez niego wyprawy.
Magellan zwrócił się więc do
króla Hiszpanii Karola I Habs-
burga (późniejszego cesarza Ka-
rola V), który został patronem
jego wyprawy.

Zima w Patagonii
20 września 1519 roku flo-

tylla złożona z 5 okrętów pod do-
wództwem Ferdynanda
Magellana wypłynęła z portu
hiszpańskiego San Luca de Bar-
rameda, kierując się na południo-
wy zachód ku wybrzeżom Afryki
Zachodniej i Brazylii. Wbrew za-
łożeniom Magellan nie odnalazł
u ujścia rzeki La Platy przejścia
do oceanu leżącego na zachód od
Ameryki. Nie zrezygnował jed-
nak. Wraz ze swymi marynarza-
mi przezimował w Patagonii. 24
sierpnia 1520 roku podjął on dal-

szą podróż, w czasie której od-
krył cieśninę łączącą dwa
wspomniane oceany. Nazwał ją
Cieśniną Wszystkich Świętych.
Z czasem nazwę tą zastąpiła no-
wa: Cieśnina Magellana, która
przypomina o dokonaniach tego
wielkiego podróżnika. Na za-
mieszczonej obok starej mapie
przedstawiono Cieśninę Magella-
na.

Śmierć towarzyszy
Dalsza wyprawa Magella-

na przebiegała w dramatycznych
warunkach. Z powodu głodu
i pragnienia zginęło 50% jego za-
łogi. Po 100 dniach uciążliwej
podróży przez Pacyfik Magellan
dotarł do wysp, które nazwał Wy-
spami Złodziejskimi. Dziś wyspy
te noszą nazwę Wysp Mariań-
skich. Następnie Magellan skie-
rował swą flotyllę ku Filipinom,
gdzie 27 kwietnia 1521 roku zgi-
nął w walce z tubylcami. Reszta
załogi kontynuowała podróż ku
Oceanowi Indyjskiemu. Po 3 la-
tach główny okręt wyprawy -

"Victoria" pod dowództwem ka-
pitana Elcano wraz z niedobitka-
mi załogi Magellana dotarł 6
września 1522 roku do Hiszpanii.
Przywiózł on ze sobą ładunek
cennych korzeni, które pokryły
koszty całej wyprawy, przyniosły
zysk jej uczestnikom i ich patro-
nom. Znajdujący się obok obraz
przedstawia śmierć Magellana.

Piotr Pacyga, kl. Va

WYPRAWA FERDYNANDA MAGELLANA

20 września 1519 roku wypłynęła flota z portu San Luca de Barrameda. Ferdynand
Magellan, kierując swoje statki do ujścia rzeki La Platy, myślał, że dopłynie do Indii. Jego
twierdzenie okazało się prawdą, a sam fakt opłynięcia kuli ziemskiej udowodniło teorię
kulistości Mikołaja Kopernika.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM

To bardzo podniosła uro-
czystość, która już wpisała się
w kalendarz naszej placówki, ale
w tym roku była ona wyjątkowo
atrakcyjna, gdyż nowy budynek
szkolny zrobił na gościach
ogromne wrażenie.
Oczywistym jest, że Babcie
i Dziadkowie pełnią w naszych
rodzinach ważną rolę. W czasie,
kiedy nasi rodzice zajęci są pracą
zawodową, to Oni poświęcają
nam swój czas, opiekują się nami
i wykazują swoją troskę. Dzięki
nim możemy poznać historię
i dawne tradycje, dowiedzieć się,
jak wyglądało ich dzieciństwo,
nauka, zajęcia domowe i gospo-
darskie.
Swoim przykładem pokazują

nam, na czym polega dobro, mi-
łość, rodzina czy też przyjaźń. Są
przekazicielami życiowej mądro-
ści, uczą nas - wnuków tego, co
w życiu najważniejsze. Może te-
raz nie wszystko rozumiemy, ale
z pewnością ta wiedza będzie
procentować w przyszłości.
Przyczyniają się do naszego wy-
chowania, więc śmiało możemy
ich nazwać drugimi rodzicami.
A my? Jako wnuki z ochotą od-
wdzięczamy się Babciom
i Dziadkom wielką miłością,
chętnie robimy im herbatkę,
z Babcią pieczemy ciasteczka
a od Dziadków uczymy się maj-
sterkowania. Z przyjemnością
przytulamy się do ciepłej Babci
i miłego Dziadziusia.
Podczas spotkania nasi ukochani

goście mogli w bogatej sceno-
grafii podziwiać nas w roli akto-
rów, gdyż przedstawiliśmy
Jasełka Bożonarodzeniowe z ro-
lami Maryi, Józefa, pastuszków,
Trzech Króli i aniołków. Były
nawet akcenty babiogórskiego
tańca i pastorałki.
Ponieważ Dziadkowie zastana-
wiają się, kim w przyszłości zo-
staną ich wnuczki i wnukowie,
więc w naszym programie arty-
stycznym postanowiliśmy im
zdradzić swoje wymarzone za-
wody, prezentując się w odpo-
wiednich strojach,
z charakterystycznymi rekwizy-
tami i recytując wiersze.
To święto było okazją do wrę-
czenia własnoręcznie wykona-
nych upominków, najpiękniejsze
życzenia oraz spotkania z gośćmi
przy ciasteczku i kawie. Spoty-
kając się z tej okazji w naszym
gronie, pragnęliśmy wyrazić
swoją miłość oraz pokazać, jak
Babcie i Dziadkowie są dla nas
ważni, potrzebni i jak bardzo ich
kochamy.
W imieniu Waszych wnuczek
i wnuków jeszcze raz składamy
Państwu serdeczne życzenia
zdrowia i długich lat życia upły-
wających w pomyślności, radości
i miłości ze strony wnucząt i ro-
dzin.

Uczniowie klas I – III

W dniu 19 stycznia 2017 roku szkoła miała zaszczyt gościć wielce znamienitych gości.
W tym dniu bowiem mogliśmy uhonorować nasze kochane Babcie i wspaniałych Dziad
ków. Z tej okazji dyrektor szkoły pan Krystian Kaznowski oraz zastępca  pani Lucyna To
ka serdecznie powitali licznie zgromadzonych Seniorów z okazji ich święta.
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CZYNIĆ ŚWIAT LEPSZYM, CZYLI O MISJI
POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

Życiodajna woda
Na początku spotkania zo-

stał poruszony temat dostarczania
wody do krajów, w których na-
wet tego brakowało. Dla nas jest
to normalna rzecz, lecz dla nich,
dla potrzebujących, to coś najbar-
dziej pożądanego. PAH pomaga-
ło, rozwożąc ogromne
zbiorniki-karnistry z wodą. Aktu-
alnie postawiono ich ok. 4 tysię-
cy w różnych miejscach Syrii.
Dzienne zapotrzebowanie na wo-
dę dla rodziny kosztuje 1 zł, zaś
po naprawie infrastruktury - 0,40
zł.

W walce z głodem
Drugim omawianym

aspektem była żywność. Instytu-
cja zajmuje się też budowaniem
piekarni. Na początku było ich
12, jednak zostało 5, ponieważ
tylko do tylu mają dojazd. Inne
niestety zbombardowano.. . Pacz-
ka z żywnością dla rodziny na
miesiąc kosztuje 1 80 zł.

Rola edukacji
Następnym zagadnieniem,

z którym chciano nas zapoznać,
była rola edukacji w krajach do-
tkniętych wojennym katakli-
zmem. PAH wybudowało 6
szkół. Ponadto wzniesiono muro-
waną szkołę, która była nie tylko
miejscem do edukacji, lecz schro-
nem w przypadku jakiegoś kata-

klizmu lub bombardowania.

W służbie obywateli
Co więcej , postawiono 3

domy prywatne specjalnie dosto-
sowane do potrzeb ludzi. Koszt
jego budowy to 800 zł. Ludzie
potrzebowali toalet, więc wybu-
dowano ich 40 (w tym łazienki).
W krajach, które potrzebują po-
mocy, był problem także z odpa-
dami. Dlatego Polska Akcja
Humanitarna zajęła się wywoże-
niem śmieci, ponieważ znajdo-
wały się wszędzie. W obozach
mieszczono od 20 do 30 tysięcy
ludzi, więc miały się skąd brać.

Pomoc medyczna
Oprócz tego ludzie potrze-

bowali pomocy medycznej . Tak-
że o tym PAH nie zapomniało.
Wpadnięto na pomysł
uruchumienia mobilnego ambu-
lansu, który miał za zadanie do-
starczać różnego rodzaju leki
oraz zajmować się poszkodowa-
nymi. Działa również klinika me-
dyczna, a w niektórych miejscach
znajdują się sale operacyjne. Wa-
runki niestety nie są zadawalają-
ce, lecz ludzie cieszą się z tego,
co mają. Krew w woreczkach
trzymano za kratami okien, po-
nieważ nie było nigdzie indziej
miejsca.

Los dzieci
Dzieci przeżywały wielką

traumę. PAH dało im namiastkę
dzieciństwa. Urządzono malowa-
nie twarzy dzieciom w świetli-
cach, co dawało im ogromną
radość i wymazywało choć na
chwilę złe wspomnienia. Zorga-
nizowano również różnego ro-
dzaju zabawy.

Gromadzenie funduszy
Na koniec pan Michał po-

kazał nam, jak zbierano pienią-
dze dla Syrii. Odbywały się
muzyczne koncerty oraz organi-
zowano maratony biegowe.
W grudniu zebrano 3,3 mln zł. To
ogromna suma dla potrzebują-
cych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Całe przedstawienie wzbo-

gacono o bardzo ciekawe zdjęcia
oraz krótkie filmiki, które nagra-
ły osoby kilka minut przed bom-
bardowaniem czy śmiercią. Było
to niewiarygodne, a jednak praw-
dziwe.

Ten wykład zrobił na mnie
ogromne wrażenie i na innych
uczniach również. Zgromadzeni
byli bardzo zainteresowani pre-
lekcją. Na sali panowała cisza,
nikt nie przeszkadzał, każdy słu-
chał pana Michała z wielkim za-
ciekawieniem. Wykład zakończył
się o 10:45 ogromnymi brawami.
Po spotkaniu każda klasa udała
się na lekcje.

Patrycja Matyja, kl. III

W piątek, 24 lutego o godzinie 9:30 w Babiogórskim Centrum Kultury odbył się wykład
Michała Serwińskiego na temat działalności Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym spotka
niu uczestniczyły 3 klasy z naszej gminy: kl. I gimnazjum ze Skawicy, kl. III gimnazjum
z Zawoi Wilcznej, kl. III gimnazjum z naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami. Wykład
oparty był na wyprawach i różnych misjach prowadzonych przez PAH (Polską Akcję Hu
manitarną).
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Dnia 23.02.2017 r. w godzi-
nach od 12:30 do 16:00 w naszej
szkolnej auli odbyła się akcja
krwiodawstwa pod hasłem „Po-
dziel się kroplą krwi - zostań bo-
haterem!” Jej organizatorem był
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK "Babia Góra". Krew zbiera-
na była dla mamy jednego
z uczniów naszej szkoły, która
w lutym przeszła poważną opera-
cję serca.

Na apel odpowiedziało
wielu krwiodawców i ludzi do-
brej woli – dzięki ich wrażliwości
udało się zebrać 17,5 litra tego
bezcennego daru, jakim jest
krew. Z racji tego, że był to Tłu-
sty Czwartek, za oddanie krwi
każdy otrzymał pączka.

Wszystkim, którzy przyby-
li, aby pomóc, bardzo dziękuje-
my! Warto pomagać!

Natalia Łatka, III

TWOJA KREW  CZYJEŚ ŻYCIE!

Warto podjąć decyzję o oddaniu krwi i zostaniu krwiodawcą. Daje ona możliwość zyska
nia ogromnej satysfakcji, która płynie ze świadomości, że być może nasza krew uratuje
życie innego człowieka. Będąc krwiodawcą, mamy zapewnioną bieżącą kontrolę stanu
swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki ba
dań laboratoryjnych. Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz sa
memu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować.
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Kto może oddać krew?
1 . Zgłaszający się do oddania krwi powinien posia-
dać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzają-
cy tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty,
legitymację studencką, prawo jazdy,
paszport, dawca wielokrotny - również legitymację
Honorowego Dawcy Krwi.

2. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powi-
nien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spo-
życiu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku
i wypiciu około 1 ,5 litra płynów w ciągu 24 godzin
przed oddaniem krwi.

3 . Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PE-
SEL oraz powinien posługiwać się językiem pol-
skim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi
mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozu-
mienie treści kwestionariusza i jego wypełnienie.
Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alko-
holu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

4. Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bez-
piecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trak-
cie pobierania krwi wyłącznie sprzętu
jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwo-
ściach dotyczących swojego zdrowia należy powia-

domić lekarza kwalifikującego do oddania krwi,
a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestio-
nariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania
o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb ży-
cia kwalifikowanego kandydata.

5. Osoby wykonujące takie zawody, jak: pilot, ma-
szynista, kierowca autobusu, operator dźwigu oraz
pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę,
głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć
nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.
A po oddaniu krwi:
- posiłek regeneracyjny,
- zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi,
- legitymację Honorowego Dawcy Krwi,
- bezpłatne wyniki badań:
grupy krwi (na życzenie Dawcy wynik w postaci
karty identyfikacyjnej grupy krwi), morfologii
na obecność markerów chorób zakaźnych przeno-
szonych drogą krwi, w tym wirusowego zapalenia
wątroby B i C, wirusa HIV i kiły.

http://rckik.krakow.pl

JAK ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ!

Poniżej publikujemy materiały ze strony http://rckik.krakow.pl, dzięki którym dowiecie się,
w jaki sposób zostać krwiodawcą. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i liczymy,
że już wkrótce zasilicie szeregi jakiegoś Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.
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Kto nie może oddać krwi?
1 . Nie mogą oddawać krwi oso-
by, które chorowały na wirusowe
zapalenie wątroby (tzw. żółtaczkę
zakaźną), nosiciele wirusa HIV
oraz chorzy na AIDS. Krwi nie
pobiera się od narkomanów, od
osób mających kontakty seksual-
ne z wieloma partnerami lub part-
nerkami, szczególnie znanymi od
niedawna.

2. Dawcami krwi nie powinny
być osoby z aktywną lub przeby-
tą poważną chorobą układu krą-
żenia, układu nerwowego, układu
pokarmowego, układu oddecho-
wego, nerek, skóry (np. łuszczy-
ca), układu immunologicznego,
układu endokrynnego (np. cu-
krzyca, choroby tarczycy), tkanki
łącznej .

3 . Dyskwalifikacją stałą objęci są
kandydaci z chorobami krwi
i układu krwiotwórczego, skłon-
nością do patologicznych krwa-
wień, z nawracającymi
omdleniami i napadami drgawko-
wymi, chorobami nowotworowy-
mi, chorobami tropikalnymi,
chorobami psychicznymi, choro-
bą alkoholową.

4. Nie kwalifikują się na krwio-
dawców osoby leczone ludzkim
hormonem wzrostu, po prze-
szczepie rogówki, posiadające
w rodzinie chorego na chorobę
Creutzfeldta-Jakoba oraz przeby-
wające powyżej pół roku w la-
tach 01 .01 .1 980 - 31 .1 2.1 996
w Wielkiej Brytanii, Francji i Ir-
landii.

5. Dyskwalifikacją czasową obej-
muję się między innymi osoby,
które miały kontakt z zakaźnie
chorym lub przebyły ostrą choro-
bę zakaźną, po szczepieniach
ochronnych, w ciąży, po poro-
dzie, w trakcie miesiączki, po le-
czeniu stomatologicznym.

6. Nie można oddawać krwi
w ciągu 6 miesięcy po zabiegu
operacyjnym, po przetoczeniu
krwi, po wykonaniu tatuażu,
przekłuciu różnych części ciała,
akupunkturze, depilacj i kosme-
tycznej , zabiegach diagnostycz-

nych (np. gastroskopii), po
pobycie w krajach Afryki Środ-
kowej , Zachodniej i Tajlandii
oraz na terenach endemicznego
występowania malarii lub innych
chorób tropikalnych, a także po
pobycie w zakładzie karnym.
Twoja krew zostanie zbadana,
aby stwierdzić, czy nie jesteś za-
każony/a kiłą, HIV, żółtaczką za-
kaźną B lub C. Jeśli test
wypadnie dodatnio, nie zostanie
przetoczona. Jednak przy każdej
infekcji pomiędzy momentem
zakażenia i chwilą, gdy staje się
możliwe wykrycie go drogą ba-
dań laboratoryjnych, upływa pe-
wien czas. W tym okresie
w żadnym przypadku nie wolno
oddawać krwi, ponieważ może
być źródłem zakażenia, chociaż
testy laboratoryjne są jeszcze
ujemne. Nie oddawaj więc krwi,
jeżeli przez ryzykowne kontakty
lub zachowania naraziłeś/aś się
na niebezpieczeństwo.

http://rckik.krakow.pl

JAK ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ!
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU
„ZABAWY Z JĘZYKIEM POLSKIM”

Konkurs „Zabawy z języ-
kiem polskim” odbył się 1 marca
2017 r. w auli szkolnej .
W potyczkach międzyklasowych
wzięło udział łącznie 17 uczniów
z klas IV-VI.

Przedstawiciele każdego
z zespołów klasowych z dużym
zaangażowaniem przystąpili do
wykonywania poszczególnych
zadań, a były to:
* Rozszyfrowywanie kryptogra-
mów,
* Uzupełnianie ortogramów,
* Poszukiwanie i korekta błędów,
* Układanie puzli ilustrujących
fragmenty lektur,
* Dopasowywanie autorów do
utworów,
* Drama na podstawie wybranej
lektury.
Efektem pracy grup są kolorowe
plansze, które można obejrzeć
w bibliotece szkolnej .

Wyniki pracy poszczegól-
nych grup przedstawiają się na-
stępująco:
I miejsce – klasa V b, w składzie:
Karolina Trzebuniak, Wiktoria
Hurbol, Amelia Zając, Weronika
Kozina,
II miejsce – klasa V a, w skła-
dzie: Wiktoria Spyrka, Zuzanna
Zemlik, Piotr Pacyga,
III miejsce - klasa IV a, w skła-
dzie: Bartosz Zawojski, Eryk
Komm, Michał Sałaciak.

Gratuluję i zachęcam do
udziału w kolejnych konkursach.

J.K.
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SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

W konkursie wzięło udział
12 uczniów. Jury wybrało trzy
osoby, które zachwyciły nie tylko
recytacją utworu poetyckiego, ale
również interpretacją fragmentu
prozy.

Są to: Zofia Bogdan z kl.
IIa – wiersz „Na straganie”, Emi-
lia Kudzia z kl. IIb – wiersz
„Urodziny” oraz Maciej Matysik
kl. IIIa – wiersz „Lokomotywa”.

Uczniowie ci będą repre-
zentować szkołę w eliminacjach
gminnych.

Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów

Wychowawcy kl. I-III SP

23 lutego 2017r. w klasach IIII zostały przeprowadzone szkolne eliminacje konkursu
recytatorskiego.
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W STOLICY MAŁOPOLSKI

Dnia 27.02.2017r. odbyła
się wycieczka do Teatru Współ-
czesnego w Krakowie na spek-
takl pt. "Mały Książę".
Był to wyjazd finansowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną, na
który pojechali uczniowie
z trzech gminnych szkół: ze Ska-
wicy, z Zawoi Wilcznej , z Zawoi
Centrum.

Wyjechaliśmy o godz 8:00.
W Krakowie byliśmy o godz
10:00. Korzystając z okazji i wol-
nego czasu poszliśmy zobaczyć
synagogę i ul. Szeroką na kra-
kowskim Kazimierzu. Później
udaliśmy się już do teatru
i o 11 :00 rozpoczął się spektakl.
Po spektaklu odbyły się warszta-
ty teatralne z p. Agnieszką, które
skończyły się około godz 13:30.
Następnie odwiedziliśmy Mc'Do-
nalda, aby spożyć posiłek i odpo-
cząć, a po godzinie
wyruszyliśmy w drogę powrotną
do Zawoi.

Myślę, że wycieczka
wszystkim się podobała.

Natalia Łatka, kl. III
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DZIEŃ KOLORU  CZERWONY ZAWRÓT GŁOWY

Dnia 14.02. 2017 r. odbył
się w naszej szkole po raz kolej-
ny Dzień Kolorów.

Tym razem dominował ko-
lor czerwony. Nauczyciele, jak
i uczniowie, dostosowali się do
danej barwy. Klasy, które wyróż-
niały się spośród innych to: 1B
gimnazjum, 1A i 0A szkoły pod-
stawowej . Osoby, które zasługują
na uznanie to Aneta Kudzia, Ka-
rolina Szarlej i Julia Pietrusa.

Alicja Pająk, Aleksandra
Iciek, kl. IIa

Im bardziej jesteś czerwony – tym lepiej! Twój ubiór, dodatki muszą pokazać, że jest
czerwony dzień. Wyznaczony kolor ma dominować w twoim stroju.
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W KARNAWALE SAME BALE

Dnia 14.02.2017 r. w go-
dzinach od 15:30 do 18:30 odby-
ła się zabawa
walentynkowo-karnawałowa
z udziałem uczniów klas VI i I-
III gimnazjum. Opiekę nad
uczniami sprawowały panie: Jo-
anna Pacyga, Elżbieta Iciek, Jo-
lanta Kosowska, Bożena
Arcikiewicz, Beata Warta-Madej
oraz pan Zbigniew Marcak.
Naszymi DJ-ami byli Mateusz
i Rafał z klasy II b gimnazjum.
Wszyscy świetnie się bawili, tań-
cząc i śmiejąc się. Urządziliśmy
także różne zabawy, np. limbo,
krzesełka i tańczącą miotłę.
W międzyczasie zjedliśmy także
smaczny poczęstunek.

Zabawa była jak najbar-
dziej udana.

Natalia Łatka, kl. III
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ZAWODY W PIŁKĘ SIATKOWĄ

W dniu 16.02.2017r.
w Szkole Podstawowej nr 2
w Zawoi Wilcznej odbyły się
gminne zawody w minisiatków-
ce. Po ciężkich zmaganiach dru-
żyny uplasowały się następująco:
dziewczęta:
I miejsce Szkoła Podstawowa
w Skawicy
II miejsce Szkoła Podstawowa
w Zawoi Wilcznej
III miejsce Szkoła Podstawowa
w Zawoi Centrum
chłopcy:
I miejsce Szkoła Podstawowa
w Zawoi Centrum
II miejsce Szkoła Podstawowa
w Skawicy
III miejsce Szkoła Podstawowa
w Zawoi Wilcznej

W dniu 28.02.2017r. w Ha-
li Widowiskowo-Sportowej
w Zawoi Centrum odbyły się
gminne zawody w piłkę siatko-
wą. Po długich zmaganiach dru-
żyny uplasowały się następująco:

dziewczęta:
I miejsce Gim-
nazjum Zawoja Centrum
II miejsce Gimnazjum Skawica
III miejsce Gim Zawoja Wilczna

chłopcy:
I miejsce Gimnazjum Skawica
II miejsce Gimnazjum Wilczna
III miejsce Gimnazjum Centrum

Wszystkim gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w zmaga-
niach sportowych.

Sylwia Tomczyk, kl. III
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KONKURS SKOKÓW NARCIARSKICH
W SKAWICY

W dniu 05.02.2017 r.
odbył się konkurs skoków
narciarskich dla amatorów
w Skawicy, który miał
specjalnego gościa. Bronisław
Stoch, tata naszego najlepszego
skoczka narciarskiego Kamila,
podziwiał śmiałków, którzy
w niedzielne wczesne popołudnie
przyszli zmierzyć się ze skocznią
K-20.
Szkoły podstawowe:
1 . Bartłomiej Szewczyk (Zawoja)
2. Przemysław Orzeł (Kamionka)
Gimnazja:
1 . Filip Fujak (Skawica)
2. Maciej Banik (Naprawa)
3. Albert Lach (Zubrzyca Górna)
Szkoły ponadgimnazjalne:
1 . Kacper Ceremuga (Skawica)

2. Sebastian Kozina (Skawica)
3. Marcin Pater (Katowice)
4. Daniel Pena (Białka)
5.Kacper Lach (Zubrzyca Górna)
6. KrzysztofTuzimek (Zabłocie)
7. Patryk Kuczek (Majkowice)
8. Norbert Grejciun (Okocim)
9. Łukasz Kotra (Okocim)
10. Dawid Kaszuba (Bystrzyca)
11 . Marcin Święchowicz
(Naprawa)
12. Marek Michalski
(Szydłowiec)
1 3. Marcin Białek (Gilowice)
14. Tomasz Święchowicz
(Naprawa)
15. Marcin Pudzisz (Klikuszowa)
16. Krzysztof Sowa (Łukowica)

Seniorzy:
1 . Tomasz Pilarczyk (Tarnawa
Górna)
2. Grzegorz Matusik (Skawica)
3. Sebastian Ficek (Białka)
4. Marcin Pena (Białka)
5. Paweł Matusik (Skawica)
6. Szymon Wantulok (Libiąż)
7. Piotr Dyrcz (Skawica)
8. Arkadiusz Wójcik (Wzdół
Rządowy)
Open:
1 . Norbert Harsche (Ustrzyki
Dolne)
2. Jakub Mirowski (Ustronie)
3. Dawid Jurga (Pabianice)
4. Bartłomiej Marczak (Zgierz)
5. Karol Zięba (Koniówka)
6. Adam Kujawa (Łódź)

Sylwia Tomczyk, kl. III

W sobotę 11 .02.2017r. na
wyciągu "Wojtek" w Zawoi od-
były się charytatywne zawody
w slalomie gigancie. Dochód
z imprezy sportowej został prze-
znaczony na leczenie Barbary
Sumery z Suchej Beskidzkiej
oraz Magdaleny Olejniczak
z Makowa Podhalańskiego. Po
zmaganiach klasyfikacja general-
na prezentuje się następująco:
Przedszkolaki:
1 . Borys Głuszek
2. Paweł Miklaszewski
3. Aron Pęczek
Szkoły Podstawowe  dziewczę
ta (klasy 13)
1 . Julia Stanaszek
2. Maria Długosz

3. Justyna Włodarczyk
Chłopcy (klasy 13)
1 . Kacper Kubas
2. Michał Dyduch
3. Leon Trzebuniak
Szkoły Podstawowe  dziewczę
ta (klasy 46)
1 . Marta Dyduch
2. Weronika Stanaszek
3. Natalia Trzebuniak
Chłopcy (klasy 46)
1 . Maciej Kubasiak
2. Patryk Zyzański
3. Antoni Trzebuniak
Dziewczęta gimnazjum
1 . Małgorzata Tatara
2. Joanna Sarlej
Chłopcy gimnazjum
1 . KrzysztofKrasnodębski

2. Krzysztof Świerkosz
3. Arkadiusz Sroka
Open panowie
1 . Łukasz Tatara
2. Maciej Mięso
3. Szymon Saletnik
Open panie:
1 . Maria Stanaszek
2. Maria Kubasiak
3. Agnieszka Dyduch
Panie 60+
1 . Ewa Pędziwiatr
2. Gabriela Wojtan
Panowie 60+
1 . Adam Lalik
2. Marek Kasprzycki

Sylwia Tomczyk, kl. III

CHARYTATYWNE ZAWODY  SLALOM GIGANT
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JAK ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ?
CO RADZĄ EKSPERCI?

Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owo
ców i soku to dzień stracony.

Warzywa i owoce powinny być częścią składową
każdego posiłku ucznia.

Liść sałaty lub cykorii, plaster pomidora, ogórka,
cząstka papryki, surówka z marchewki lub selera,
jabłko, gruszka, banan, pomarańcza to najczęściej
wykorzystywane warzywa i owoce
w posiłkach dla dzieci.
Świeże warzywa i owoce dostar-
czają witaminy (witamina C, beta
karoten, kwas foliowy i inne), bio-
pierwiastki (wapń, potas, magnez),
kwasy organiczne, barwniki, ale
także węglowodany. Owoce i wa-
rzywa są dobrym źródłem wody
i błonnika pokarmowego, co wspo-
maga prawidłową perystaltykę jelit
i działa korzystnie na mikroflorę
przewodu pokarmowego.

Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popo
łudnie.

Jeżeli dziecko pozostaje
w szkole dłużej niż przez 5
lekcji lub ma zajęcia pozalek
cyjne, warto rozważyć zjedze
nie posiłku obiadowego
w szkole. Jeżeli uczeń wraca
do domu, powinien otrzymać
obiad po powrocie.
Techniczne szczegóły zapew-
nienia takiego posiłku wynikają
z indywidualnej sytuacji każdej
rodziny. Posiłek obiadowy pra-
widłowo skomponowany
i przygotowany pokrywa 1 /3
całodziennego zapotrzebowania
na energię.
Dziecko po posiłku obiadowym
i krótkim odpoczynku jest po-

godniejsze, chętniej się uczy, aktywniej uczestniczy
w zabawie lub zajęciach pozalekcyjnych.
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JAK ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ?
CO RADZĄ EKSPERCI?

Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.

Posiłki kolacyjne dla dzieci powinny być lekko
strawne, smaczne, urozmaicone, spożyte co naj

mniej 1 – 2 godziny przed snem.
Organizm dziecka, w tym przewód pokarmowy po-
winien w nocy odpoczywać, co zapewnia dziecku
spokojny sen oraz lepsze łaknienie przed śniada-
niem. Błędami często popełnianymi przez rodziców
są późne lub zbyt obfite posiłki, podawanie dzie-
ciom słodzonych napojów także przed snem – czę-
sto nawet po myciu zębów.

Dobrą wodą gaś pragnienie.
Około 80% masy ciała dziecka stanowi woda.

Woda jest dostarczana do organizmu dziecka
wraz ze spożywanymi posiłkami. Część wody po-
wstaje w organizmie na skutek przemian metabo-
licznych.
O ilości wody, którą należy wypić informuje pra-
gnienie. Aby zaspokoić pragnienie, dziecko ma do
wyboru wodę, soki, napoje, napary. Wraz ze sło-
dzonymi napojami do organizmu dziecka dostar-
czane są różne substancje dodatkowe: środki
konserwujące, barwniki, sztuczne środki słodzące,
aromaty oraz cukry proste, czyli dodatkowe kalorie.
Dlatego nie powinny być one podstawowym sposo-
bem gaszenia pragnienia dzieci.
Picie nadmiernej ilości słodkich napojów może po-
wodować zaburzenia motoryki przewodu pokarmo-

wego (substancje dodatkowe), nadmierne przyrosty
masy ciała (cukier), działać szkodliwie na szkliwo,
obniżać łaknienie. Zachęcanie dzieci do picia do-
brej jakościowo wody to inwestycja w zdrowie.

Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Dziecko o przeciętnej aktywności fizycznej wy
korzystuje dostarczoną energię z diety.

Kiedy w diecie dziecka pojawi się nadmiar słody-
czy, dieta nie bilansuje się pod względem energii
i składników odżywczych. Zalecany udział energii
z białka (12%), z tłuszczu (30%), i węglowodanów
(58%) ulega zaburzeniu. Porcja energii dostarczona
wraz ze zjedzeniem batonika to ok. 250 kcal. Aby
ją wykorzystać całości tej energii na wysiłek fi-
zyczny, dziecko powinno biegać około 45 minut.
Hasło, „ruch na co dzień”, jest zachętą do aktywno-
ści fizycznej , ćwiczeń, rekreacji. Ograniczenie spo-
życia słodyczy to zapobieganie otyłości i jej
skutkom zdrowotnym.

mgr Dorota Tomusiak
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.
Początki kariery

W 1451 roku w Genui
na świat przyszedł Krzysztof Ko-
lumb. Jego brat Bartolomeo
był z zawodu kartografem. Mło-
dy Kolumb wraz z nim w 1477
roku przeniósł się do Lizbony i tu
podjął się tej samej pracy, którą
uprawiał jego brat. Jednocześnie
zaczął marzyć o dalekomorskich
wyprawach. Szczególnie intere-
sowały go podróże organizowane
przez portugalskich żeglarzy
wzdłuż zachodnich wybrzeży
Afryki. Zdobył także doświad-
czenie w nadmorskim handlu,
pracując jako agent handlowy.
Korzystając ze swojej kartogra-
ficznej wiedzy, doszedł do prze-
konania, że drogę do Azji
wschodniej , a konkretnie do In-
dii, można odnaleźć, kierując
się na zachód, przez Ocean
Atlantycki. Od tej pory zaczął dą-
żyć do zorganizowania takiej wy-

prawy i udowodnienia słuszności
swoich przekonań. Europejscy
władcy nie skłaniali się ku jego
pomysłowi. Dopiero królowa Ka-
stylii - Izabela I zdecydowała
się na sfinansowanie tej wypra-
wy.

Wyprawa…
Podróż rozpoczęła

się w 1492 r., żeglarze zatrzymali
się na krótki czas u wybrzeży
afrykańskich i później zwrócili
się w kierunku zachodnim. Był 6
września 1492 r. Krzysztof Ko-
lumb od kastylijskiej królowej
otrzymał trzy świetnie wyposażo-
ne statki - Pintę, Ninę i Santa
Marię. Wyprawa przedłużała się.
Wokół nie było żadnego lądu.
W tej sytuacji podróżnicy zaczęli
się martwić. W końcu ogarnął
ich strach i zdecydowali się za-
wrócić z obranej drogi. Tylko
Kolumb podtrzymywał ich na
duchu i nalegał, aby wyprawa
była kontynuowana. I miał rację.

1 2 października 1492 r. jeden
z majtków zauważył na horyzon-
cie ląd. W tej sytuacji wszelkie
wątpliwości, co do nawigacyj-
nych i geograficznych umiejęt-
ności Kolumba, zostały
rozwiane. Odkrywca nie wiedział
jednak, że nie dopłynął do Indii,
ale odkrył zupełnie nowy konty-
nent. Myśląc, że dotarł do Indii,
nazwał spotkanych tu tubylców
- Indianami. Na teren Nowego
Świata zorganizował jeszcze
dwie wyprawy. Ale dopiero
po jego śmierci kolejni badacze
i podróżnicy zajęli się opisywa-
niem i poznawaniem nowego
kontynentu. Wielkie zasługi w tej
dziedzinie badań nowego lądu
zawdzięczamy Amerigo Vespuc-
ciemu, który jako pierwszy cha-
rakteryzował nowy kontynent.
Od jego imienia pochodzi nazwa
- Ameryka.

Piotr Pacyga, kl. Va

KRZYSZTOF KOLUMB ODKRYWCĄ AMERYKI

1451 roku w Genui przyszedł na świat Krzysztof Kolumb, jednak nikt wtedy się nie spo
dziewał, że będzie jedną z najbardziej znanych osób w historii świata. Okazał się dobrym
żeglarzem i geografem. Dzięki jego zasługom został odkryty nowy kontynent Ameryka
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Przystanek Woodstock - fe-
stiwal muzyczny organizowany
przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Nazwa
„Przystanek Woodstock”, jak
o niej mówi Jerzy Owsiak, wyro-
sła z legendy festiwalu w Wood-
stock i atmosfery epoki dzieci
kwiatów. Natomiast słowo „przy-
stanek” nawiązuje do popularne-
go serialu telewizyjnego
Przystanek Alaska. W założeniu
impreza ta jest podziękowaniem
dla wolontariuszy za ich pracę
podczas Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Festi-
wal jest w całości bezpłatny.

W tym roku festiwal bę-
dzie miał miejsce 3-5 sierpania
2017 w Kostrzynie nad Odrą.
Dotychczas ogłoszone zespoły,
które zagrają, to:
Amon Amarth
The Exploited
Kyle Gass Band
Trivium
Orange Goblin
The Qemists
Nothing But Thieves
Slaves
Prong
The Dead Daisies
The Bloody Beetroots
Wilki
Domowe Melodie,
The Dead Daisies
Orkiestra Filharmonii Gorzow-
skiej
Tabu,
DUB INC
Blues Pills
Łąki Łan
Clock Machine i Mando Diao

Wiktoria Kostyra, kl. III

GWIAZDA

FESTIWALU 

ZESPÓŁ "WILKI"

PRZYSTANEK WOODSTOCK 2017
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CZAS NA MODĘ!

Rozcięcia bluzki
Jeżeli chcesz coś zmienić
w swojej zwykłej bluzce, mamy
na to radę.
Rozetnij rękawy wzdłuż ich dłu-
gości, a następnie w kilku miej-
scach złącz je guzikami.
Ewentualnie możesz zszyć nitką
niektóre fragmenty.

Własny krem koloryzujący
Jeżeli nie chcesz wydawać pie-
niędzy na krem BB, możesz zro-
bić go sam i to w idealnym
odcieniu do twojej karnacji. Wy-
starczy, że zmieszasz odrobinę
płynnego korektora z ulubionym
kremem nawilżającym. Dzięki te-
mu uzyskasz efekt delikatnego
krycia połączonego z odpowied-
nią pielęgnacją.

Pełniejsze usta
Z pewnością każda z nas chciała-
by mieć duże i pełne usta. Żeby

wydatnie je powiększyć, wyjedź
nieco konturówką poza ich natu-
ralny kontur, a następnie nałóż na
nie pomadkę w takim samym ko-
lorze.

Sekret "otwartego spojrzenia”
Matową kredkę w odcieniu ja-
snego różu zaaplikuj na całej dłu-
gości łuku brwiowego,
a następnie dobrze rozetrzyj .
Dzięki temu twoje oko wyda się
większe, a spojrzenie bardziej

„otwarte”' i wypoczęte.

Ciekawy dodatek – wstążka
Elementem, który doda uroku
twojemu swetrowi, jest ozdobna
wstążka. Można przypiąć ją
w każdym miejscu, jednak naj-
lepszy efekt daje umieszczenie
jej na rozcięciu na plecach.

Podkręcone rzęsy przez cały
dzień

Zanim użyjesz zalotki, przez 3-5
sekund skieruj na nią strumień
suszarki. Rozgrzana zalotka za-
działa podobnie do lokówki –
podkręci rzęsy na cały dzień.

Optycznie większe oczy
Zamiast malować linię wodną
czarnym eyelinerem, zastosuj
białą kredkę do oczu. Biała kre-
ska ponad dolną linią rzęs spra-
wi, że oczy wydadzą się większe.

Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa

Czasem ubranie wydaje się być zwyczajnie nudne i nieciekawe, a codzienny makijaż prze
staje się nam podobać, nie sprawia żadnego wrażenia. Są jednak na to sposoby. Oto kilka
z nich.
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PYSZNE PĄCZKI I FAWORKI NIE TYLKO
W TŁUSTY CZWARTEK

PĄCZKI DOMOWE
Składniki:
0,75 kg mąki,
6 żółtek,
1 0-12 dkg cukru,
8-10 dkg stopionego masła,
8 dkg drożdży,
cukier waniliowy,
około 1 ,5 szklanki ciepłego mleka,
2 łyżki spirytusu (lub ocet spirytusowy),
olejek rumowy (niekoniecznie),
szczypta soli,
marmolada z róży.

Sposób przygotowania
Podgrzewamy mleko. Wsypujemy cukier i drożdże.
Czekamy, aż zaczyn podrośnie (ok. 1 0 min.). Po-
trzebujemy miski. Wsypujemy mąkę, wlewamy
drożdże, dodajemy 6 żółtek i szczyptę soli. Ciasto
na pączki niestety musimy wyrabiać ręcznie. Waż-
ne, aby nie było ani za rzadkie, ani za gęste. Może-
my regulować sprężystość ciasta, dolewając
ciepłego mleka lub dosypując mąki. Następnie wle-
wamy do miski rozpuszczone, letnie masło (gdy już
ciasto odchodzi od miski). Wyrabiamy ponownie
ciasto do momentu, aż przestaje się kleić do rąk
i odchodzi od miski. Wówczas wlewamy spirytus.
Ciasto na pączki odstawiamy na godzinę i czekamy,
aż wyrośnie.

MAŁE PĄCZKI Z SERKA HOMOGENIZO
WANEGO – BŁYSKAWICZNE

Składniki:
300 g serka homogenizowanego o smaku wanilio-
wym,
1 ,5 szklanki mąki,
3 jajka,
1 łyżka cukru wanilinowego (ja użyłam cukru
z prawdziwą wanilią),
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
olej do smażenia,
cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania
W garnuszku lub głębokiej patelni mocno rozgrze-
wamy olej (powinno być go głęboko na 4-5cm).
Nie może być za zimny, aby pączki nie chłonęły
tłuszczu. Jajka roztrzepujemy mikserem wraz z cu-
krem wanilinowym. Dodajemy serek i miksujemy
ponownie.

Tłusty czwartek już za nami, lecz nie w naszych kuchniach. Poniżej znajdziecie przy
kładowe przepisy, dzięki którym przyrządzicie sami pyszne pączki!
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PYSZNE PĄCZKI I FAWORKI NIE TYLKO
W TŁUSTY CZWARTEK

Stopniowo dosypujemy mąkę wymieszaną z prosz-
kiem. Masa będzie gęsta. Ciasto nakładamy małą
łyżeczką i za pomocą drugiej łyżeczki zrzucamy na
gorący olej . Smażymy z dwóch stron (pączki, o ile
będą miały miejsce, będą się same przekręcać) na
złoto-brązowy kolor. Wyjmujemy łyżką cedzakową
na papierowy ręcznik do odsączenia. Gotowe najle-
piej smakują posypane cukrem pudrem. Pączki są
najlepsze od razu po upieczeniu.

FAWORKI
Składniki:
2 szklanki mąki pszennej (300g),
4 żółtka,
1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%),
½ łyżeczki cukru,
½ łyżeczki soli,
ok. 5 kopiatych łyżek gęstej , kwaśniej śmietany,
olej lub smalec do smażenia,
cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania
1 . Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka,
spirytus i śmietanę. Zagnieść na jednolitą masę.
Następnie przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnia-
nym wałkiem ok. 10- 1 5 minut. (Należy uderzać
wałkiem w ciasto, rozpłaszczając je, po czym po-
nownie zwinąć i znów zbijać wałkiem. Dzięki zbi-
janiu ciasto będzie jednolite, elastyczne, a po
usmażeniu kruche i z dużą ilością bąbelków).
2. Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie

posypanym lekko mąką. (Ważne jest, aby blat pod-
sypywać, jak najmniejszą ilością mąki. Ciasto
oczekujące na rozwałkowanie należy przykryć
ściereczką, żeby nie obsychało). Ciasto pokroić
najpierw na paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następ-
nie na prostokąty lub równoległoboki o długości
ok. 9- 10 cm. (Ja robię na oko tak, aby faworki ład-
nie wyglądały). Każdy kawałek naciąć w środku
i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec.
3 . Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu
stron na złoty kolor. Wyjmować łyżką cedzakową
i osączyć na ręczniku papierowym z tłuszczu. Gdy
ostygną, posypać grubo cukrem pudrem.

Marta Pająk, kl. IIa
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Ostatnio udało mi się
przeczytać wspaniałą książkę pt.
,,Zanim się pojawiłeś” coraz bar-
dziej rozpoznawalnej autorki Jojo
Moyes. Istnieje również druga
część tej powieści pt. ,,Kiedy od-
szedłeś”.

Książka opowiada o boga-

tym mężczyźnie, który przez nie-
fortunny wypadek wylądował na
wózku. Zawalił mu się cały
świat, marzenia, ówczesne życie,
nastąpiło rozstanie z kobietą.
W jego życiu pojawia się dziew-
czyna o całkowicie różnych po-
glądach na świat – pochodzi

z ubogej rodziny, na którą sama
musiała pracować, gdyż jej ro-
dzice stracili pracę. Lou właśnie
straciła swoją ukochaną pracę,
znajduje ogłoszenie o poszuki-
wanej opiekunce dla osoby poru-
szającej się na wózku – Willa.
Mężczyzna jest na początku ne-
gatywnie do niej nastawiony, ale
później przestawia swój tok my-
ślenia. Poznają się, zaprzyjaźnia-
ją. Lecz Lou przez przypadek
podsłuchuje rozmowę dotycząca
samobójstwa, które Will chce po-
pełnić. Dziewczyna stara się od-
wieść go od tej decyzji.

Czytając powieść można
odczuwać wiele emocji, takich
jak radość, strach, wzruszenie,
smutek. Książka jest napisana
takim stylem, że czytający potra-
fi utożsamić się z bohaterami
i jeszcze mocniej przeżywać
określone sytuacje. Autorka po-
rusza tam bardzo ważne tematy,
czyli samobójstwo, niepełno-
sprawność, chęć pomocy, miłość.
Niektóre z nich uchodzą za tema-
ty tabu, a Jojo Moyes umiejętnie
je oswaja w swojej powieści.

Uważam, że każda osoba,
która potrzebuje dobrej książki,
o ciekawej , nurtującej tematyce,
ale i wyzwalającej ogromne
emocje, powinna sięgnąć po tę
właśnie pozycję.

Julia Pietrusa, kl. IIa

ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ  POWIEŚĆ O MIŁOŚCI

Nieco ekscentryczna dwudziestosześciolatka Lou Clark, pracująca w kawiarni Bułka
z Masłem, dochodzi do wniosku, że chyba nie kocha swojego chłopaka Patricka. Wkrótce
traci pracę i zostaje opiekunką młodego, bogatego bankiera (Will Traynor), którego losy
całkowicie zmieniły się na skutek tragicznego wypadku motocyklowego sprzed dwóch lat.
Beznadzieję i nudę w swoim życiu chce on drastycznie przerwać, ale na jego drodze staje
Lou Clark, która diametralnie zmienia jego spojrzenie na świat.
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Są takie historie, które nie
tylko zapadają głęboko w pa-
mięć, ale przede wszystkim zo-
stają głęboko w sercu. Takie
przeżycia z pewnością wywołuje
opowieść o małym chłopcu, za-
mieszkującym planetę niewiele
większą od siebie. Ta poetycka
opowieść, wielokrotne wystawia-
na na deskach teatrów, pt. „Mały
Książę” jest pełna metaforyki
i fantastycznych postaci. Baśń
może być skierowana do widza
w każdym wieku. Wszystko zale-
ży od naszej dojrzałości. Każdy
zaczerpnie z niej to, co dla niego
najistotniejsze. Dziecko zapamię-
ta niewiarygodne przygody Małe-
go Księcia zagubionego
w dorosłym świecie. Młodzież
będzie chciała zachować „dziec-
ko” w sobie, a dorośli wyciągną
lekcję z postępowania Pijaka,
Króla czy Bankiera. Wszyscy
jednak zapamiętają jedno: naj-
ważniejsza w życiu jest przyjaźń
imiłość.

Dnia 27.02.2017 r. nasza
szkoła mogła pojechać na wysta-
wienie tego spektaklu we Współ-
czesnym Teatrze w Krakowie.
Reżyserem był Bartosz Jarzy-
mowski, aktor i dyrektor Teatru
(na podstawie dzieła Antoine'a de
Saint-Exupery'ego). W teatrze
znalazło się w tym dniu jeszcze
wielu uczniów z innych gimna-
zjów. Niewielka sala z rzędami
miejsc przeznaczonych dla wi-
dzów wypełniła się gimnazjali-
stami z zaintrygowanymi
twarzami. Wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwaliśmy na począ-
tek sztuki. Po trzecim gongu
światła zgasły i na scenie pojawi-
li się pierwsi aktorzy. Postaci
przedstawiały się niezwykle re-
alistycznie, były bardzo dyna-
miczne i żywe. Artyści i reżyser
z pewnością włożyli wielki wysi-
łek w przygotowanie spektaklu.
Bartoszowi Jarzymowskiemu
udało się ukazać bogatą naturę
i wrażliwe wnętrze Księcia.

Wielkie brawa należą się
specjalistom od dekoracji sce-
nicznej . Znakomicie wywiązali
się z powierzonego im zadania.
Kreacja teatralna prowadzona by-
ła w taki sposób, aby widz mógł
swobodnie odczytywać symbole
zawarte w pierwowzorze literac-
kim. Wszystko było bardzo real-
ne. Aktorzy ukazywali uczucia
postaci tak, że łatwo było odgad-

nąć, co „mają na myśli”. Kostiu-
my nie były zbyt wyszukane,
a mianowicie strój Pilota prezen-
tował się ubogo. Bardzo pomy-
słowy zaś był ubiór Małego
Księcia. Wykonany został z dba-
łością o szczegóły i przypominał
ilustracje, które w książce zamie-
ścił sam autor. Przez cały czas
trwania sztuki w tle dało się sły-
szeć cichutkie dźwięki i szmery,
które idealnie współgrały z kli-
matem całości. Multimedialne
elementy scenografii odzwier-
ciedlały trójpłaszczyznowość
spektaklu, co oddawało trzy nie-
ustannie przeplatające się wątki
fabuły: realistyczny, baśniowy
i psychologiczny. Opracowanie
muzyczne eksponowało dodatko-
wo płynne przenikanie nastrojów.

Teatralna inscenizacja wy-
bitnego dzieła Antoine'a de Sa-
int-Exupery'ego z pewnością nie
stanowiła prostego zadania. Re-
żyser nie wprowadził do przed-
stawienia żadnych zmian, akcja
rozgrywała się w zgodzie z chro-
nologią wypadków przedstawio-
nych w utworze literackim.
Sztuka bardzo podobała się nie
tylko mnie, ale także moim ró-
wieśnikom. Spektakl jest godny
obejrzenia, a twórcy teatralni za-
sługują na ogromne brawa.

Patrycja Matyja, kl. III

O UNIWERSALIZMIE I PONADCZASOWOŚCI
MAŁEGO KSIĘCIA W TEATRALNEJ ODSŁONIE

DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM
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"Miasto 44” – nowy film
o Powstaniu Warszawskim.
Krew, pot, łzy i świst kul wśród
dymiących gruzów. Wojna w pol-
skich filmach jeszcze nie była tak
realistycznie przedstawiona. Re-
żyserem filmu jest znany w świe-
cie polskiego kina Jan Komasa.

Przygotowania do filmu trwa-
ły blisko 8 lat, a po raz pierwszy
informacje o projekcie pojawiły
się 2 lata później . Produkcja fil-
mu pochłonęła budżet 25 milio-
nów złotych. Twórcy, pragnąc
obsadzić aktorów nieznanych do-
tąd szerszej publiczności, zorga-

nizowali szereg castingów
odbywających się od grudnia
2012 do marca 2013.

Bohaterami filmu są mło-
dzi ludzie, którzy decydują się
walczyć w powstaniu. Choć War-
szawa jest pod władzą okupanta
(rok 1944), to mieszkańcom wca-
le nie żyje się tu aż tak źle – jest
czas na spotkania i zabawę. W tej
atmosferze poznajemy Stefana
(Józef Pawłowski) mieszkające-
go w kamienicy ze swoją matką
i młodszym bratem. Chłopak nie
chce się wychylać z szeregu, do
konspiracj i trafia tak naprawdę

gnany hormonami, a dokładniej
za sprawą Kamy (Anna Próch-
niak). Dziewczyna się w nim za-
kochuje, on jednak już wcześniej
oddał serce Biedronce (Zofia Wi-
chłacz), która też angażuje się
w powstańczą walkę. Spokój
w sercach bohaterów trwa do
momentu wybicia "Godziny W",
kiedy na swojej pierwszej akcji
młodzi bohaterowie są świadka-
mi, jak kula przeszywa jednego
z członków ich małego oddziału.
Akcja zaczyna przyśpieszać, film
staje się coraz bardziej mroczny,
a w założeniach błyskawiczne
powstanie, przeradza się w walkę
o przetrwanie i chęć pomszczenia
najbliższych. Siedzimy więc na
emocjonalnej karuzeli, a Komasa
nie daje widzowi możliwości
wzięcia oddechu. Widz przeżywa
wraz z bohaterami, każdą kolejną
porażkę, śmierć i rozstanie.
Na ekranie filmu „Miasto 44”
dzieje się naprawdę dużo,
a wszystko to ma związek
z okropieństwami wojny –
śmierć i apokalipsa we wszyst-
kich możliwych odsłonach. Re-
żyser przedstawia ten koszmar
z hollywoodzkim rozmachem.
Najlepsza scena filmu, kiedy to
wybucha czołg-pułapka na ul.
Kilińskiego (wydarzenie faktycz-
nie miało miejsce w czasie po-
wstania) i rozrywa ludzkie ciała,
które przeradzają się w deszcz
krwi i wnętrzności, została poka-
zana bardzo realistycznie.

Moim zdaniem film jest
naprawdę wart polecenia i po-
święcenia chwili. Wzrusza, emo-
cjonuje, daje do myślenia.

Marta Pająk, kl. IIa

MIASTO 44 – MIŁOŚĆ W CZASACH APOKALIPSY



31 SZKOLNA GALERIA JEDYNKA 6/02/2017

ZIMA



Słownik języka polskiego
PWN podaje, że slang, nazywany
też socjolektem - to potoczna od-
miana języka używana przez ja-
kąś grupę zawodową lub
środowiskową. Od zawsze był
charakterystycznym elementem
wyróżniającym młodych ludzi.
Jest im potrzebny do określenia
swojej tożsamości i poczucia
wspólnoty z rówieśnikami. Taka
potrzeba czy tendencja do two-
rzenia własnego języka, wła-
snych wyrazów jest zupełnie
naturalna. To wynika z potrzeby
wyodrębnienia się, młodzi ludzie
chcą się wyróżniać. Możemy ją
określać gwarą młodzieżową lub
slangiem młodzieżowym.

Co zatem usłyszymy na
szkolnych korytarzach, ulicach,
w kawiarniach i co przeczytamy
w sieci?

Już podczas powitania
gimnazjaliści zamiast cześć uży-
ją siema, siemanko i elo. Roz-
mowę zakończą skrótowymi
nara, pozdro, c ya, z angielskie-
go see you. Forma nara uległa
rozszerzeniu i brzmi narson lub
narciarz.

Młodzież używa też specy-

ficznego słownictwa, określając
siebie nawzajem. Dziewczynę
nazywa się mianem typiara lub
lasencja. Chłopak, który zwraca
uwagę swym wyglądem, to cia
cho, typ, koleś lub bro. Przyjacie-
le w slangu młodzieżowym
zasłużyli na określenia ziomale
lub mordy. Jeśli ktoś nie jest sza-
nowany w otoczeniu, nazywa się
go frajerem, złamasem lub luze
rem.

Współczesna młodzież na-
leży do dwóch subkultur. Jedną
z nich jest gimbaza, czyli
uczniowie gimnazjum spędzający
czas w galeriach handlowych lub
wykazujący swą aktywność na
portalach społecznościowych.
Drugą grupą są hipsterzy.

Pieniądze, czyli hajs, ma
mona, kasa, którą mają tylko
krezusi, czyli bogaci, to kolejna
grupa słów w slangu młodzieżo-
wym. Na portalach społeczno-
ściowych popularność zyskuje
sformułowanie Za hajs matki ba
luj, które oznacza młodzież bio-
rącą pieniądze na imprezy od
rodziców. Hitem ostatnich mie-
sięcy jest też sformułowanie Kto
bogatemu zabroni. Używając go,
młodzież usprawiedliwia swoje

wydatki.

Dziewczęta szczególnie
dbają o look, czyli wygląd.
Wszystkie elementy stroju muszą
pasić, czyli pasować do siebie.
Kupowanie ubrań to tzw. shop
ping. Ktoś, kto ciekawie wyglą-
da, zostanie przez rówieśników
obczajony, czyli zauważony
i zmierzony wzrokiem.

Imprezy, na które chodzą
nastolatkowie, to melanże, biby
lub balety (nie polecamy! ). Pod-
stawą dobrej imprezy są muza,
alko i szlugi (nie popieramy! ). Po
takiej imprezie młodzież nie
ogarnia, pada na ryj albo ma
bezczaj, czyli nie zdaje sobie
sprawy z tego, co dzieje się wo-
kół.

Wszystkie poczynania można
uwiecznić, robiąc selfie, czyli
zdjęcia twarzy z tzw. ręki lub ki-
ja. Fotorafie umieszcza się oczy-
wiście na portalu
społecznościowym, aby zobaczyć
pod nią komenty, czyli komenta-
rze, oceniające czyjąś facjatę,
czyli twarz.

32 JEDYNKA 6/02/2017PORADNIK JĘZYKOWY

SLANG MŁODZIEŻOWY – DOBRE CZY ZŁE ZJAWISKO?

„Skitrać za winkla, ażeby wysłać eska”, a może „cpyknąć selfi, żeby zyskać fejm”? Czy
używamy slangu młodzieżowego i czy go rozumiemy? Co to znaczy "Yoloo"? Co to jest
słit focia? Co oznacza suchar? O czym mówimy, używając sformułowania „lajkowanie da
je fame”? A „narson”?
Jak się okazuje, nie wszyscy jednak rozumieją język młodzieżowy. W takim razie posługi
wanie się slangiem to dobre czy złe zjawisko? Czasami utrudnia komunikację fakt, że nie
rozumiemy, co do nas ktoś mówi, ale przecież to nie jest jakiś inny język. Czy w takim ra
zie dorośli powinni nadążać za młodzieżą i uczyć się ich języka? Okazuje się jednak, że
problem ze zrozumieniem slangu ma też sama młodzież. Zdania są podzielone  jedni
twierdzą, że slang ułatwia życie, zdaniem innych – zaśmieca język.



W smsach młodzież stosu-
je wiele zwrotów, które dla star-
szego pokolenia użytkowników
telefonii komórkowej są niezro-
zumiałe. Jeśli gimnazjalista
utrzymuje z kimś stały kontakt,
określa to sformułowaniem, że
jest z kimś na łączach lub w ta
czu. LOL lub ROTFL, oznacza-
jące kolejno Lots Of Laugh
i Rolling On The Floor Lau
ghing, pisze, kiedy coś go roz-
śmieszy. Na końcu wiadomości
dodaje litery xD, które oznaczają
zadowolenie i zwariowanie. Ne-
gatywnym odpowiednikiem jest
xF. Często używa też xoxo, czyli
Hugs and kisses, a więc buziacz-
ki, uściski.

Slang czerpie również z in-
nych angielskich zapożyczeń.
Jednym z nich jest YOLO, które
oznacza spontaniczne działanie.
To skrót od You Only Live Once,
odpowiednik carpe diem (chwy-
taj dzień). Używa się go, kiedy
uczeń wagaruje, imprezuje, cho-
dzi po dachach.

Regułą stało się to, że
użytkownicy slangu dostosowują
angielską pisownię do polskiej .
Hejt pochodzi od hate i oznacza
krytykę. Słowo fame w spolsz-
czonej wersj i zapisują fejm, czyli
sława, kariera. Fejmem można
nazwać też znaną osobę.

Większość ekspertów i ję-
zykoznawców podkreśla, że ze
slangiem nie warto walczyć.
Świadczy on niejednokrotnie o
inteligencji, poczuciu humoru,
wspólnocie przeżyć i identyfika-

cj i jego użytkowników. W tym
całym słowniku młodzieżowych
zwrotów są jednak określenia,
które bardzo trudno rozszyfro-
wać, zrozumieć, a co dopiero
użyć ich we właściwym momen-
cie!

Sprawdź poniżej najpopular
niejszy slang młodzieżowy
Na początek trochę zabawy

- rozszyfruj wiadomość: "Bardzo
często musisz zrobić coś asap.
W międzyczasie chciałbyś znaleźć
czas dla swojego bff. Zapomnia
łeś jednak o tym, że w służbowym
mailu miałeś dodać na cc szefa.
Ale wtedy mówisz sobie yolo!"

ASAP (as soon as possible) -
musisz coś wykonać tak szybko
jak to możliwe.

BFF (best friend forever) najlep-
szym przyjacielem na zawsze.

SWAG - Jest to opis stylu, czasa-
mi nawet określanie go mianem
"lansowania się".

LOL (laugh out loud) - w do-
słownym tłumaczeniu oznacza
śmianie się na głos.

YOLO (you only live once) -
"żyje się tylko raz".

IDK (I don't know) - czegoś "nie
wiemy".

BTW (by the way) - "tak przy
okazji".

TTYL (talk to you later) "poroz-
mawiasz z nim później".

ROFL (roll on floor laughing) -
"turlasz się po podłodze ze śmie-
chu".

TT - twitter to sieć społeczno-
ściowa, w której opisuje się bie-
żące wydarzenia, wykorzystując
jedynie 140 znaków.

FB - facebook to miejsce, w któ-
rym możemy zamieszać nasze
zdjęcia, gromadzić znajomych
i zapisywać się do grup oraz wy-
darzeń.

Insta - instagram to serwis,
w którym wrzucamy zdjęcia,
oznaczając je hashtagiem.

Ask - portal społecznościowy, na
którym zadaje się pytania niezna-
nym osobom, obserwuje się je
i wysyła im prezenty.

Noob - początkująca osoba, która
nie ma pojęcia o danym temacie.

Follow - śledzić, obserwować
kogoś na Instagramie, Twitterze.
Followersi - osoby, które ślędzą
(followują), obserwują kogoś na
Instagramie, Twitterze.

Hashtag - znak # używany na
Instagramie i Twitterze. Dzięki
niemu nasze zdjęcie jest wrzuca-
ne do bazy innych fotek, które
robią ludzie na całym świecie
i oznaczają właśnie takim hashta-
giem.
Lajki - lubisz coś? Dajesz lajka!
Hejty - hejtować, po prostu nie
lubić.
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Oto jeden z najwięk-
szych matematyków:

Pitagoras z Samos
(ok. 572 - 497 r. p.n.e.)
Pitagoras urodził się na wy-

spie Samos położonej po środ-
ku Morza Egejskiego. Sporo
podróżował. Spędził kilka lat
w towarzystwie Talesa w po-
bliskiej Jonii. W Syrii przeby-
wał pośród fenickich
mędrców, stąd udał się do
Egiptu, gdzie pozostał przez
dwadzieścia lat.

W świątyniach położo-
nych nad Nilem zgłębiał wie-
dzę kapłanów egipskich. Kraj
napadają jednak Persowie,
a on dostaje się do niewoli
i trafia do Babilonu. W ciągu
dwunastu lat spędzonych
w stolicy Mezopotamii przy-
swaja sobie olbrzymią wiedzę

skrybów i mędrców babiloń-
skich.
Potem pełen mądrości i rozu-
mu powraca na wyspę Samos,
którą opuścił przed czterdzie-
stu laty.
Około 532 r. p.n.e. Pitagoras
opuścił wyspę Samos, na któ-
rej rządy sprawował tyran Po-
likrates. Wyemigrował do
kolonii jońskich w Italii. Osie-
dlił się w Krotonie, gdzie zało-
żył związek pitagorejski. Tam
też rozwinął przede wszystkim
działalność naukową. Zmarł
w Metaponcie.

Pitagoras sam żadnych
pism nie zostawił. Późniejsi
pitagorejczycy własne pomy-
sły przypisywali założycielowi
związku, w ten sposób stwo-
rzyli fikcyjną postać Pitagora-
sa jako twórcy tego, co było
dziełem szeregu pokoleń i tak
osnuli go legendą.

Prąd filozoficzny, które-

go inicjatorem był Pitagoras,
trwał ponad dwa wieki. Pita-
gorejczycy cenili to, co mogło
być dowiedzione na drodze
rozumowej . W dziedzinie
geometrii opracowali teorię
równoległych wraz z twier-
dzeniem o sumie kątów trój-
kąta, czworokąta i wielokątów
foremnych. Badali koło, wie-
lościany foremne i kulę.
W szkole pitagorejskiej naro-
dziły się trzy wielkie proble-
my: podwojenie sześcianu,
podział kąta na trzy równe
części oraz kwadratura koła,
które należało rozwiązać za
pomocą cyrkla i linijki bez
podziałki.

Pitagorejczycy udowod-
nili twierdzenie samego Pita-
gorasa:
"W trójkącie prostokątnym,
suma kwadratów przyprosto
kątnych jest równa kwadrato
wi przeciwprostokątnej".

WIELCY MATEMATYCY
Matematyk to jeden z najdawniejszych zawodów, znany już w starożytności. Matematyk to
nie tylko znawca nauki o liczbach i figurach geometrycznych, jak sądzono dawniej. Mate
matyk to osoba, która posługuje się w swojej pracy dedukcyjną metodą myślenia, a to
znaczy, że dąży do sformułowania praw ogólnych, czyli takich, które obowiązują zawsze
i wszędzie.
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Pitagorejczycy poza za-
gadnieniami z zakresu geome-
trii interesowali się także
teorią liczb. Zajmowali się
także liczbami doskonałymi.
Szukali także par liczb zaprzy-
jaźnionych zajmowali się pro-
porcjami, lecz szczególnie dla
dalszego rozwoju matematyki
miało stwierdzenie istnienia
odcinków niewspółmiernych.
Wokół tego odkrycia narosło
sporo legend. Stwierdzenie
dotyczące istnienia odcinków
niewspółmiernych (bok i prze-
kątna kwadratu) wywołało -

wskutek utrzymania tego od-
krycia w tajemnicy - rozłam
wśród pitagorejczyków. Od-
krycie to ujawniło sprzeczno-
ści w systemie filozoficznym
pitagorejczyków, według któ-
rego "wszystko jest liczbą",
rozumianą jako liczba natural-

na. Pitagorejczycy nie rozu-
mieli liczby jako abstrakcji,
lecz rozumieli ją jako prze-
strzenną wielkość, jako realny
kształt. Liczba jest realną siłą
w przyrodzie.

Uczniowie szkoły pita
gorejskiej nie mogli spoży
wać fasoli, nie mogli
podnosić upuszczonych
przedmiotów, wierzyli w re
inkarnację. Przed przyję
ciem w grono uczniów
musieli siedzieć za kotarą
i przysłuchiwać się jak
mistrz rozmawia ale nie wol
no było im zabrać głosu.

mgr Elżbeta Iciek

WIELCY MATEMATYCY

Istnieje źródło dobra, które stworzyło
porządek, światło i człowieka.
Pitagoras

Najkrótsze wyrazy "tak" i "nie"
wymagają najdłuższego zastanowienia.
Pitagoras

Tak postępuj z przyjaciółmi,
aby nie stali się nieprzyjaciółmi,
a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź,
żeby jak najprędzej stali się przyjaciółmi.

Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu.
Pitagoras



Trzy małe jeże

Dawno, dawno temu za gó-
rami, za lasami żyły sobie trzy
małe jeże. Były one miłe i cały
las je lubił. Stworzonka były
uczynne i pomagały tym, którzy
potrzebowali pomocy.

Pewnego razu jeże udały
się na jabłka. Po drodze spotkały
małego niedźwiadka, który był
smutny i płakał. Najstarszy jeż
spytał go:
- Co się stało?
- Mam ranę (chlip), która strasz-
nie boli i … i (chlip) jestem gło-
oodny – powiedział płaczący miś.
- Możemy przynieść ci leczniczy
liść.
Jak powiedziały, tak zrobiły i już
po paru chwilach były z powro-
tem.
- Proszę, przykryj nim ranę i uci-
śnij ją – zasugerował najmłodszy
jeż.
- Dobrze – odpowiedział miś.
- I co, lepiej?
- O wiele lepiej – ucieszył się
niedźwiadek.
- A co lubisz jeść? – zapytał śred-

ni jeż.
- Miód, uwielbiam miód.
- No to przyniesiemy ci miodu.

Chwilę później jeże zaczę-
ły się zastanawiać, jak zdobyć
przysmak misia. Wreszcie naj-
młodszy z braci znalazł rozwiąza-
nie:
- A może poprosimy pszczoły
o trochę miodu?
- To nie jest taki zły pomysł –
rzekł średni jeż.

Stworzonka wybrały się
więc do pszczelego gniazda. Gdy
pojawiły się przy nim, strażnik
pilnujący wejścia rzekł:
- Czego chcecie?
- Chcemy odrobiny miodu.
- Nie ze mną rozmawiajcie. W tej
sprawie pomóc wam może tylko
królowa.
- Jeżeli więc możesz, to poproś
ją. My, niestety, nie zmieścimy
się w ulu.
Już po chwili z wejścia wyłoniła
się mała główka. To była królo-
wa.
- Królowo pszczół, czy możemy
dostać trochę miodu?
- Owszem, możecie, ale w zamian
chcę korę z Wronowego drzewa.
- Dobrze – zgodzili się bracia.

Jeże wybrały się więc do
Wronowego drzewa. Gdy do nie-
go dotarły, jedna z wron zapytała,
po co przyszli.
- Chcemy trochę kory z waszego
drzewa.
- Możemy wam ją dać, ale w za-
mian chcemy jeden z błyszczą-
cych kamieni kretów.
- Dobrze – zgodziły się znów je-
że.

Bracia udali się więc do
grot kretów. Tam znów dowie-
dzieli się, że krety dadzą im jeden
kamień, ale w zamian za siano
z sarniej łąki. Gdy dotarli do pola

saren, jeden z braci spytał:
- Czy możemy zabrać trochę wa-
szego siana?
- Tak – odparła sarna, która stała
najbliżej - ale w zamian chcę zło-
te jabłko ze szczytu drzewa, ro-
snącego na środku polany.
- Dobrze, ale chodź z nami. Mam
plan.
Gdy podeszli do jabłoni, najstar-
szy jeż przedstawił swój plan.
- Jesteś wariatem! – krzyknęła
sarna.
- Nie martw się, to się może udać.

Wtedy zwierzę uderzyło
porożem w pień drzewa. Nagle
spadły z niego trzy piękne jabłka,
które wbiły się w kolce jeży.
Chwilę później bracia dostali sia-
no.

Jeże po kolei wymieniały
zdobyte rzeczy: siano na kamień,
kamień na korę, a korę na miód,
z którym przyszli do misia. Miś
pięknie podziękował i odszedł,
a jeże udały się na jabłka.

Autor: Michał Kudzia, klasa IV A
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Dawno, dawno temu w nie-
wielkim, ale głębokim jeziorku
żyły sobie trzy małe rybki. Dwie
były miłe, koleżeńskie i wszyscy
je lubili. Natomiast trzecia rybka
bez przerwy się przechwalała:
- Ja jestem najszybsza, najładniej-
sza i najlepsza – mówiła.

Pewnego razu trzecia rybka
oznajmiła siostrom, że płynie do
brzegu jeziora. Lecz pierwsza
rybka, która była najmądrzejsza
z tej trójki, powiedziała:
- To niebezpieczne, może zjeść
cię szczupak lub coś innego.
- Jestem szybsza niż szczupak.
Ucieknę mu tak prędko, że nawet
nie zdąży mnie zobaczyć – odrze-
kła trzecia rybka.

Gdy popłynęła, druga ryb-
ka, najszybsza z trójki, pospieszy-
ła za nią. Trzymając się z daleka,
spostrzegła siostrę oraz ogromne-

go szczupaka, któ-
ry płynął w jej
stronę. Druga, jak
najszybciej mogła,
spieszyła jej na po-
moc, a szczupak
z otwartą paszczą
pędził do swojej
zdobyczy. Wtem
druga rybka pchnę-
ła trzecią na bok,
a zdumiony szczu-
pak uderzył głową
w skałę.

Innym razem
zarozumiała rybka
podpłynęła blisko
brzegu, mimo
wcześniejszych
ostrzeżeń sióstr.
Wtem zobaczyła
piękną, pulchną
dżdżownicę. Od
razu chwyciła ją

pyszczkiem, a wtedy robak pode-
rwał się do góry z taką prędko-
ścią, że rybka nie zdążyła puścić
dżdżownicy i poleciała razem
z nią. Wtedy zobaczyła, że robak
jest przyczepiony do wędki. Czło-
wiek, który ją złowił, włożył ryb-
kę do koszyka, wsiadł do łódki
i odpłynął.
Na szczęście wszystko zobaczyła
druga rybka, która podążała, tak
jak wcześniej , za trzecią i na-
tychmiast popłynęła do pierwszej
rybki. Ta, słysząc o tym, co się
stało z jej siostrą, natychmiast
wpadła na pewien pomysł. Wy-
słała drugą rybkę tam, gdzie
zwykle siadają pelikany. Zazwy-
czaj roiło się tam od nich. Gdy
tylko ją zobaczyły, od razu za-
częły ją gonić. Sprytna rybka
zgubiła je szybko, a na skale po-
został tylko jeden pelikan – to był
Tom, stary przyjaciel rodziny ry-

bek, znany wegetarianin. Rybka
zwróciła się do niego:
- Posłuchaj , Tom, musisz nam
pomóc.
- A w czym? – spytał.
- Musisz pomóc mnie i mojej sio-
strze uratować trzecią rybkę.
Pelikan nie był zbyt przekonany
do planu rybek, a zwłaszcza do
tego, żeby ratować ciągle prze-
chwalającą się siostrę. Ale
w końcu zgodził się.

Tom nabrał wody do dzioba
i poleciał nad brzeg. Tam zoba-
czył kosz z rybami stojący obok
łódki wędkarza. Podleciał tam
i wyciągnął z kosza rybkę, a po-
tem wypluł ją do wody. I tak trze-
cia rybka została uratowana.

Pewnie jesteście ciekawi,
kto będzie kolejnym wybawcą
zarozumiałej i głupiej rybki. Za-
chęcam do kontynuowania mojej
baśni – wymyślcie ciąg dalszy!

Autor: Michał Sarlej , klasa IV A
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Od ponad stu lat pomiędzy
dwoma imperiami panowała woj-
na. Za agresora uważało się Kró-
lestwo Skapolitu, którego
wojownicy wielokrotnie napadali
i grabili ziemie Królestwa Morga-
nitu. Skapolitanie i ich król odpo-
wiedzialni byli również za
stworzenie monumentalnego
kryształu, który pochłaniał i gro-
madził moc każdej magicznej
istoty, która zbliżyła się do niego
na odległość 100 metrów. Gdyby
kryształ ten zebrał wystarczającą
ilość mocy, przywołałby japoń-
skie nieprzewidywalne bóstwo,
Pana wiatru i burzy - Susanoo.
Oznaczałoby to koniec prawie
każdego życia, gdyż darowałby je
tylko swoim wyznawcom z im-
prerium Skapolitu. Po stronie do-
bra było Królestwo Morganitu, na
czele którego stał stary, lecz po-
tężny władca Lugus. Posiadał on
swoją nieustraszoną armię, która
składa się z wielu magicznych ras
stworzeń. Podzielona ona została
na kilka oddziałów: najważniej-
szy - Straż Ognia - nazwa ta wy-
wodzi się od tego, że straż ta,
zaczynając walkę rozprzestrzenia
się szybko jak ogień, jest trudna
do zwalczenia. W jej skład wcho-
dzą najsilniejsi wojownicy i ma-
gicy. Staczają bitwy z wrogimi
wojskami, próbują zniszczyć
kryształ.
Drugi oddział to Straż Królewska
- zadaniem jej jest ochrona króla.
Następna jest Straż Miejska, która
pilnuje porządku w miastach.
Ostatni oddział to Straż Niszczy-
cielska - zajmuje się obmyśla-
niem planu zniszczenia kryształu.
Morganitanie za wszelką cenę nie
pozwolą, by Susanoo wstąpił na
ziemię.

- Nazywam się Alkione, dzisiaj
nadszedł dzień, w którym zakoń-
czę całkowicie szkolenie i wstą-
pię do Straży Ognia, by pomścić
śmierć rodziców, którzy zgninęli
w walce o unicestwienie kryszta-
łu.

Słońce powoli wyłaniało
się zza horyzontu, siedziałam na
parapecie, podziwiając to jakże
wspaniałe zjawisko. Moja współ-
lokatorka smacznie sobie spała,
nic w tym dziwnego, ostatnie ze-
branie mamy dopiero o 10:00.
Ciężko westchnęłam i zeskoczy-
łam na ziemię. Chciałam pospa-
cerować wokół budynku
szkoleniowego, żeby nie obudzić
mojej koleżanki. Niestety, stara
drewniana podłoga zaczęła bar-
dzo skrzypieć.
- Jest już śniadanie?! - usłyszałam
zaspany głos.
- Ayane, przepraszam! Nie chcia-
łam cię obudzić, ale ta podłoga.. .
- zaczęłam lekko zdenerwowana,
wymachując przy tym rękoma.
- W porządku, myślałam, że znów
zaspałam - dziewczyna przetarła
oczy i obróciła się w stronę ścia-
ny z zamiarem dalszego snu. - Je-
żeli zaśpię, to mnie obudź -
ziewnęła.
- Nie ma sprawy - uśmiechnęłam
się i szybkim krokiem wyszłam
z pokoju na korytarz. Panowała
tam cisza jak makiem zasiał, naj-
wyraźniej wszyscy jeszcze spali.
Zeszłam po długich krętych scho-
dach i wyszłam na zewnątrz. Tu
również nikogo nie zastałam.
Spacerowałam wokół placu, na
którym dokonamy wyboru, do
którego oddziału chcemy dołą-
czyć.
- Alkione, taki z pani ranny pta-
szek? - usłyszałam głos instrukto-
ra Wotana, wysokiego, dobrze

zbudowanego mężczyzny z brą-
zowymi włosami i oczami.
Natychmiast się odwróciłam
i stanęłam na baczność.
- Tak, lubię wsześnie wstawać -
powiedziałam nieco głośniej niż
zwykle.
- Gdzie zamierzasz wstąpić żoł-
nierzu? - spytał, mierząc mnie
wzrokiem.
- Dołączam do Straży Ognia, sir!
Przytaknął.
- A twoja współlokatorka? - pod-
niósł brew.
- Prawdopodobnie Straż Królew-
ska - odpowiedziałam.
- W takim razie życzę powodze-
nia - powiedział i odszedł.
Po krótkim spacerze wróciłam,
aby obudzić Ayane i razem po-
szłyśmy na śniadanie. Następnie
wszyscy udaliśmy się na plac.
- Co ja mam zrobić? Gdzie najle-
piej dołączyć? - spytała lekko
zdenerwowana Ayane.
Spojrzałam jej prosto w różowe
oczy i poczochrałam ją po blond
włosach.
- Dołącz tam, gdzie będziesz czu-
ła się najlepiej - powiedziałam.
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Na wielkim podeście stanął
wysoki mężczyzna o czarnych
włosach, ubrany był w mundur
Straży Ognia. Wygłosił mowę
o wszystkich oddziałach, a gdy
skończył, spytał kto chciałby do-
łączyć do jego straży. Wielu ludzi
odeszło, lecz ja i spora grupa osób
została. Ku mojemu zdziwieniu
Ayane również zatrzymała się. Po
wszystkich ceremoniach zostali-
śmy wywiezieni do kwatery
głównej Straży. Przydzielono nam
pokoje, przedstawiono nas
wszystkim członkom. Po kilku
dniach dostaliśmy pierwszą misję,
mieliśmy patrolować granice Im-
perium Morganitu.
Szłam spokojnie na przodzie wy-
prawy z Lucy - półelfką.
- I jak wrażenia z pierwszych dni?
- spytała, poprawiając grzywkę.
- Bardzo dobrze, ale. . . - spojrza-
łam przed siebie, w oddali zauwa-
żyłam wojowników Skapolitu,
którzy maszerowali z licznymi
stworami ciągnącymi wozy.
- Ale? - spojrzała z przekrzywioną
miną.
- Wrogowie - wskazałam palcem.
Pierwszy raz poczułam lęk.
- Nie martw się, przegonimy ich -
uśmiechnęła się, mrużąc oczy.
Dowódca wyprawy - Bart rów-
nież ich zauważył i kazał podje-
chać bliżej , a w razie czego
wykonać atak. Zanim zbliżyliśmy
się na odpowiednią odległość, za-
atakowano nas. W pierwszej
chwili byłam bardzo oszołomiona
i nie wiedziałam, co się dzieje.
Czułam strach i bezradność. Gdy
inni walczyli, ja stałam bezradnie.
W pewnej chwili zauważyłam Ay-
ane, która została zaatakowana
przez większego i silniejszego od

niej przeciwnika. Widać było, że
nie potrafiła sobie poradzić z nim.
Chciałam jej pomóc, lecz nagle
zostałam powstrzymana atakiem
jakiejś kobiety. Sprawiłam, że
''gryzła glebę'' i pobiegłam na po-
moc koleżance. Nim dobiegłam,
ona leżała ranna na ziemi, a męż-
czyzna próbował ją zabić.
- Hej ! Zostaw ją, ty nędzny.. . -
krzyknęłam z wściekłości.
Przeciwnik odwrócił się w moją
stronę i zaczął się śmiać.
- Mam ją zostawić, bo.. .? Bo taki
maluszek zrobi mi kuku?
Czułam wzrastającą adrenalinę
i wściekłość zarazem, pod wpły-
wem impulsu zwaliłam wroga na
ziemię, nie używając magii.
- Nikt nie ma prawa krzywdzić
ważnych dla mnie osób! - wy-
krzyczałam z furią. Już miałam
wyciągnąć broń, gdy.. . stwierdzi-
łam, że zrobienie
mu tego samego,
co on prawie
zrobił Ayane,
jest bezsensow-
ne. Rzuciłam
więc na niego
zaklęcie, które
uniemożliwiło
mu ruch przez
najbliższy dzień.
- Alkione - wy-
szeptał cicho
głosik.
- Musimy zejść
z pola walki,
inaczej będzie
po nas - spojrza-
łam na przyja-
ciółkę i wzięłam
ją na plecy.
Schowałyśmy
się w pobliskim
lesie, gdzie pró-

bowałam wyleczyć jej rany, ale
nic nie pomagało.

Walka się skończyła, oba
wojska się wycofały. Odnaleziono
nas i zabrano do ''bazy''. Ayane
została wyleczona. A ja pewnego
dnia zemszczę się na Skapolita-
nach i zniszczę ten kryształ.

Weronika Zachura, kl. Ia
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Miłość polega na tym, by wspierać tych, którzy postępują szlachetnie, upominać

tych, którzy błądzą i bronić się przed tymi, którzy próbują nas krzywdzić.

ks. Marek Dziewiecki

Myśli miesiąca:

KAWAŁ ŻARTU
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***
Policjant podczas kontroli drogo-
wej przygląda się pojazdowi i py-
ta:
- A gdzie wycieraczki?
- Wymontowałem je - zbyt często
wkładano mi za nie mandaty.

***
- Co ty przyniosłeś w tym futerale
na skrzypce? - dziwi się nauczy-
cielka muzyki.
- Przecież to pistolet maszyno-
wy! ! !
- Ale heca, ojciec poszedł robić
skok na bank ze skrzypcami.. .

***
Pani na przyrodzie pyta Jasia:

- Jasiu, jaki jest największy las na
świecie?
- Las Vegas, proszę pani - odpo-
wiada Jaś.

***
Na polu żmija spotyka krowę
i mówi:
- Sssssspadaj !
A krowa na to:
- Mmmmmmmmmmuszę?

***
Stoją dwie blondynki na przystan-
ku.
Jedna czeka na jedynkę, a druga
na czwórkę.
Przyjechała czternastka wsiadły
obie.

***
Baca wydłubał sobie oczy, powie-
sił je na drzewie i powiedział:
- Oczywiście.

***
Na lekcji pani mówi dzieciom:
- Pod żadnym pozorem nie całuj-
cie zwierząt! One przenoszą wiele
zarazków!
- Eee tam, moja ciocia całowała
swojego kota. . .

- I co się stało?
- Kot zdechł. . .

***
Przychodzi Kasia do domu cała
brudna! !
- Dziecko, jak ty wyglądasz! Two-
ja bluzeczka i nowy berecik!
- No, bo widzisz mamusiu, chłop-
cy grali nim w piłkę.
- A Ty nic?
- Jak to nic? STAŁAM NA
BRAMCE! ! !

***
U nas taka bieda, że gdy przecho-
dzimy koło stawu, to kaczki chleb
nam rzucają.

***
Płynie jednoręki z niewidomym
łódką.
Jednoręki wiosłuje.
W pewnej chwili wypada mu wio-
sło na środku jeziora i zdenerwo-
wany mówi do niewidomego:
- No to żeśmy dopłynęli! . . . A nie-
widomy wysiada.
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