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Nr 1/09/2018 Wrzesień

"W naszej szkole uczymy, wychowujemy
w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."
Po dwóch miesiącach odpoczynku wróciliśmy do szkoły 3
września z uśmiechem na twarzy.
Rok szkolny rozpoczęliśmy od mszy św. a po niej przemarszowaliśmy do budynku
szkoły. Tam przywitał nas pan
Dyrektor i rozeszliśmy się do
klas na spotkania z wychowawcami. To będzie ciężki rok, ale
mamy nadzieję, że każdy
w czerwcu będzie mógł powiedzieć, że dał z siebie wszystko.
W tym roku zaszły pewne
zmiany organizacyjne, od 1 września staliśmy się bowiem Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym
nr 1. W progi szkoły przyjęliśmy
najmłodsze dzieci – przedszkolaki. Mamy nadzieję, że będą się
z nami dobrze czuły. Wszystkim
życzymy sukcesów!
Anna Matyja, kl. VIIIb

obraz:
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PIERWSZY TYDZIEŃ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
III Pułku Lotniczego, działającego w składzie Armii "Kraków",
zestrzelony na swoim P-11c podczas startu z lotniska Balice przez
Franka Neubarta z 2 pułku "Stukasów" "Immelmann".
7:30 pierwsze zestrzelenie od1 września
niósł ppor W. Gnyś - zestrzelił
Wybuch wojny polsko-niemiec- dwa bombowce Do 17E.
kiej. Jednocześnie z Niemcami
ruszyła przeciw Polsce słowacka Rozpoczęła się bitwa pod Mławą.
armia.
Wołyńska Brygada Kawalerii
4:34 - 3. eskadra 1. pułku bom- stoczyła pod Mokrą bitwę z niebowców nurkowych por. Bruno miecką 4 Dywizją Pancerną niszDilleya zbombardowała przy- cząc około 70 czołgów wroga.
czółki mostu kolejowego w TczeDwa szwadrony 18. pułku uławie.
nów dokonały szarży pod Kro4:42 rano I dywizjon 76 pułku jantami - kontrataku w szyku
Luftwaffe bombowców nurko- konnym na tyły niemieckiej 20.
wych imienia Immelmanna, pod Dywizji Zmotoryzowanej.
dowództwem kapitana Waltera
Siegela rozpoczął bombardowa- Od rana trwa bombardowanie
Pucka, Tczewa, południowej
nie Wielunia.
Wielkopolski, Częstochowy, Kra4:45 niemiecki pancernik szkolny kowa, Górnego Śląska, Gdyni,
Schleswig-Holstein rozpoczął Pucka, Helu. Około godziny
ostrzeliwanie Polskiej Składnicy 18.00 niemieckie bombowce JuTranzytowej na Westerplatte. 87 zaatakowały stawiacz min
Niemcy dwukrotnie bez powo- ORP Gryf i 6 trałowców. Szkolny
torpedowiec ORP Mazur został
dzenia szturmują Westerplatte.
zatopiony przez lotnictwo nieW Wolnym Mieście Gdańsku to- mieckie w porcie gdyńskim.
czyły się walki o budynek Poczty
Polskiej na placu Heweliusza. Po Brygada Pościgowa w czasie
14 godzinach walk, gdy atakują- walk powietrznych nad rejonem
cy Niemcy podpalili budynek Warszawy zestrzeliwuje 14 samiotaczami ognia, polscy pocz- molotów wroga.
towcy skapitulowali.
Dywizjon polskich niszczycieli
7:00 ginie pod Krakowem pierw- (Grom, Błyskawica i Burza)
szy polski lotnik, kpt. Mieczy- przybywa do Rosyth (W.B.). Posław Medwecki, as wyższego czątek działań PMW na Morzu
pilotażu, dowódca 2. Dywizjonu Północnym.

Żołnierze niemieccy w 15 egzekucjach na terenie Polski zamordowali 139 Polaków.
2 września

Pod Jordanowem 10 Brygada
Kawalerii Zmotoryzowanej pod
dowództwem płk. Maczka zniszczyła 30-50 czołgów niemieckich
należących do XXII Korpusu
Pancernego.
Wokół wojsk polskich pozostających w Borach Tucholskich zaczął się zamykać pierścień
okrążenia.
Dowódca
Armii
"Kraków" gen. Szylling uzyskał zgodę Naczelnego Wodza na odwrót
ze Śląska.
Nalot na Westerplatte dwóch dywizjonów samolotów Ju-87 Stuka. Zniszczenie Wartowni Nr 5.
Dowództwo nad obroną Składnicy przejmuje kpt. Dąbrowski,
który szybko reorganizuje obronę
i opanowuje powstały po bombardowaniu chaos.
3 września

Zakończyła się bitwa pod Mławą.
Wojska niemieckie zajęły Częstochowę, Radomsko i Katowice.
Gen. Rómmel, pod naciskiem całej 8. Armii Blaskowitza i części
sił 10. Armii von Reichenaua
sprowadził do boju wszystkie
swoje odwody.
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PIERWSZY TYDZIEŃ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
7 DP. gen. Janusza Gąsiorowskie- 4 września
go została okrążona i zniszczona
pod Janowem. Powstaje luka we Rozpoczęła się ewakuacja z Warfroncie polskim pomiędzy armia- szawy centralnych instytucji państwowych.
mi "Łódź" i "Kraków".
Luftwaffe zatopiła dwa okręty
polskie - zatonął stawiacz min ORP Gryf i kontrtorpedowiec ORP Wicher.
Klęska sił lewego skrzydła armii
"Pomorze" w Borach Tucholskich. Popędzane przez Guderiana wojska pancerne spotykają się
z wysuniętymi oddziałami XXI
Korpusu gen. von Falkenhorsta
zamykając wojska polskie w "korytarzu pomorskim".
W Bydgoszczy doszło do walk
jednostek polskich z niemieckimi
dywersantami wspomaganymi
przez miejscowych Niemców
(m.in. członków Hitlerjugend).
Część pojmanych Niemców rozstrzelano, innych wysiedlono.
Propaganda niemiecka nadała
tym wydarzeniom nazwę "Blutsonntag" - "krwawa niedziela".
Po wkroczeniu Wehrmachtu rozpoczęły się represje na ludności
polskiej za udział w "krwawej
niedzieli" - egzekucje i wywózki
do obozów koncentracyjnych.
Rozpoczęło się bombardowanie
miasta Łomża, które do 7 września nękane było tylko w ten sposób.
Wielka Brytania, Francja, Australia, Indie, Kanada i Nowa Zelandia wypowiadają wojnę III
Rzeszy.

W Katowicach po przełamaniu 3
września obrony prowadzonej
przez kompanię 3 batalionu
kpt. Pawła Staszkiewicza z 201
Pułku Piechoty, kompanię kolarzy oraz ok. 100-osobowy oddział
ochotników
pod
dowództwem powstańca śląskiego Nikodema Renca, padła ostatnia
reduta
wieża
spadochronowa - broniona przez
śląskich harcerzy. Żołnierze Wehrmachtu zrzucili na ziemię z 50metrowej wysokości ostatnich
rannych obrońców. Katowice zajęły 239 Dywizja piechoty XIV
Armii oraz 56 i 68 pułk Grenzschutzu. Po zajęciu miasta Niemcy spalili synagogę przy ul.
Mickiewicza.

Marszałek Rydz-Śmigły utworzył armię "Lublin" pod dowództwem gen. Tadeusza Piskora dla
osłony przepraw przez Wisłę.
W nocy 4/5 IX następuje ewakuacja rządu i instytucji państwowych oraz złota Banku Polskiego
z Warszawy.
W nocy 4/5 IX Kresowa BK wycofała się spod Sieradza praktycznie bez walki, na skutek
tchórzliwej postawy swego dowódcy płk. Stefana Hanki-Kuleszy (zastąpiony przez płk.
Jerzego Grobickiego).
Naczelny Wódz odwołał przygotowane wcześniej rozkazy dla
SGO "Narew" i GO "Wyszków"
uderzenia na skrzydło nacierającej w kierunku Pułtuska sił 3. Armii niemieckiej.

Podpisano w Paryżu układ interpretacyjny do sojuszu polskoNieskuteczny ostrzał Westerplat- francuskiego,
zapowiadający
te z morza przez dwa okręty nie- uderzenie armii francuskiej pełmieckie: torpedowiec T-196 nymi siłami w ciągu 15 dni.
i trałowiec Von der Groeben.
2. ppL powstrzymał całą 4. Dy- 5 września
wizję Pancerną.
Wykrwawiona 9. DP została
Kapitulacja 20. DP broniącej ostatecznie zniszczona pod Franprzez 4 dni Mławy.
ciszkowem.
Trwa ciężki bój 2. ppL o BorowNiemcy zajmują Grudziądz.
ską Górę z niemiecką 4. Dywizją
Pancerną.
Brygada Bombowa atakuje nieprzyjacielskie wojska pancerne W nocy 5/6 IX w ciągu zaledwie
w rejonie Ciechanowa, Pułtuska, 36 godzin przestaje istnieć reszta
Wielunia, Radomska, Sieradza 19. DP i 76. pp z 29. DP rozbite
i Piotrkowa.
przez niemiecką 1. Dywizję Pancerną gen. Rudolfa Schmidta.
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PIERWSZY TYDZIEŃ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
Pierwsze natarcie niemieckiej 1.
Dywizji Pancernej Schmidta zostaje odparte przez 86 pp. ppłk.
Walentego Peszka pod Piotrkowem.
Na Górnym Śląsku trwają walki
organizowane przez grupki
ochotników.
Rozporządzenie naczelnego dowódcy niemieckich wojsk lądowych
gen.
Brauchitscha
o utworzeniu na okupowanych
terenach sądów wyjątkowych Sondergerichte.

Po kilku lotniczych bombardowaniach sztabu Armii "Łódź"
zbiegł do Warszawy jej dowódca
Juliusz Rómmel pozostawiając
armię na łasce losu.

mjr. Sucharskiego następuje kapitulacja załogi Westerplatte.

Wojska 14. armii niemieckiej
przerwały obronę na linii Dunajca podchodząc pod Tarnów.
W nocy 6/7 IX dowódca Armii
"Małopolska" gen. Fabrycy wydał rozkaz odwrotu 24. DP spod
Tarnowa.

Podczas kilku ataków przeprowadzonych tego dnia siły nieprzyjaciela straciły ponad 50%
ludzi i sprzętu. Szybki ruch
wojsk niemieckich został na tym
odcinku zatrzymany.

Wojska niemieckie podeszły pod
linie obronne otaczające Łomżę.

Brygada Bombowa atakuje nie2 ppL broniący Borowej Góry przyjacielskie wojska pancerne
się pod naporem 4. Dy- w rejonach: Stryków, Ozorków,
10. DP i 28. DP opuszczają linię wycofuje
wizji Pancernej.
Maków i Różan.
Warty.
W nocy 6/7 IX Warszawę opusz- Dywizjon polskich niszczycieli
Utworzenie Armii "Lublin".
czają Rząd RP i Naczelny Wódz działających z baz angielskich
ze sztabem oraz prezydent podczas patrolowania atakuje
Prawie dwugodzinny ostrzał We- wraz
RP Ignacy Mościcki.
niemiecki okręt podwodny na
sterplatte z haubic.
Atlantyku.
6 września

7 września

rozpoznanie walką przez
Wojska niemieckie zajęły Kra- Poranne
niemiecką
Kompanię Szturmową
ków.
oraz ostrzał Westerplatte przez
Decyzją
W nocy 6/7 IX szef propagandy Schleswig-Holstein.
Naczelnego Dowództwa, ppłk
Roman Umiastkowski wezwał
przez radio wszystkich mężczyzn
zdolnych do noszenia broni, aby
udali się na wschód.
Niemiecki XVI KP opanowuje
Tomaszów Mazowiecki.
Rozbicie grupy północnej Armii
"Prusy" i przerwanie frontu.
Naczelny Wódz wydaje rozkaz
cofnięcia obrony na tzw. "przedmoście rumuńskie".
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MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW
To już tradycja naszej szkoły, że każdego roku we wrześniu wybieramy się na Małopolską
Noc Naukowców. To była niezwykła wyprawa do świata zadziwiających eksperymentów
i naukowych doświadczeń.

ści.

Gdy nastała już godzina
19:00, wyruszyliśmy brzegiem
Wisły w stronę kina cyfrowego
"Kijów". Na miejscu odbył się
pokaz naukowy, podczas którego
naukowcy zabawiali publiczność
Miejskiej,
gdzie
mieliśmy
okazję
W dniu 28.09.2018r. odby- zobaczyć zabytkowe tramwaje. ciekłym azotem bądź podróżami
ła się szkolna wycieczka na Ma- Do zwiedzania udostępnione zo- w czasie, ukazując rozwój nauki.
Podczas widowiska szczególne
łopolską Noc Naukowców.
Wzięli w niej udział uczniowie
z klas III gimnazjum i 8 szkoły
podstawowej. Opiekę nad nami
sprawowało troje nauczycieli
z naszej szkoły. O godzinie 14:00
wyruszylismy do Krakowa. Na
miejsce przybyliśmy o godzinie
15:40.
Początkowo udaliśmy się
w okolice Rynku, gdzie zjedliśmy posiłek w tamtejszej restauracji. Gdy nastała godzina 16:10,
zebraliśmy się do wyjścia, podzieleni na dwie grupy pojechaliśmy w stronę głównego celu
stały trzy z nich. Później wszy- wrażenie wywarła na mnie prescy, razem z przewodnikiem, zentacja dotycząca kosmosu.
weszliśmy do jednego z nich.
Na koniec wycieczki przePrzewodnik opowiadał o począt- szliśmy na Uniwersytet Rolniczy
kach kolei tramwajowych oraz im. Hugona Kołłątaja, gdzie
o tym, jak wyglądały wczesne oglądaliśmy wystawy dokumenpodróże.
tów i wynalazków przedwojenPo wyjściu z tramwaju nych.
udaliśmy się do miejsca, w któPo skończonym zwiedzarym odbyły się krótkie zajęcia, niu udaliśmy się w miejsce, gdzie
podczas których nauczyliśmy się czekał autokar. W drogę powrotrobić prosty obwód eletryczny. ną wyruszyliśmy około godziny
Następnie przeszliśmy do budyn- 23:00. Wszyscy wróciliśmy zmęku, w którym znajdowały się czeni, jednak bogatsi o nowe dowykorzystające najnow- świadczenia.
wycieczki. Naszą grupą wysiedli- sprzęty
technologie, między innymi
Mateusz Marek, kl. IIIa
śmy obok Muzeum Inżynierii sze
gogle do wirtualnej rzeczywisto-
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W GOŚCINNYCH PROGACH BgPN
27 września 2018r.
wraz z klasą IVa pojechałam do
Babiogórskiego Parku Narodowego. Organizatorem tej wycieczki była pani Katarzyna
Wilczyńska i pani Urszula Lach.
O godzinie 8:30 zebraliśmy się w szatni na zbiórce. Następnie wyruszyliśmy w drogę.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, miło przywitała nas nasza
pani przewodnik, po czym rozpoczęliśmy zwiedzanie parku. Na
początku zobaczyliśmy figury
dzikich zwierząt, np. niedźwiedzia brunatnego, kunę oraz rysia.
Obejrzeliśmy także film edukacyjny o ukształtowaniu terenu,
hydrografii, faunie i florze Babiej Góry. Potem wyszliśmy na
zewnątrz, aby zobaczyć rośliny
rosnące na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.
Później poszliśmy do Skansenu
im. Józefa Żaka na Markowych
Rówienkach. Zwiedziliśmy tam
domy, w których dawniej żyli ludzie. Byliśmy również w kuźni.
Zobaczyliśmy tam podkowy
i wiele innych metalowych elementów, które zrobili kowale.
Wróciliśmy do szkoły o godzinie
12:15, po czym autobusem szkolnym pojechaliśmy do domu.
Bardzo podobała nam się ta wycieczka, ponieważ dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy
na temat życia ludzi w naszym
regionie.
Wiktoria Trzebuniak,
kl. IV b
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ŚLADAMI JANA PAWŁA II...
Rajd Szlakiem ks. Kardynała Karola Wojtyły, który odbywa się na pamiatkę jego ostatniej
wędrówki przed wyborem na papieża i wyjazdem do Włoch, to pierwszy cel wrześniowych
wędrówek uczniów naszej szkoły. To czas, kiedy można oddać się kontemplacji otaczają
cej przyrody i refleksji nad własnym życiem. Trudny, bo dwunastokilometrowy szlak, wio
dący ze Skawicy przez Suchą Górę, Halę Krupową, Policę, Halę Śmietanową na Przełęcz
Krowiarki, nikogo nie odstrasza, a satysfakcja z jego pokonania jest ogromna.

10 września 2018 r. na
szlak wyruszyła grupa gimnazjalistów i uczniów kl. VIIa wraz
z wychowawcami.
Wędrówkę poprzedziła uroczysta
msza św. w w kościele parafialnym w Skawicy. Następnie organizatorzy
rajdu
przetransportowali uczestników
autokarami na Suchą Górę. Mimo wymagającej i męczącej trasy
znaleźliśmy czas na rozmowy,
podziwianie widoków i rozmyślania, czemu sprzyjała także sło- Zdjęcia: zscentrumzawoja.pl/

neczna pogoda.
Tegoroczny rajd był niezwykły z jeszcze jednego powodu, gdyż w tym roku przypadała
40. rocznica ostatniej wyprawy
kard. Karola Wojtyły przed jego
wyborem na Stolicę Piotrową.
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

TECHNIKI ŚPIEWU
Śpiew wcale nie jest taki trudny, każdy może nauczyć się śpiewać. Całość techniki wokal
nej dzielimy na cztery główne grupy tematyczne. Dzisiaj opiszę trzy pierwsze zasady
śpiewu.

lub splotu słonecznego jeszcze
bardziej na zewnątrz), z reguły
w ogóle nie ma już wtedy podparcia. Trzeba umieć gospodarować energią i nie trwonić jej bez
umiaru czy używać w niewłaściwym momencie. Nie ma co angażować podparcia przedwcześnie.
Oszczędzaj je na te miejsca,
w których coraz trudniej się śpiewa, np. na wysokie dźwięki lub
na koniec frazy. Podparcie to
ciężka fizyczna praca, trzeba
więc utrzymywać ciało w dobrej
Podparciem nazywamy kondycji.
przydźwięk (neces
przeciwdziałanie naturalnemu Niezbędnysary
twang)
odruchowi przepony do wypuszPrzestrzeń ponad strunami
czenia nabranego powietrza (spo- głosowymi
kształt swego rowolnienie jej pracy). Podczas dzaju lejka tomatzw.
Kieśpiewu, mięśnie na wysokości ta- dy używamy ‘głośnia’.
przydźwięku,
lii i splotu słonecznego wypycha- szpara głośni zwęża się, poniemy na zewnątrz, równocześnie waż chrząstki nalewkowate przestopniowo i konsekwentnie przy- suwają się w stronę dolnego
ciągając pępek do kręgosłupa odcinka nagłośni (ogonka ‘lii napinając mięśnie pleców. Mię- ścia’). Wskutek tego, dźwięk staśnie lędźwi usiłują podgiąć mied- je się czysty, klarowny (bez
nicę pod spód, a jednocześnie ‘powietrza’) i można ‘podkręcić’
mięśnie brzucha ciągną miednicę głośność. Dobry technicznie,
do góry. Ta jedyna w swoim ro- swobodny dźwięk zawsze ma
dzaju interakcja mięśni brzucha w sobie jakąś jego ilość, niezaz mięśniami lędźwi stanowi nie- leżnie od trybu, barwy i zastosooceniony i fundamentalny czyn- wanego efektu dźwiękowego.
nik podparcia. Jednakże, ten Niezbędny przydźwięk sprawia,
proces musi odbywać się cią- że łatwiej się śpiewa – i to pod
głym, nieprzerwanym ruchem każdym względem, a zdaniem
przy użyciu oporu tak długo, jak wielu osób ta ilość przydźwięku
długo wydobywamy z siebie wcale nie brzmi nosowo.
dźwięk. Gdy napięcie mięśni
stopniowo ustępuje (na przykład, Unikanie wysuwania żuchwy
gdy nie jesteś już w stanie mocdo przodu i zaciskania ust.
niej przyciągnąć pępka do kręgoLepiej nie wysuwać żusłupa albo wypchnąć mięśni talii
Podparcie (support)

chwy do przodu ani nie zaciskać
ust, bo to często prowadzi do

niekontrolowanego zacisku krtani wokół strun głosowych. Jak
więc prawidłowo ustawić żuchwę? Odchyl głowę do tyłu
i wsuń palec pionowo za górne
zęby (między górną szczękę
a żuchwę). Wróć do normalnej
pozycji głowy, zachowaj ustawienie w śpiewie. Żuchwa powinna być lekko cofnięta
w stosunku do górnej szczęki.
Trzeba też pamiętać, żeby na wysokich i niskich dźwiękach szerzej otwierać usta niż na
dźwiękach w średnicy.
Warto nie tylko unikać zaciskania ust, ale też nauczyć się formować samogłoski językiem bez
wyraźnej zmiany kształtu (otwarcia) ust. Z kolei spółgłoski powstają zwykle wskutek zwężenia
aparatu głosowego i napięcia
warg. Jeśli jednak to napięcie nie
trwa długo, nie powinno mieć to
wpływu na jakość dźwięku. Warto więc wypracować błyskawiczne rozluźnianie napięć przy
przejściach ze spółgłoski na samogłoskę.
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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NIETYPOWE ŚWIĘTA WE WRZEŚNIU

ŚWIATOWY DZIEŃ MARZY
CIELA

Dzień Marzyciela w 2018
roku przypada na 8 września.
Dzień Marzyciela może być doskonałym czasem na refleksję na
temat własnych marzeń. Marzenie jest piękną zdolnością każdego człowieka. Czemu więc tak
często ludzie boją się marzyć,
a jeszcze bardziej realizować
swoje marzenia, pasje? Warto tego dnia, choć chwilę, poświęcić
na to aby pomarzyć. Zatopić się
w marzeniach, które zostały spełnione, które można realnie spełnić i te, które wywołują uśmiech
na twarzy, lecz zawsze pozostaną
w sferze fantazji. Podstawą jest
to aby nie bać się własnych pragnień, bo marzenia są tym co
trzyma w nadziei, a spełnianie
marzeń tym co uszczęśliwia.
Oprócz spełniania własnych marzeń, wielką radość, również może sprawić spełnienie czyjegoś
marzenia. Na ten aspekt, chciał
zwrócić uwagę pan Sławomir

Rybka - pomysłodawca Dnia
Marzyciela. To co dla jednych
jest banalne, czy nic nie kosztuje,
dla drugich może być szczytem
marzeń. W codziennej pogoni za
własnymi sprawami, często można nie zwrócić uwagi o czym
marzą osoby z najbliższego otoczenia. Czasem wystarczy przytulenie kogoś, poświęcenie
czasu, zaangażowanie. Form
w jakie można się angażować
jest mnóstwo. Oprócz akcji,
zbiórek, fundacji warto zwrócić
uwagę na lokalne środowisko czy
w szkole, pracy, wśród
sąsiadów. Może właśnie
dziś uda Ci się spełnić
czyjeś marzenie.
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NIETYPOWE ŚWIĘTA WE WRZEŚNIU
ŚWIATOWY DZIEŃ POSTA

CI Z BAJEK

Światowy Dzień Postaci
z Bajek jest obchodzony co roku
5 września oraz 5 listopada. Jest
to dzień, w którym w wielu szkołach i przedszkolach organizowane są zabawy i gry, podczas
których dzieci mogą przypomnieć sobie najbardziej znane
postaci z bajek i baśni. Jest to
czas, kiedy maluszki przebierają
się za swoje ulubione postaci
i przez jeden dzień mogą poczuć
się jak w bajce. Dla rodziców jest
to z kolei świetna okazja, aby
przypomnieć sobie bajkowe postacie, które towarzyszyły im
przez całe dzieciństwo i chociaż
na chwilę przenieść się do kolorowego świata pełnego radości
i beztroski.
DZIEŃ DOBRYCH WIADO
MOŚCI

Dzień Dobrych Wiadomości obchodzimy 8 września od 2001 roku z inicjatywy Salonu 101
prowadzonego przez Małgorzatę
Bocheńską. Dzień Dobrej Wiadomości ma być przeciwwagą do

współczesnych trendów w me- mości tworzona jest również
diach, które codziennie bombar- Księga Dobrej Wiadomości
(zwana także Księgą Trzeciego
Tysiąclecia), która ma stanowić
wyjątkowe, optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń.
Kilkaset kart księgi zapełnią wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki, polityki, sztuki
i kościoła z całego świata. Dotychczas do księgi wpisali
się m.in. Dalajlama, Paulo Coelho czy Brigitte Bardot. Narzekadują
opinię
publiczną nie powszechnie uważane jest za
negatywnymi, a często również jedną z naszych narodowych
zatrważającymi informacjami przywar. Może każdy powinien
z kraju i z zagranicy. Kreowana stworzyć własną, indywidualną
w ten sposób rzeczywistość jawi księgę, a właściwie kalendarz,
się jako świat pełen zła, pozba- w którym co dnia zapisywałby
wiony ludzkiej dobroci, wzajem- przynajmniej jedną pozytywną
nego szacunki i powodów do myśl.
radości. Głównym celem obchodów jest więc zaangażowanie
Julia Klimasara, kl. IIIa
mediów w kształtowanie pozytywnego obrazu świata i ludzi.
W ramach Dnia Dobrej Wiado-
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PRZYSŁOWIA NA WRZESIEŃ
Jacek, bo kto żyje dostał placek.
Bronisława, Idziego
Dzień świętego Idziego, gdy się 12 Śr Marii, Gwidona, Mai
wypogodzi, cztery niedziele potem Jeśli wrzesień będzie ciepły i supogodą dogodzi.
chy, pewno październik nie
oszczędzi pluchy.
2 N Stefana, Wilhelma, Juliana
Szron wrześniowy i pajęczyny po 13 Cz Jana, Chryzostoma, Filipa
ziemi, są snadź znakiem tęgiej zi- Czym dłużej jaskółki we wrześniu
my.
zostają, tym dłużej piękne i jasne
dni bywają.
3 Pn Izabeli, Szymona, Gerarda
Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. 14 Pt Bernarda, Roksany
Na Podwyższenie Świętego Krzy4 Wt Rozalii, Selli
Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma ża jesień się przybliża.
zawsze pełną kieszeń.
15 So Nikodema, Albina, Rolanda
Nikodem gdy suchy, rozprasza je5 Śr Doroty, Wawrzyńca
Gdy wrzesień bez deszczów bę- sienne pluchy.
dzie, w zimie wiatrów pełno wszę- 16 N Kamili, Edyty, Kornela
dzie.
Im głębiej we wrześniu grzebią się
robaki, tym srożej się zima da lu6 Cz Eugeniusza, Beaty
Jak we wrześniu krety kopią po ni- dziom we znaki.
zinach, będzie wietrzno, ale lekka 17 Pn Justyny, Roberta
zima.
Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą
7 Pt Reginy, Melchiora
jesień.
Święta Regina mgły rozpina.
18 Wt Ireny, Stanisława
8 So Adrianny, Marii, Radosława
Irena z mrozem przybywa,
Jeśli w Maryi Narodzenie nie pa- Kiedy
da, to sucha jesień się zapowiada. babie lato krótkie bywa.
19 Śr Konstancji, Teodora, Janu9 N Sergiusza, Piotra
Gdy grzyby wielkie korzenie mają, arego
Na świętego Teodora zapełniona
wielką zimę zapowiadają.
komora.
10 Pn Łukasza, Mikołaja, Seba20 Cz Filipy, Franciszka
stiana
we wrześniu grzybów brak,
Na świętego Łukasza jest w domu Gdy
niezawodny zimy znak.
chleb i kasza.
21 Pt Mateusza, Miry
11 Wt Dagny, Prota, Jacka
Ze wszystkich świętych najlepszy Na świętego Mateusza dostanie
1 So

kapusta kapelusza.
Joachima, Maurycego, Tomasza
Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy.
22 So

Bugusława, Tekli
Skoro wrzesień, to już jesień, ale
jabłek pełna kieszeń.
23 N

Gerarda, Gerardy
Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą.
24 Pn

Aurelii, Kleofasa
Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi.
25 Wt

26 Śr

Cypriana, Damiana, Justy-

ny
We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.
Gai, Wincentego
Straszna jest wrześniowa słota miarka deszczu, korzec błota.
27 Cz

Marka, Wacława
Gdy na Wacława i Michała (29.09)
jasno, nie będzie w zimie ciasno.
28 Pt

29 So

Michaliny, Michała
Od świętego Michała trąbka myśliwego do boru woła.
30 N

Grzegorza, Zofii
Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
wybrane: www.kalbi.pl/
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MLECZNE CIASTO Z OWOCAMI
Aby osłodzić niektórym gorzki powrót do szkoły, proponuję przygotowanie słodkiego
i pysznego ciasta.

MLECZNE CIASTO Z OWOCAMI
Składniki:

1 kg gruszek/jabłek pokrojonych w kostkę,
1 margaryna,
1 ,5 szkl. cukru,
1 ,5 szkl. mleka,
4 szkl. mąki,
1 łyżka sody,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
2 łyżki kakao,
4 łyżki dżemu (smak według uznania),
2-3 jajek,
1 łyżka cynamonu/przyprawa do pieczenia.

Przygotowanie:

Margarynę i cukier zagotować z mlekiem,
a następnie ostudzić. Do miski wsypać mąkę
z sodą i proszkiem do pieczenia, kakao
cynamon lub przyprawę do piernika. Potem
dodać dżem i dobrze wymieszać. Wbić jajka
i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Piec
w temperaturze 1 70°C przez 1 godzinę lub do
suchego patyczka. Smacznego!
Mateusz Skoczeń, kl. IIIa

zdjęcie: www.mojegotowanie.pl/
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"KAMIENIE NA SZANIEC"  FILM CZY
KSIĄŻKA?
wygląd. Było także wiele niepotrzebnych scen, które ja osobiście
bym wyciął. Jednak gra aktorska
bohaterów mnie zachwyciła,
młodzi, przystojni ludzie fantastycznie odegrali swoje role i dodali świeżości całej historii.
Film, podobnie jak książka, uczy nas odpowiedzialności,
honoru czy tego, co znaczy
prawdziwa przyjaźń. "Kamienie
na szaniec" to przypomnienie
młodemu pokoleniu wydarzeń
z II wojny światowej.
Serdecznie zachęcam, aby
obejrzeć film „Kamienie na szaniec” czy też przeczytać książkę,
bo uwierzcie warto!
Edwin Giertuga, kl. VIIa

"Kamienie na szaniec" to
produkcja reżysera Roberta Glińskiego oparta na książce Aleksandra Kamińskiego z roku 1943.
Jest to powieść o losach
grupy członków Szarych Szeregów podczas II wojny światowej.
Do obsady aktorskiej zostali wybrani młodzi ludzie, którzy moim
zdaniem wykonali kawał dobrej
roboty. Głównego bohatera Jana
Bytnara odgrywa Tomasz Ziętek,
jego przyjaciela Zośkę - Marcel
Sabat, a Alka - Kamil Szeptycki.
Moim zdaniem film został
przedstawiony w bardziej nowoczesnym stylu, pokazując w ciekawy sposób młodym ludziom

obraz okupowanej
Polski. Chociaż
film spotkał się
z krytyką, to też
znalazł wielu zwolenników, którym
się spodobał.
Według
mnie
zabrakło
wielu scen, które
są w książce, dzięki którym jest ona
ciekawsza, gdyż
czytając, sami możemy wyobrazić
sobie głównych
bohaterów, ich odczucia, emocje czy
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PRZYGODY KAPITANA TERMOSA
W tym numerze prezentujemy debiut pisarski ucznia kl. IVb  Macieja Bogusława
Mętla. Przy okazji zachęcamy innych do podzielenia się własną twórczością literacką.
Może wielu z Was zadaje sobie pytanie: Jakie Korzyści wynikają z codziennego pisania?
1. Poznawanie samego siebie.
2. Spojrzenie na świat i sytuacje z innego punktu widzenia.
3. Czystszy umysł na co dzień.
4. Odkrywanie swoich ukrytych poglądów.
5. Rozwijanie swojej kreatywności oraz umiejętności pisania.
6. Pobudzanie w sobie ochoty do działania.
7. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.
8. Wspomaganie procesu uczenia się.
9. Łatwość w podejmowaniu ważnych decyzji.
10. Większa radość życia oraz poczucie szczęścia na co dzień.
11. Uwiecznienie swojej własnej, niepowtarzalnej historii.
12. Lepsze kontakty z innymi ludźmi.
Wygląda na to, że systematyczne pisanie ma same zalety. Gdybym była lekarzem, praw
dopodobnie zalecałabym je każdemu jako lekarstwo na każdą dolegliwość. Jako nauczy
ciel zalecam je wszystkim, którym rzeczywiście zależy na pogłębianiu swojej wiedzy.
Namawiam Was do pisania, bo dzięki niemu życie staje się prostsze.

Joe Willam zgłasza się na
ochotnika do eksperymentu. Niespodziewanie zostaje powołany
do eksperymentu. Zostaje przykuty do krzesła. Wystrzelono promień energetyczno-magnetyczny.
W klatce piersiowej zauważa zielone plamy. Ale wydarza się ten
wypadek.
Metalowe elementy wpadają w promień i trafiają w klatkę
piersiową. I tak powstaje ten termos. Joe zostaje mianowany Kapitanem Termosem.
U Kapitana Termosa wykształca się metalowa zbroja. Na
klatce piersiowej jest rdzeń. Kapitan Termos spotyka Knifepoola,
który rabuje bank.
- Hej, ty, rzuć tę broń! – krzyczy
Kapitan Termos.
- Tylko się nie denerwuj! – woła
Knifepool i rzuca broń w jego
stronę. Kapitan Termos odbija ją
swoim termosem. Knifepool
ucieka z łupem. Kapitan rozpo-

czyna pościg. Rzuca swoim termosem. Knifepool rzucił dwoma
nożami. Odbiły się one i zniszczyły okna domu.
- Nie dogonisz mnie – mówi wyraźnie zadowolony Knifepool.
Kapitan Termos ponownie rzuca
termosem. Termos rozłamuje się
na pół. Knifepool ma uśmiech na
ustach, ale nie trwa zbyt długo.
Termos łączy się i uderza w Kne-

ifpoola, a potem spada. Później
zjawia się policja. Knifepool jedzie do więzienia.
Kapitan Termos ma pomocnika. Nazywa się Atommem.
Spotyka go, gdy wystrzela w niego promień.
- Hej ty, co mu robisz? - pyta Kapitan Termos. Doktor wyłącza
promień. Zauważa zmianę koloru
oczu... Z chudego Stevena staje
się Atommem.
Maciej Bogusław Metel,
kl. IVb
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ROZMAITOŚCI

KAWAŁ ŻARTU
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie”
w zdaniu - "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, panie profesorze.

cik i porwali go terroryści.

noc?
- Nie, proszę pana, zamykamy
o dziewiątej - odpowiada kelner.

Mały szkot prosi ojca:
- Tato, tato, kup mi bilet na karuPRZYSŁOWIA/
zelę.
PORZEKADŁA
- Uspokój się! - burczy zdenerwowany ojciec. - Po co Ci karuzela? Nie wystarczy Ci, że ziemia A co po czyjej wielkości, jak nie
ma w głowie mądrości.
się kręci?!

Szkoła jest jak szpital - zawsze są Szkot czyta książkę. Od czasu do
jakieś ciężkie przypadki.
czasu gasi światło, potem znów je
Nauczyciel zwraca się do ucznia: zapala.
Ty robisz? - pyta żona.
- Jasiu, nie wiem, czy się nada- -- Co
Przecież
kartki mogę przewrajesz do szkoły, ale z pewnością cać po ciemku.
powinieneś zagrać w Totolotka.
- A to czemu, panie profesorze? W dworcowej restauracji kelner
- Bo na 49 pytań, dobrze odpo- potrząsa za ramię klienta.
wiedziałeś dokładnie na sześć.
- Proszę pana, zamykamy!
- Dobrze, tylko nie trzaskajcie
Nauczyciel pyta ucznia:
- Gdzie jest Twoja praca domo- drzwiami.
wa?
gość w restauracji:
- Nie uwierzy pan, ale po drodze Krzyczy
do szkoły zrobiłem z niej samolo- - Czy będę siedział tu głodny całą

Chcesz się dowiedzieć prawdy
o sobie, pokłóć się z przyjacielem.
Do Rzymu przez Krym.
Husarz prosi Boga o wojnę, a lekarz o febrę.
Jakie życie, taka śmierć.
Piotr Pacyga, kl. VIIa

Myśli miesiąca:
"Gdy praca, którą wykonujesz, nie daje ci radości, a tylko
pieniądze, to jesteś śmiertelnie ubogi. "
Bosmans Phil

JEDYNKA

Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Redaktorki naczelne: Julia Klimasara, Izabela Spyrka.
Zespół redakcyjny: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz nauczyciele.
Opiekun: mgr Katarzyna Wilczyńska .
Adres redakcji: ZS w Zawoi Centrum, 34-222 Zawoja 1 551 , e-mail gazetkazscentrum@wp.pl.
Skład komputerowy: mgr Katarzyna Wilczyńska,
Zdjęcia: arch. ZS Centrum, ogólnodostępne zasoby internetowe

