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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej  popularnie zwany Dniem Nauczyciela  jest polskim świętem
państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na
mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela. Święto to upamiętnia powstanie
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej
w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta
Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Jak co roku 12 październi- stwo nam przekazują. Życzymy
ka w naszej szkole odbyła się wszystkiego najlepszego!
uroczystość z okazji Dnia EdukaIzabela Spyrka, kl. IIIa
cji Narodowej, potocznie zwanej
Dniem Nauczyciela. Aby uczcić
to święto uczniowie wręczali nauczycielom kwiaty i składali życzenia.
Klasy przygotowały apel,
w którym przedstawiły w śmieszny sposób życie i odczucia
uczniów na lekcjach. Ten apel był
wyjątkowy, ponieważ odkąd pamiętamy uczniowie takimi uroczystościami
byli
mało
zainteresowani, a na tym apelu
było zupełnie na odwrót, wszyscy
słuchali z uwagą.
ŻYCZENIA
DLA NAUCZYCIELI

Nauczycielom w Dniu Nauczyciela dziękujemy przede
wszystkim za cierpliwość. Za dobre serce i wyrozumiałość. Za
troskę i zaufanie oraz trud, jaki
codziennie Drodzy Nauczyciele
wkładacie w proces naszej edukacji. Słowa czy kwiaty tego nie
oddadzą, ale uśmiech na buziach
całej klasy pokazuje, jak jesteśmy
wdzięczni za wiedzę, która Pań-
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Nauczyciela to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które co roku ob
chodzimy w ten sam dzień, czyli 14 października. W ten dzień w szkołach organizowane
są różnego rodzaju uroczyste akademie, a uczniowie dziękują nauczycielom za wkład
w ich edukację i rozwój.
Rys historyczny

Historia Dnia Nauczyciela
w Polsce ma swoje początki
w 1957 roku. Podczas Światowej
Konferencji Nauczycielskiej
w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27
kwietnia 1972 roku, zwana Kartą
praw i obowiązków nauczyciela,
wprowadziła Dzień Nauczyciela
obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.
W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając
nazwę święta na Dzień Edukacji
Narodowej oraz wprowadzając
przepis: Dzień ten uznaje się za
święto wszystkich pracowników
oświaty. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony
w instytucjach związanych
z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. Minister
Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale
Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są

przez kuratorów oświaty, władze
samorządowe oraz dyrektorów
szkół na uroczystych galach.
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REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA
Gorączka demokratyczna, która ogarnęła Rosję po obaleniu caratu, bardzo szybko wy
gasła. Demokracja – traktowana przez wielu jako cudowna siła mogąca rozwiązać
wszystkie problemy – nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Nie spełniła, ponieważ nie
mogła . W tej sytuacji doszło do wzrostu nastrojów rewolucyjnych.

Problemy Rządu
Tymczasowego

Pomimo trudnych warunków w jakich przyszło działać
Rządowi Tymczasowemu, wprowadził on kilka istotnych reform:
swobodę zrzeszania się, wolność
prasy, wolność wyznania i powszechną amnestię dla więźniów
politycznych. Nie podjął jednak
decyzji w kwestii reformy rolnej,
co pozbawiło go poparcia chłopów, żądających przekazania na
własność ziemi szlacheckiej. Nie
zdecydował się też wycofać Rosji
z udziału w I wojnie światowej,

która stopniowo
stawała się w Rosji coraz bardziej
niepopularna. Problemem był także
zarządzony przez
Rząd wyjątkowo
odległy
termin
wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które
miało stworzyć dla
kraju nowy system
ustrojowy, zastępujący obalony carat. Początkowo
miały się one odbyć w sierpniu,
ostatecznie jednak
wyznaczono ich
termin na 12 (25
listopada). W wyniku tej sytuacji
naczelną władzą
w Rosji przez długie miesiące
1917 roku był rząd, powszechnie
lekceważony z racji nie posiadania demokratycznej legitymacji
do sprawowania władzy.
Sama nazwa rządu była
także
nieszczęśliwa
z punktu widzenia tzw.
marketingu politycznego –
wielu ludzi zadawało sobie
w tym czasie pytanie jaki
jest jest sens podporządkowywać się poleceniom rządu, który w swojej nazwie
ma przymiotnik „Tymczasowy”? Znacznie lepszym wyjściem byłoby przyjęcie przez

Rząd Tymczasowy nazwy „Rządu Zgody Narodowej”.
Powrót Lenina

Paradoks i zarazem tragedia demokracji w Rosji w 1917
roku polega jednak na czym innym, to „demokracja przepuściła Lenina do kraju”. Aleksander
Kiereński, ówczesny minister
sprawiedliwości, nazwany „niedemokratycznym demokratą”
przez mienszewika Nikołaja Suchanowa, na wieść o tym, że
przywódca bolszewików planuje
powrót do kraju i zapytany, czy
zostanie wpuszczony, odpowiedział, że demokratyczna Rosja
nie odmawia prawa wjazdu swoim obywatelom. W ten sposób
demokrata wpuścił do Piotrogrodu demokratę w imię demokracji,
którą, jak się okazało, zastąpiła
wkrótce dyktatura proletariatu.
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REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA
Wśród ofiar było 6 zabitych i 50
rannych. Aresztowani ministroRządu Tymczasowego zosta6 listopada, czerwono- wie
li
osadzeni w Twierdzy
gwardziści, marynarze i żołnierze Pietropawłowskiej.
"Krwawe

Rady był "Dekret o prasie" z 10
listopada, zabraniający wydań
"kontrrewolucyjnych",
czyli
przywracający cenzurę zniesioną
przez rewolucję lutową. Utwo-

walki" zostały praktycznie niezauważone w mieście. W tym
samym czasie Komitet Centralny
Partii Bolszewików, obradujący
w Smolnym pod dowództwem
Włodzimierza Lenina przejął
władzę.

rzono też CzK - Wszechrosyjską
Komisję Nadzwyczajną do Walki
z Kontrrewolucją i Sabotażem,
nieograniczony prawem organ
policyjnych represji wobec przeciwników politycznych, oficjalnie określanych od lipca do
września 1918 roku jako "czerwony terror". Kierownictwo CzK
objął Feliks Dzierżyński.
- Lenina interesowała tylko władza – stwierdził prof. Paweł Wieczorkiewicz, bo mając ją w pełni,
mógł realizować swój utopijny
program społeczny, a o to mu zawsze chodziło.
Piotr Pacyga, kl. VIIa

Atak na Pałac Zimowy

zbuntowani przeciwko Rządowi
Tymczasowemu, zajęli główne
punkty Piotrogrodu - centralę telefoniczną, pocztę, dworce i mosty. O godzinie 21.40 po sygnale
z Twierdzy Pietropawłowskiej,
krążownik "Aurora" zakotwiczony na Newie, rozpoczął ostrzał
Pałacu Zimowego.W sumie wystrzelono w jego kierunku 35 pocisków, z których tylko dwa
trafiły w górne piętra pałacu - taka jest wersja oficjalna. Niektórzy historycy twierdzą, że z
"Aurory" oddano jeden wystrzał i
to ślepym pociskiem. Po sforsowaniu barykad, o godzinie 2:10
w nocy z 7 na 8 listopada bolszewicy zdobyli Pałac Zimowy.

Początek terroru

II Zjazd Rad Delegatów
Robotniczych i Żołnierskich zakończył się powołaniem nowego
rządu - Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele. Do
Rady weszli sami działacze bolszewiccy, między innymi: Trocki,
Rykow, Łunaczarski i Stalin. Jednym z pierwszych postanowień
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VI DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE
„PO POLSKU O HISTORII”
9 października 2018r. uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w VI Dyktan
dzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. Jego organizatorami były: Fundacja
„Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów.

Konkurs przeprowadzany
był równocześnie w sześciu województwach: małopolskim, dolnośląskim, lubelskim, opolskim,
podkarpackim i śląskim.
Popularyzował on wiedzę
na temat poprawnej polszczyzny
oraz wiedzę z zakresu kultury
i historii narodowej. Ponadto
uczniowie doskonalili umiejętności poprawnej pisowni polskiej,
z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez
Polskę (1914/1918 - 1989).
Wreszcie była to jedna z form
uczczenia 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W konkursie uczestniczyło
23 uczniów z klas VII – VIII
i gimnazjum oraz 8 uczniów
z klas IV-VI. I chociaż żadnemu
uczniowi nie udało się przekroczyć 75% punktów możliwych
do uzyskania, to na pewno wzbogacili oni swoją wiedzę historyczną, a przede wszystkim jako
młodzi patrioci mogli

wykazać się postawą zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym
kultury języka polskiego.
Najwyższą liczbę punktów
w eliminacjach szkolnych uzyskali: Piotr Pacyga, Małgorzata
Iciek, Michał Sałaciak (kategoria
kl. VII- III) oraz Bartosz Smy
rak, Roksana Dyrcz i Michał
Kudzia (kategoria kl. IV-VI).
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział, a laureatom gratuluję osiągniętych
kursie Ortograficznym w Suchej
wyników.
Piotr Pacyga i Bartosz Beskidzkiej. Życzymy powoSmyrak będą reprezentować na- dzenia! Trzymamy kciuki!
K. W.
szą szkołę w Powiatowym Kon-
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WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

W październiku
w naszej szkole zostały
zorganizowane wybory
do samorządu uczniowskiego, a wszystko po
to, by w naszej szkole
było jeszcze lepiej niż
jest.
Wybory rozpoczęły się
od zgłaszania się chętnych kandydatów do
udziału w wyborach,
każda klasa musiała
wybrać jedną osobę
z klasy, która będzie
kandydować w wyborach.
Już w poniedziałek zaczęła się
zacięta rywalizacja, kandydaci
wraz z swoimi sztabami rozwie-

szali na ścianach, drzwiach swoje
plakaty i programy wyborcze, na
których prezentowali, co chcą
zrobić dla dobra naszej szkoły
i dla dobra nas - uczniów. W środę toczyła się ostania rywalizacja
przed wyborami, ostatnie szlify
programów i stres przed czwartkowymi wyborami.
Nastał czwartek, dzień wyborów, niektórzy kandydaci chodzili jeszcze po klasach

kandydujące czekały w napięciu.
Nagle rozległo się ogłoszenie
w radiowęźle szkolnym o wynikach, z których dowiedzieliśmy
się, że w samorządzie uczniowskim będzie: Amelia Kudzia oraz
Adrianna Basiura, a przewodniczącym zostanie Kamil Olszówka. Tak oto zakończyły się
wybory, dla niektórych okrzykiem radości, dla niektórych normalną przegraną.

i zachęcali do głosowania na ich
Jako samorząd obiecujeprogramy wyborcze, a już godzi- my, że będziemy otwarci na wanę po tym odbyły się wybory. sze pomysły, sugestie na temat
Uczniowie zagłosowali, a osoby tego, co możemy zrobić, aby
w naszej szkole wszyscy
czuli się jak najlepiej.
Teraz, moi drodzy, czekajcie na spełnienie naszych
obietnic
i pomysłów, bo już niebawem zamierzamy je
wcielać w życie.
Kamil Olszówka, kl.VIIa
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW
"Ślubuję być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły..."

Słowa te rozbrzmiewały 17
października 2018r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Zawoi. W tym dniu 47 pierwszoklasistów
w obecności
swoich
rodziców,
zaproszonych gości, dyrekcji
szkoły oraz nauczycieli złożyło
uroczystą przysięgę na sztandar
szkoły.
Symbolicznego aktu pasowania na ucznia dokonał Pan Dyrektor Krystian Kaznowski przy
pomocy, robiącego niezwykłe
wrażenie, ołówka. Panie wychowawczynie wręczyły uczniom legitymacje, pamiątkowe dyplomy
i przygotowane przez rodziców
pełne słodkości „rogi obfitości”.
W tym szczególnym dniu padło wiele ciepłych słów pod adresem pierwszoklasistów zarówno
od dyrekcji szkoły, jak i najstarszych uczniów. Przedstawiciele
klas przekazali uczniom kilka
cennych rad, a co najważniejsze
przyjęli ich do grona braci
uczniowskiej. Miłym akcentem
było wręczenie uczniom upominków, za które serdecznie dziękujemy!
Po uroczystości pierwszoklasiści oraz zaproszeni goście udali
się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ten dzień z pewnością na
długo pozostanie w ich pamięci.
Wychowawcy
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KONKURS PLASTYCZNY UCZNIÓW KLAS IIII
NA PLAKAT Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
W konkursie plastycznym
wzięło udział 60 uczniów z klas
I- III SP.
Prace zostały ocenione według
następujących kategorii:
- dobór tematu pracy,
- oryginalność i staranność wykonania,
- wykorzystanie technik oraz różnorodnych materiałów plastycznych,
- samodzielność wykonania pracy.
Spośród 60 prac wyłoniono
prace w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali „Dyplomy Małego Patrioty”
oraz wszyscy uczestnicy pamiątkowe zapinki z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Laureaci: Klasa 1a  15 uczest
ników:

Klasa 1b  9 uczestników:

1. miejsce Laura Baraniec,
2. miejsce Patryk Spyrka,
3. miejsce Krzysztof Baran.

1. miejsce - Michał Caputa,
2. miejsce Anna Kuś, Witold
Spyrka,
Klasa 2a  4 uczestników:
3. miejsce Lena Kozina, Marcin Nie przyznano miejsc.
Rabiega.

Klasa 2b  13 uczestników:

1. miejsce Justyna Burdyl,
2. miejsce Karolina Radwan,
3. miejsce Zuzanna Mikołajczyk
Klasa 3a  4 uczestników:

1. miejsce Paulina Smyrak,
2. miejsce Wiktoria Szarlej,
3. miejsce nie przyznano.
Klasa 3b  16 uczestników:

1. miejsce Brygida Hutniczak,
Magdalena Kawiak,
2. miejsce Katarzyna Toczek,
3. miejsce Ewelina Pierog, Martyna Zając.
Wszystkim laureatom gratulujemy a pozostałym uczestnikom dziękujemy za liczny udział.
mgr Dorota Tomusiak
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JESIENNE STWORKI IIIB
Pomysł na jesienne długie
popołudnia.

Nasza klasa 3B na lekcji
plastyki robiła jesienne stworki
z naturalnych materiałów, takich
jak: liście, żołędzie, kasztany,
szyszki. Użyliśmy także plasteliny, wykałaczek oraz sztucznych
oczek. Pracowaliśmy w parach,
zgodnie, z uśmiechem na twarzy.
Wspólnie wymienialiśmy się pomysłami i materiałami. Każdy
z nas starał się, aby jego stworek
był kolorowy, wyjątkowy i starannie wykonany. Czas twórczej
pracy minął nam szybko. Zabawa
przy tworzeniu stworków była
przednia. Po skończonej pracy
nasze dzieła były zachwycające
i interesujące. I ozdobiły parapet
naszej klasy.
Zachęcam każdego do wykonania swojego stworka. To super zabawa i piękna ozdoba.
Katarzyna Toczek, kl. IIIb SP
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MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY
Etap szkolny małopolskiego konkursu matematycznego odbył się 10 października 2018 r.
o godzinie 13:00. W konkursie
mogli wziąć udział uczniowie
klas IV do VIII szkoły podstawowej.
Na rozwiązanie zadań konkursowych uczestnicy mieli wyznaczone 90 minut. Zadania były

na wysokim poziomie, a każdy
uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 40 punktów. Prace, które
zdobyły min. 55% punktacji, zostały wysyłane do komisji rejonowej. Aby dostać się do etapu
rejonowego, trzeba było zdobyć
z testu przynajmniej 60%.
Warto wziąć udział w konkursie, gdyż można sprawdzić

swoje matematyczne umiejętności i być może dostać się do dalszych etapów, jeśli tylko posiada
się odpowiednią wiedzę i łut
szczęścia.
Julia Klimasara, kl. IIIa

SPOTKANIE Z PISARZEM  ARKADIUSZEM
NIEMIRSKIM
W dniu 23 października
2018r. w BCK w Zawoi Centrum
odbyło się spotkanie z pisarzem,
satyrykiem i dziennikarzem Arkadiuszem Niemirskim. Na spotkanie przybyli uczniowie ze
szkół w Gołyni, Skawicy i Zawoi
Centrum.
Pan Arkadiusz przedstawił
się zebranym i opowiedział,
czym się zajmuje na co dzień.
Następnie pokazał prezentację
multimedialną o sobie. Później
zaprezentował swoje ulubione
książki: „Pan Samochodzik i
skarby Wikingów”. Uczniowie
byli zafascynowani i zaciekawieni wystąpieniem poety. Z zachwytem przyglądali się poecie
i chętnie go słuchali. Na koniec
spotkania publiczność mogła zadawać pytania.
Gdy już nikt nie miał pytań
do poety, pan Arkadiusz zakończył spotkanie, a my wróciliśmy
do szkoły.
Adam Spyrka, kl. VIIb
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CO NOWEGO Z ANGIELSKIEGO?

HAPPY HALLOWEEN

Halloween to czas radości
i słodkości w naszej szkole.
W tym roku szkolnym uczniowie
zmagali się z dyktandem "Trick
or Treat", które nie tylko musieli
napisać, ale co więcej zilustrować. Najlepszymi okazali się:
Adrian Kudzia i Dominik Szarlej
z klasy VIIIa. Drugie miejsce
przypadło Adriannie Basiura
i Weronice Zachura z klasy IIIa,
trzecie powędrowało do Roksany
Basiura i Michała Sałaciaka
z klasy VIIIa.

JEDYNKA 2/10/2018
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HAPPY HALLOWEEN
kurencyjna okazała się klasa
IIIb, której przedstawicielami byli: Artur Dudoń, Kamil Kaczmarczyk i Przemysław Wronka.
Drugie miejsce zdobyła klasa
VIIIa z Roksaną Basiurą, Gabrielą Tomczak i Julią Czarną na czele, na trzecim uplasowała się
klasa VIIb w osobach Artura
Toczka, Adama Spyrki Huberta
Białasa.

W przygotowanie najlepiej
wyglądającej mumii z papieru toaletowego oraz ustnej prezentacji
arcydzieła zaangażowanych było
aż 42 uczniów. Ocenie podlegała
estetyka wykonania, kreatywność, wkład pracy, prezentacja na
scenie oraz znajomość języka angielskiego. Wszystkie mumie były niezwykłe, ich taniec był
unikatowy, a ustne prezentacje
pokazały, że nawet w trakcie takiej zabawy można doskonalić
umiejętności językowe. Bezkon-
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HAPPY HALLOWEEN
Warto także wspomnieć o niezwykłym Halloweenowym tańcu
w wykonaniu klas IV wraz ze
specjalnym gościem w osobie
małego Szymusia, który pomimo
tego, że jeszcze nie chodzi do
szkoły, wspólnie z mamą postanowił obdarować słodyczami
uczestników tegorocznych obchodów. Wspaniałe stroje, prezentacja na scenie oraz
umiejętność współpracy w grupie
dały zwycięstwo klasie IV b.

JEDYNKA 2/10/2018
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CO NOWEGO Z ANGIELSKIEGO?

HAPPY HALLOWEEN

Weronika Zachura, uczennica klasy IIIa gimnazjum po raz
kolejny udowodniła, że w pisaniu
nie ma sobie równych. Jej Halloweenowa historyjka w języku angielskim,
opatrzona
wyjątkowymi rysunkami okazała
się najlepsza.
W ciągu całego dnia
uczniowie poszukiwali ukrytych
symboli Halloweenowych, z których każdy miał swoją wagę. Zaskoczeniem okazał się czarny
kot, który wart był - 8 punktów
i czarownica, której znalezienie
równoznaczne było z utratą 5
punktów. Okazało się, że nasi
uczniowie mają w sobie ducha
walki, bo niektórzy byli gotowi
do wyścigu już o 7 rano. Dzięki
dużemu zaangażowaniu dziewcząt z klasy VIIIa udało się
sprawnie wyłonić najszybszych.
1 miejsce: klasa IIIb - 392 punkty
2 miejsce: klasa IIIa - 241 punktów
3 miejsce: klasa VIIb - 48 punktów

JEDYNKA 2/10/2018

16

CO NOWEGO Z ANGIELSKIEGO?

HAPPY HALLOWEEN

Chętni uczniowie mogli
również odwiedzić salon gier
prowadzony przez uczennice
z klasy IIIb gimnazjum, aby udowodnić, kto jest najszybszy w jedzeniu jabłka, unoszącego się na
wodzie czy wiszącego na sznurku, oczywiście bez użycia rąk.

JEDYNKA 2/10/2018
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CO NOWEGO Z ANGIELSKIEGO?

HAPPY HALLOWEEN

Co więcej, uczniowie trenowali grę w kręgle, delektując
się ciastami, ciasteczkami i innymi przekąskami przygotowanymi
przez rodziców i ich pociechy,
które mogli zakupić na kiermaszu
zorganizowanym przez SU naszej
szkoły. Wszyscy uczestnicy zdarzenia potwierdzają, że nie można było oprzeć się tym
wypiekom, nie tylko z powodu

ich wyglądu, ale przede wszystkim z racji celu, w jakim były
przygotowane. Postanowiliśmy
wesprzeć byłą uczennicę naszej
szkoły, która zmaga się z poważną chorobą i dzięki Wam udało
się pozyskać kwotę 1400,00 złotych. Dziękujemy!!!
Nie można zapomnieć
o sponsorze większości konkursów, odbywających się w naszej
szkole, a więc naszej Spółdzielni
Uczniowskiej wraz z opiekunem
Panią Teresą Koziną. Dziękujemy!!!
Gratuluję zwycięzcom sukcesów. Dziękuję za udział i zaangażowanie komisji konkursowej
w składzie: pan dyrektor Krystian Kaznowski, pani Joanna Pacyga i pani Marta Trybała.
Wszystkim, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska,
a dzięki którym mogliśmy się
uczyć, bawiąc się, serdecznie
dziękuję.
mgr Edyta Chowaniak

JEDYNKA 2/10/2018
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PRACOWICI I ZDOLNI

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych już za nami. Michał Sałaciak i Adrian Kudzia
z klasy VIIIa będą reprezentować
naszą szkołę podczas etapu rejonowego językowych zmagań.
Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie B1 oraz zagadnień
dotyczących kultury i zwyczajów
w Zjednoczonym Królestwie Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej
oraz
Stanach
Zjednoczonych wymaga od nich
wiele pracy i zaangażowania.
Wierzę, że ta przygoda
z językiem angielskim, dostarczy
niezapomnianych
przeżyć,
a przede wszystkim pozwoli na
uzyskanie najwyższych wyników
na egzaminie ósmoklasisty.
A oto co sami uczniowie myślą
o udziale w konkursie:

"I think that taking part in any
contest is really great and everyone should try it. Before the contest
I was a little nervous
and excited at the same time but
when I began to write I calmed
down and started doing the best
I could. Now I think my nervousness was unnecessary and it is
better to chill out instead of feel
stressed"  Michał.

"When I signed up to the competition I thought it will be very
difficult. As we were practising
a lot it turned out to be pretty
easy after all. I am proud of me
and my friend Michał"  Adrian.
Gratuluję dotychczasowych sukcesów!!!
mgr Edyta Chowaniak
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HALLOWEENOWE WSPOMNIENIA
W dniu 31.10.2018r odbył
się konkurs na najciekawszy lampion z dyni - Jack O'lantern.
W zabawie wzięły udział
uczennice i uczniowie z klas: Va,
Vb, VIa, VIb, VIIa i VIIIb.
Konkurs był zorganizowany w związku z Halloween, który
jest obchodzony w krajach anglojęzycznych.
Wszyscy uczniowie spisali
się na medal. W konkursie wzięło
udział 26 lampionów.
Trzy najciekawsze lampiony pomogły mi wybrać: pani wicedyrektor Lucyna Toka, pani Joanna
Pacyga i pani Agnieszka Talik
wraz z uczniami z kl. IIIa Szkoły
Podstawowej. Dwa pierwsze
miejsca zgarnęły uczennice kl.
VIIIb, a trzecie uczniowie klasy
VIIa.
Dziękuję
wszystkim
uczestnikom konkursu za pracę
i pomysły. Wszystkie lampiony
były prześliczne, szkoda że mało
trwałe. Wszystkie prace zostały
udokumentowane na zdjęciach,
którymi możemy się pochwalić.
mgr Beata Warta-Madej
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I ZNÓW NIE ZAWIEDLI... ADRIANNA BASIURA
I MARCIN PASIERBEK LAUREATAMI XVI EDYCJI
POWIATOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY
REGIONALNEJ „W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW”
Celem konkursu, którego organizatorem jest Biblioteka Suska i Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej, jest kształcenie estetyczne młodzieży w duchu umiłowania i sza
cunku do ziemi rodzinnej poprzez odkrywanie piękna poezji i prozy autorów regionu Pod
babiogórza.

Finał XVI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Regionalnej
„W cieniu jodeł i świerków”, której finał odbył się w dn. 12 października 2018. Wzięło w nim
udział dwudziestu trzech uczniów
szkół powiatu suskiego. Naszą
szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Anna Smyrak (kl.
IIIb), Natalia Smyrak (kl. IIIb),
Adrianna Basiura (kl. IIIa) i Marcin Pasierbek (kl. IIIa).
Marcin Pasierbek zaprezentował utwór poetycki Alojzego Śmiecha pt. „Miłuj te ziym”
oraz prozę Stanisława Raka pt. ,
„Ło chłopoku, co Matce Boski
świycki
łobiecowoł”.
Adrianna Basiura deklamowała

wiersz Stefanii Małysy pt. „Modlitwa dewoty”. Wyrecytowała
także prozę Stanisława Raka pt.
„Jo nie jes z te parafije”.
Recytacje oceniało Jury w składzie: pani Regina Wicher – etnograf,
animator
kultury
regionalnej, pracownik Gminne-

go Ośrodka Kultury, Sportu
i Promocji w Jordanowie, prezes
Stowarzyszenia Śleboda, pani
Anna Kulka – dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury
w Zawoi, animator kultury regionalnej pani Dominika Fiejtek –
polonistka, pracownik Biblioteki
Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego.
Z satysfakcją i dumą informuję, że zarówno występ Ady,
jak i Marcina spotkał się z uzaniem członków jury, które przyznało naszym reprezentantom
dwa III miejsca. Gratuluję serdecznie!
K. W.
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OD MIESZKA I DO PREZYDENTA
LECHA KACZYŃSKIEGO”

Dnia 14.10.2018 r. z okazji
setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbył się w Skawicy
konkurs
patriotyczny „Od
Mieszka I do Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego”.
Przewodniczący
Rady
Gminy Zawoja Jerzy Pająk przywitał zebranych gości, wśród których znaleźli się Senator RP –
Andrzej Pająk, Wicestarosta Suski – Zbigniew Hutniczak, Wójt
Gminy Zawoja – Marcin Pająk,
ks. Józef Bafia, dyrektorzy szkół
z Gminy Zawoja, nauczyciele,
uczniowie, mieszkańcy Skawicy.
Występy grup konkursowych rozpoczęły się od prezentacji w wykonaniu klasy III
Gimnazjum w Skawicy, która
przygotowała montaż słowno –
muzycznym pt. „Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami”.
Następnie wystąpili artyści
ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie.
Ich inscenizacja stanowiła prze-

gląd wybranych wydarzeń historycznych od chrztu Polski, przez
powstania i wojny.
Potem na scenę zaproszono uczniów klas ósmych ze Skawicy.
Młodzież przeniosła
wszystkich w czasy II wojny
światowej, a to za sprawą przedstawienia o znaczącym tytule „II
wojna światowa – Miejcie Nadzieję”.
Z kolei przyszedł czas na
nasz występ pt. „W kotle dziejów”, którego reżyserką
była pani Joanna Pacyga.
Szczególną
uwagę zwróciliśmy na
postać rotmistrza Witolda
Pileckiego.
Bardzo wymowna była
scena,

w której rotmistrz zostaje zgładzony strzałem w tył głowy.
Jako ostatni zaprezentowali się uczniowie klas siódmych ze
Skawicy w spektaklu „Lech Kaczyński – wielki Polak i patriota”.
Po występie każda z grup
dostała poczęstunek. Potem jury
udało się na naradę, a czas oczekiwania na wyniki wypełniony
został śpiewaniem pieśni patriotycznych wraz z członkiniami
Stowarzyszenia Nasza Skawica.
Komisja
konkursowa
uznała, że wszyscy są zwycięzcami i wszystkim grupom przyznała równoległe pierwsze
miejsca, a nagrodą było 500 zł
dla każdej z nich.
Do domu wróciliśmy zadowoleni, że mogliśmy wziąć
udział w tym przedsięwzięciu
i chociaż w taki sposób uczcić
ważną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Eliza Ciepły, kl. VIIIa
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Z WIZYTĄ W WADOWICACH I W OŚWIĘCIMIU
Dnia 15 października
2018r. odbyła się wycieczka do
Muzeum Dom Rodzinny Ojca
Św. Jana Pawła II w Wadowicach
oraz do Obozu Zagłady AuswitzBirkenau. Uczestnikami wycieczki były klasy IIIa i IIIb oraz panie
nauczycielki: Agnieszka Warmuz-Trybała, Elżbieta Iciek oraz
Urszula Lach.

napięciem elektrycznym, który
uniemożliwiał
jakąkolwiek
ucieczkę. Zaraz przy wejściu
znajdowało się biuro komendanta, który miał na sumieniu wiele
istnień ludzkich. To on kierował
machiną zła. Podążając za przewodnikiem, udzielił się nam nostalgiczny nastrój tego ponurego
miejsca. Zatrzymaliśmy się chwi-

Na miejsce dojechaliśmy
około godziny 13:00. Następnie
zostaliśmy podzieleni na dwie
grupy. Po pewnym czasie wszyscy udaliśmy się po specjalne słuchawki oraz sprzęt, który miał
ułatwić nam słuchanie przewodnika.
Po wejściu na teren obozu,
rzeczą, która zwróciła najbardziej
naszą uwagę, był ogromny napis
„Arbeit macht frei”, co oznacza
w języku polskim: „Praca czyni
wolnym”, co oczywiście było
jednym wielkim kłamstwem.
Gdy przekroczyliśmy już bramę
prowadzącą na obszar muzeum,
ujrzeliśmy smutne, ponure, murowane, ustawione rzędami bloki.
Cały obóz otoczony był potężnym, budzącym negatywne emocje drutem kolczastym pod

lę przy szubienicy, gdzie publicznie wieszano więźniów, którzy
dopuścili się najmniejszego odstępstwa od „regulaminu zakładu”. Pan przewodnik wspomniał
nam również, że dawniej na terenie obozu mieściły się koszary,
które z pomocą więźniów zostały
przebudowane.
Następnie ruszyliśmy do
bloku nr 6. Poświęcony on został
życiu więźniów w obozie. Po
wejściu naszym oczom ukazało
się pomieszczenie wypełnione
przygnębiającymi, lecz pięknymi
obrazami. Potem ujrzeliśmy wiele przerażających oraz wręcz
obrzydzających fotografii przedstawiających nagie, wycieńczone, bardzo wychudzone ciała
osadzonych. Byli to nie tylko dorośli mężczyźni i kobiety, ale tak-

że niewinne dzieci. Przechodząc
korytarzem do kolejnej sali, mieliśmy możliwość ujrzenia zdjęć
dotyczących rejestracji więźniów. Dowiedzieliśmy się także,
iż oprócz charakterystycznego
stroju (tzw. pasiaki) więźniowie
zostali oznaczeni specjalnymi tatuażami, od tego momentu tracili
swoja tożsamość i stawali się
bezimiennym numerem.
Przewodnik niezwykle sugestywnie opowiedział nam
o warunkach, w jakich mieszkali
więźniowie. Osadzeni byli wycieńczeni codzienną ciężką pracą. Szybko umierali ze
zmęczenia, chorób, ponieważ ich
racje żywnościowe były niewielkie i pozbawione wartości odżywczych. Do tego dochodziły
codzienne długie apele, na których trzeba było stać na baczność, nawet przez kilkanaście
godzin.
Po wyjściu z pierwszego
ze zwiedzanych przez nas bloków skierowaliśmy się w stronę
budynku nr 11, zwanego „blokiem śmierci”. W podziemiach
znajdowały się niewyobrażalnie
ciasne cele, w których zamykano
nawet kilku więźniów naraz, na
całą noc, a następnie wypuszczano ich i zmuszano do pracy. Pomieszczenia te miały ok 1m
kwadratowgo, często brakowało
tam powietrza, co powodowało
śmierć przez uduszenie. Mieściła
się tam cela św. Maksymiliana
Kolbe, którą odwiedził Jan Paweł
II.
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Następnie udaliśmy się pod
ścianę śmierci, gdzie bez żadnych
skrupułów, bez wahania, z zimną
krwią rozstrzeliwano tysiące niewinnych ludzi.
Potem ruszyliśmy do bloku
nr 27. Tam z kolei mieściła się
wystawa poświęcona m.in. życiu
Żydów przed wojną oraz haniebnych ideologii niemieckich nazistów. Najbardziej wstrząsnęły
mną słowa Adolfa Hitlera, który
głosił, że należy pozbyć wszystkich Żydów, ponieważ według
niego byli oni wcieleniem zła.
Później przeszliśmy do
bloku nr 5 , w którym znajdowały
się wszystkie przedmioty osobiste więźniów. Ujrzeliśmy tam gabloty po brzegi wypełnione
walizkami, okularami, szczotkami, kubkami, pędzlami oraz butami. Był to wyjątkowo smutny
widok, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, ze za każdą rzeczą
kryło się czyjeś życie ludzkie.
Ostatnim punktem zwiedzania Auschwitz było krematorium. Wceśniej weszliśmy do
komory gazowej. Czułem się tam
bardzo nieswojo, przerażała mnie

myśl, że to właśnie tam masowo
pozbawiano ludzi życia. Trochę
dalej znajdowały się piece, w
których spalono miliony ciał, a
popioły wyrzucano do rzek lub
użyźniano nimi okoliczne pola.
Człowiek nie doczekał się należytej godności nawet po śmierci.
Z głównego obozu przejechaliśmy do Brzezinki. Na
ogromnie rozległym obszarze
znajdowało się około trzysta
drewnianych baraków. Więźniowie byli do nich transportowani
bydlęcymi wagonami, przez środek obozu wiodły bowiem tory
kolejowe. Zwiedziliśmy jeden z
baraków, poznając dramatyczne

warunki egzystencji więźniów.
Na zakończenie poszliśmy jeszcze do krematorium. Po tym bardzo przygnębiającym widoku
wróciliśmy do autokaru.
Uważam, że wizyta w tym
miejscu pozostanie na długo w
mojej pamięci. Ten wyjazd dał
mi naprawdę wiele do myślenia.
Przerażający jest fakt, że człowiek mógł upaść tak nisko, dążąc
do realizacji swoich chorych ideologii. Przerażający jest fakt, że
„Człowiek człowiekowi zgotował taki los”. Myślę, że to miejsce już na wieki pozostanie
wielką pamiątką, ale także przestrogą dla następnych pokoleń,
aby do podobnej tragedii już nigdy nie doszło.
Mateusz Marek, kl. IIIa
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Z JUZYNĄ WE FRANCJI

Jako członek zespołu regionalnego „Juzyna” pojechałem
na wycieczkę do Francji. Głównym celem naszej wyprawy były
występy w różnych rejonach
Francji. Przy okazji mogliśmy
zwiedzić to piękne
państwo.
Cały czas podróżowaliśmy autokarem
– droga do Normandii
była długa i męcząca,
jechaliśmy aż 27 godzin. Punktem docelowym naszej wycieczki
było miasteczko Granville położone nad
Morzem Północnym.
Na miejscu czekał na
nas przewodnik, który
towarzyszył nam przez całą wyprawę i oprowadzał nas po ciekawych miejscach.
Jednym z przepięknych
miejsc, które odwiedziliśmy, był
zamek Mont Saint-Michel, czyli
Wzgórze Świętego Michała.
Miejsce to charakteryzuje się codziennymi przypływami i odpływami. W czasie przypływu
wzgórze staje się wyspą.
Kolejnym ważnym punktem naszego pobytu we Francji

było uczestnictwo we mszy św.
w przepięknym kościele w Normandii, podczas której śpiewaliśmy i graliśmy polskie pieśni, np.
„Barkę”, „Czarna Madonno”.
W czasie jednej z wypraw poruszaliśmy się komunikacją miej-

ską, w której miałam przykrą
niespodziankę, ponieważ na
przystanku, na którym mieliśmy
wysiąść, zostałyśmy wraz
z dwiema koleżankami przyblokowane i autobus odjechał razem
z nami. Na szczęście wysiadły-

śmy na następnym przystanku,
a z naprzeciwka w naszą stronę
szła reszta wycieczki. Mieliśmy
także spotkanie integracyjne
z tamtejszymi strażakami i ich
rodzinami. Było ognisko i dużo
dobrej zabawy. Poznałam tam
kilka miłych osób, z którymi zamierzam utrzymywać kontakt.
W ostatnim dniu było
zwiedzanie stolicy Francji – Paryża. Atrakcją ostatniego dnia był
wyjazd na wieżę Eiffla. Po bardzo dokładnej kontroli wyjechaliśmy windą na wysokość 276 m,
podziwialiśmy panoramę Paryża.
Płynęliśmy także statkiem po Sekwanie, gdzie do portu spod
Wieży Eiflla dotarliśmy metrem.
Po zejściu ze statku
pieszo podążyliśmy
pod Łuk Triumfalny,
który był ostatnim
punktem zwiedzania
Paryża. Po chwili odpoczynku wsiedliśmy
do swojego autokaru
i ruszyliśmy w drogę
powrotną do Polski.
Wyjazd do Francji
zapewne na długo pozostanie w mej pamięci. Uważam wycieczkę
za jak najbardziej udaną i polecam ten kraj wszystkim turystom
– każdy znajdzie tam coś interesującego dla siebie.
Emilia Mętel, kl. Va
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MUZYKA
Z okazji 50 mln wyświetleń teledysku "Łowcy Gwiazd" Cleo zaprezentowała remiks do tej
piosenki. Jest to jeden z najczęściej słuchanych utworów w Polsce i pokrył się już platyną.

my Bartosza Lewandowskiego
i Igora Koniecznego. Bartosz jest
iluzjonistą, który tworzy pokazy
z udziałem ptaków. Igor to 12letni chłopak, który skradł serca
widzów, wykonując swój utwór

"dna" do zwycięstwa w "The Voice of Poland". Jego pojawienie
się w programie było jedną z największych niespodzianek tej
edycji. "Od samego początku
chciałem, aby był w mojej drużynie jak najdłużej..."- podsumował Piotr Cugowski.
źródło- muzyka.interia.pl
Anna KuśAnna, kl. VIIa

Akcja społeczna, w którą włączyli się celebryci, tacy jak: Kamil
Stoch, Antek Królikowski, Hirek
Wrona i wielu innych pod hasłem
#KiedyMyŻyjemy. Celem jest
zwrócenie uwagi na błąd, który
wiele Polaków popełnian przy
śpiewaniu hymnu, np. używając
słowa "póki" zamiast "kiedy".
-"Mam Talent" w finale zabaczy-

"Lighter". Agnieszka nazwała
chłopca fantastycznym.
Shakin' Stevens przed koncertem
w Polsce; kariera od mleczarza
do księcia Walii. Pamiętamy go
z przeboju "Cry Just a Little
Bit".Powróci do Polski po koniec
lutego 2019r.
-Mario Szaban z muzycznego

28

KĄCIK ARTYSTYCZNY

JEDYNKA 2/10/2018

STYLE MUZYKI  REAGGAE
Reggae narodziło się na Jamajce, małej wyspie odkrytej w 1494 r. przez Krzysztofa Ko
lumba. Na początku mogła ona uchodzić za raj na ziemi, ale przez działanie Europejczy
ków szybko uległo to zmianie. Raj stał się prawdziwym piekłem. Miejscową ludność
wyniszczano, a jako darmową siłę roboczą wykorzystywano ludzi pochodzących z Afryki.

Polski pisarz, Wojciech Siwiak w książce "Estetyka rocka",
napisał: "niezwykłe przemieszane
kultur afrykańskich plemion [...]
z kulturą hiszpańską, angielską,
szkocką, holenderską i francuską.
Tradycje chrześcijańskie w połączeniu z elementami religii Indian i afrykańską magią
stworzyły na Jamajce niezwykły
zlepek wierzeń, kult zwany pukkumina lub kumina podobny do
haitańskiego kultu zmarłych voodoo, w którym ważną rolę odgrywały rytualny trans i opętanie
przez duchy. Tym pełnym tajemnic obrzędom towarzyszył odpowiedni podkład muzyczny.
I właśnie on stał się jednym z elementów reggae. Podczas pukkumia niezwykle ważną rolę pełniły
bębny, które składały się na bardzo rozbudowane instrumentarium zwane buru. W czasie
jamajskich obrzędów śpiewano
pieśni, które były jednocześnie
rodzajem modlitwy i utworów rewolucyjnych. Kapłani wcielający
się również w rolę nauczycieli,
pokazywali wiernym treści religijne i historyczne.
W latach 60 XX wieku zaczęło na wyspie kształtować reggae. Do "pukkania" doszło
amerykańskie R&B, następował
gwałtowny rozwój muzyki lokalnej i tak właśnie narodził się fenomen jamajskiej muzyki. Na

początku panował on tylko na
wyspie, ale z biegiem czasu,
głównie za sprawą Boba Marleya
rozprzestrzenił się na cały świat.
I chyba nie ma kraju, w którym
nie było by sound systemów czy
zespołów tworzących ten rodzaj
muzyki.
źródło:reggae
passion.blogspot.com/

Piotr Pacyga, kl. VIIa
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NIETYPOWE ŚWIĘTA W PAŹDZIERNIKU
DZIEŃ BEZPIECZNEGO
KOMPUTERA

i Informatyzacji. Akcja została nie 11 października. Został ustaszeroko nagłośniona w mediach. nowiony w 1988 roku
i
upamiętnia
marsz
osób LGBT w Waszyngtonie,
który odbył się rok wcześniej
i zgromadził około 500 000 osób
domagających się zrównania ich
praw. Święto to, choć zostało
ustanowione w Stanach Zjednoczonych, jest również obchodzone międzynarodowo, między
innymi w takich krajach
jak: Szwajcaria, Niemcy, Kanada, Irlandia i Wielka Brytania.
Od 2008 roku 11 października
jest Dniem Coming Outu także
w Holandii. W USA, skąd pochodzi to święto, nosi ono nazwę
National Coming Out Day (Narodowy Dzień Coming Outu). Po
raz pierwszy na szerszą skalę Dzień Wychodzenia z Szafy
obchodzony
był
w Polsce w 2009 roku.

DZIEŃ WYCHODZENIA
Dzień Bezpiecznego KomZ SZAFY
putera to komercyjne przedsięComing
Out
Day, Dzień coming
wzięcie marketingowe, w postaci
kampanii informacyjnej i eduka- outu czyli Dzień Wychodzenia
cyjnej skierowanej do użytkowni- z Szafy jest obchodzony coroczków komputerów
i internautów w Polsce, zapoczątkowane 12 października 2004 roku.
Celem
akcji
jest
popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego
oraz
sposobów
zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. Akcję objął honorowym patronatem Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, w projekt włączyła się również Polska
Izba Informatyki i Telekomunikacji. Wsparcia udzieliły także Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu oraz Ministerstwo Nauki

Julia Klimasara, kl. IIIa
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PRZYSŁOWIA NA PAŹDZIERNIK
1 Pn

12 Pt

do pieca przytula.

Gdy październik mroźny, to nie Gdy październik ostro trzyma, 22 Pn
będzie styczeń groźny.
zwykle potem ostra zima.
Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy
2 Wt
13 So
wśród zimy odwilży przypadnie.
Gdy w październiku ciepło cha- W Edwarda jesień twarda.
dza, w lutym mrozy naprowadza.
23 Wt
14 N
październik śnieżny
3 Śr
Gdy październik ciepło trzyma, Kiedy
i chłodny, to styczeń bywa zwykle
Na Gerarda gdy sucho lato będzie zwykle mroźna bywa zima.
pogodny.
z pluchą.
15 Pn

Koło świętej Jadwigi babie lato
Październik stoi u dwora, wykop fruwa na wyścigi.
ziemniaki pora.
Kto sieje na świętą Jadwigę, ten
zbiera figę.
5 Pt
Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłW październiku, gdy liść z drzewa ka, orzechy i figi.
niesporo opada, późną to wiosnę
zapowiada.
16 Wt
Kiedy w święty Gaweł słota, bę6 So
dzie w lecie dużo błota.
W październiku kawek gromada,
słotne dni nam zapowiada.
17 Śr
Gdy październik mokro trzyma,
7N
zwykle potem ostra zima.
Kiedy październik śnieżny
i chłodny, to styczeń zwykle ła- 18 Cz
godny.
Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju.
4 Cz

8 Pn

24 Śr

W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.
25 Cz

Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec.
26 Pt

Na świętego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy.
27 So

Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
28 N

Jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy.

Po świętej Brygidzie babie lato 19 Pt
przyjdzie.
Październik ciepły, będzie luty 29 Pn
skrzepły.
Gdy październik mroźny, to nie
9 Wt
będzie styczeń groźny.
Gdy październik z wodami, gru- 20 So
dzień z wiatrami.
Idzie jesień, a tu pusta kieszeń.
30 Wt
Gdy w październiku ciepło cha10 Śr
21 N
Na świętego Franciszka odlatuje Od świętej Urszuli chłop się kożu- dza, w lutym mrozy naprowadza.
pliszka.
chem otuli.
Śr
Święta Urszula – perły rozsuła, 31
Październik
stoi u dwora, wykop
11 Cz
miesiąc wiedział – nie powiedział, ziemniaki pora.
Październik spoczynku nie chce słońce wstało, pozbierało.
wybrane: www.kalbi.pl/
dać, każe orać, każe siać.
Święta Urszula i Kordula dzieci
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SERNIK GOTOWANY
Dziś proponuję łatwy i szybki sposób na wyśmienity sernik. Przepis pewny, sprawdzony
tu nic nie może się nie udać, bo zamiast piec biszkopt, wykorzystujemy herbatniki.

SERNIK GOTOWANY
SKŁADNIKI:

1 kg sera trzykrotnie zmielonego lub z
wiaderka,
1 masło,
1 szkl. cukru,
3 jajka,
3 budynie,
pół szkl. mleka,
3 galaretki,
herbatniki.
PRZYGOTOWANIE:

Do garnka z grubym dnem wrzucamy
masło pokrojone w kostkę, cukier, ser
i jajka Mieszamy do połączenia jajek
z serem
Stawiamy garnek z masą i
zagotowujemy.
W międzyczasie rozpuszczamy
budynie w mleku.
Gdy masa serowa zacznie się gotować,
dodajemy budynie i zagotowujemy.
Blaszkę wykładamy herbatnikami. Wykładamy
pół masy serowej i znów herbatniki. I na nie
resztę masy serowej.
Przygotowujemy galaretkę według przepisu

na opakowaniu i tężejącą wylewamy na
sernik.
Chłodzimy kilka godzin. SMACZNEGO!
Mateusz Skoczeń, kl. IIIa
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CHŁOPIEC W PASIASTEJ PIŻAMIE  CZY
TYLKO OBRAZ HOLOCAUSTU NARODU
ŻYDOWSKIEGO?

Nieprawdopodobna i wzruszająca historia ośmioletniego
Bruna. Syna niemieckiego oficera, który po przeprowadzce na
wieś znajduje sobie przyjaciela
za murami obozu koncentracyjnego. Jest on zupełnie nieświadomym sytuacji, w jakiej się
znalazł, co w efekcie przyniesie
dramatyczne skutki.
Tym krótkim wstępem
chciałabym rozpocząć recenzję
filmu pod tytułem ,,Chłopiec
w pasiastej piżamie’’. Akcja dzieje się w latach 40 XX wieku.
Film powstał na podstawie powieści irlandzkiego pisarza Johna
Boyne’a ,,Chłopiec w pasiastej
piżamie’’ to produkcja amerykańsko-brytyjska, lecz większość
scen było kręconych na Węgrzech.

"Chłopiec w pasiastej piżamie" to bez
wątpienia film wyjątkowy. Trudno bowiem
"powiedzieć coś nowego", podejmując tematykę Holokaustu, gdyż
kwestię tę poruszyło
w swych produkcjach
już bardzo wielu reżyserów. Moim zdaniem
Markowi Hermanowi
się to udało, głównie
dlatego, że prócz obrazu
tragedii narodu żydowskiego, film ukazuje
nam wiele prawd, na
które często nie zwracamy uwagi.
Na samym początku
poznajemy ośmioletniego niemieckiego chłopca o imieniu Bruno, który wraz z rodziną
mieszka w Berlinie. Pewnego
dnia jego ojciec, oficer lll Rzeszy
(w tej roli Rupert Friend), dostaje
rozkaz rozbudowy obozu koncentracyjnego, co wiąże się
z przeprowadzką. Bruno nie może odnaleźć się w nowym otoczeniu ani przyswoić nazistowskich
ideologii, które wpaja mu wynajęty przez ojca korepetytor.
W dodatku chłopiec ma zakaz
opuszczania domu. W końcu decyduje się jednak na wycieczkę
w nieznane. W tajemnicy przed
rodzicami wymyka się z budynku
i dociera pod płot obozu koncentracyjnego. Tam zaprzyjaźnia się
z żydowskim chłopcem Szmulem.

Czymś, co od razu szokuje
widza, jest zazdrość Bruna.
Chłopiec, tak jak Szmul, chciałby
mieć tyle wolnego czasu i miejsca do zabawy. Jako dziecko
w ogóle nie rozumie sytuacji,
w jakiej znajduje się jego nowy
przyjaciel. Doskonale ilustruje to
pytanie o to, dlaczego Szmul nosi
piżamę, od którego wziął się
zresztą cały tytuł filmu. Przykład
matki chłopca mówi nam jednak,
że owo niezrozumienie nie jest
związane z młodym wiekiem
Bruna. Kobieta dopiero po kilku
dniach, spędzonych w nowym
domu orientuje się, co dzieje się
z Żydami w obozie koncentracyjnym. Po odkryciu prawdy dochodzi do niej prawda, kim tak
naprawdę jest jej mąż i czym się
zajmuje.
Przykład Szmula i jego
matki możemy potraktować jako
apologię części narodu niemieckiego w okresie ll wojny światowej. Reżyser pokazał nam, że
obok bezwzględnych, dążących
do wymordowania Żydów oficerów niemieckich, żyło wielu ludzi, którzy nie mieli pojęcia
o tym, co się dzieje.
Izabela Spyrka, kl. IIIa
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ELIMINACJE GMINNE W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

W czwartek 11.10.2018 rozegraliśmy eliminacje gminne
w halową piłkę nożną. Do rywalizacji stanęli uczniowie z 5 szkół
oraz uczennice z 3 szkół.
Nasze dziewczyny zajęły

III miejsce, natomiast chłopcy Gratulujemy i życzymy powostanęli na najwyższym stopniu dzenia w dalszych eliminapodium, wygrywając wszystkie cjach!!!
mecze!!!
mgr Katarzyna Sieniawska
i Zawoi Centrum.
Uczniowie grali systemem każdy
z każdym.
Nasze dziewczyny po zaciętej rywalizacji ostatecznie zajęły III miejsce, natomiast
chłopcy po spektakularnych
zwycięstwach zajęli
I
miejsce!!!!!
BRAWO!!!
BRAWO!!!
mgr Katarzyna Sieniawska

W czwartek 18.10. 2018r.
byliśmy gospodarzami zawodów
sportowych klas VII, VIII i III
gimnazjum w halową piłkę nożną.

Do rywalizacji stanęły 3 drużyny
dziewcząt ze Skawicy, Zawoi
Wilcznej i Zawoi Centrum oraz 4
zespoły chłopców z Zawoi Mosorne, Zawoi Wilcznej, Skawicy

34

SPORTOWE WIEŚCI

JEDYNKA 2/10/2018

SPORTOWE SUKCESY GRUPOWE
I INDYWIDUALNE

dalik po kapitalnej, indywidualnej akcji. Ten sam zawodnik
otworzył wynik w drugiej połowie - a gol również był wyjątkowej urody. W samej końcówce
pięknego gola zdobył Igor Kulka,
ale na więcej zawojanie nie pozwolili i to nasi uczniowie awansowali do zawodów rejonowych,
które odbędą się w Nowym Targu.

Świetnie w tym roku szkolnym spisują się uczniowie naszej
szkoły w zawodach sportowych
organizowanych przez SZS. Drużyna chłopców po zwycięstwie
w eliminacjach gminnych halowej piłki nożnej równie dobrze
poradziła sobie w eliminacjach
powiatowych, pewnie pokonując
SP Palcza (8-1), SP Stryszawę 31 oraz SP Osielec 5-4. W Finale
Powiatowym zawojanie w pierwszym meczu zmierzyli się z rówieśnikami z Juszczyna. Już w 5
sekundzie po pięknej akcji i podaniu Marcina Pasierbka piłkę do
pustej bramki wpakował Mateusz
Pudalik. Juszczyn odpowiedział
bramką w 8 minucie i do przerwy
było 1-1. Po przerwie bramki
strzelali już tylko zawojanie. Najpierw Dawid Smyrak precyzyjnie
przymierzył z dystansu i było 21, chwilę później Patryk Smyrak
wykorzystał podanie od Marcina
Pasierbka, zdobywając trzecią
bramkę dla drużyny. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla SP
Zawoja. W Wielkim Finale nasi
uczniowie zmierzyli się z drużyną z SP Bystra Podhalańska. To

tylko w grach zespołobył mecz godny finału. W 4 mi- wych Nie
SP
Centrum odnotowuje
nucie Bystra wyszła na prowa- sukcesy. Podczas
zawodów w indzenie jednak jeszcze przed dywidualnej lidze
LA nasi
uczniowie zdobyli 4 medale.
Złoto dla Patryka Basiury
(pchnięcie kulą), srebro dla Patryka Smyraka (pchnięcie kulą)
i Marcina Pasierbka (skok w dal
i bieg na 300m) Dobrze spisali
się również Piotr Dyrcz IV miejsce (pchnięcie kulą) oraz Artur
Dudoń IV miejsce (bieg na
1000m)
Gratulujemy sukcesów
i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach sportowych.
przerwą wyrównał Mateusz Pu-

mgr Łukasz Stopka
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LETNI DZIEŃ HUGONA ZAPAŁOWICZA
W ZAWOI I KRAKOWIE

W Zawoi Widłach wśród
pięknej zieleni stoi pomnik Hugona Zapałowicza, bohatera mojego
opowiadania oraz patrona szkoły,
do której uczęszczam.
Pewnego letniego dnia, kiedy słońce nieśmiało przebijało się
przez korony drzew, rozeszły się
chmury poganiane przez wiatr,
wydarzyło się coś bardzo ciekawego - postać stojąca na cokole
nagle ożyła. Brzmi niewiarygodnie!? Pewnie myślicie, że to niemożliwe?
Pan Hugon zszedł z poszarzałego kamiennego postumentu
wprost na piękną zieloną trawę.
Jakież było jego zdziwienie, kiedy zobaczył posadzone wokół pomnika kwiaty i krzewy. Był
w wielkim szoku.
- Jak bardzo wszystko się tu
zmieniło… - pomyślał ze zdumieniem. Postanowił więc pójść
chodnikiem wzdłuż szosy. Kiedy
tak szedł, przypominał sobie, jak
to miejsce dawniej wyglądało.
Był zaskoczony dużą ilością bu-

dynków, aut, które ciągle go mijały, a warkot ich silników wdzierał
się w jego myśli.
- Kiedy ja tu spacerowałem, jeździły wtedy furmanki, a w miejscach nowo wzniesionych
budynków, rozpościerały się łany
łąk i zbóż. Ludzie pracowali przy
sianokosach lub żniwach – mruczał sam do siebie. Idąc tak, zastanawiał się, dlaczego ludzie tak
dziwnie na niego patrzą. Zorientował się wtedy, że jego ubranie
i fryzura różnią się od ich strojów
i fryzur. Uświadomił sobie, że
wśród nich wygląda jak dziwak.
Rozmyślając nad tym, co
zobaczył, nawet nie zauważył, że
doszedł do Zawoi Centrum. Po
chwili zaczepił małego chłopca
i zapytał:
- Gdzie ja jestem? Chłopiec, trochę zdziwiony wyglądem pana
i jego pytaniem, zmieszał się, ale
po chwili odzyskał pewność siebie i odpowiedział, że w Zawoi
Centrum.
Zapałowicz podziękował i stanął
ja wryty, i półgłosem powiedział:
- Kiedyś idąc przez moją wieś,
mówiłem: szczęść Boże do ludzi
pracujących w polu, a teraz
w tym miejscu stoi duży sklep
i nowoczesna szkoła. Ciągle mijają mnie auta, wszyscy się spieszą,
niemal biegną, nikt z nikim nie
rozmawia. Co się stało z moją cichą i piękną Zawoją?
Pan Hugon postanowił
pójść do kościoła, mając nadzieję,
że może chociaż ta budowla wygląda jak dawniej?
- Jest mój ukochany kościół – powiedział cicho, a na jego twarzy
pojawił się uśmiech. - Jest ciągle
tak samo piękny i jak dawniej za-

chęca, żeby do niego wejść, to się
nie zmieniło – pomyślał.
Kiedy po krótkiej modlitwie
wchodził po schodach, spotkał
zakonnicę, z którą rozpoczął rozmowę. Chciał się jak najwięcej
dowiedzieć o dzisiejszej Zawoi
i okolicach, ale ciągle tęsknił za
Krakowem. Jego myśli wciąż
uciekały do grodu Kraka.
- Jeżeli tak zmieniła się Zawoja,
to jak dziś wygląda Kraków? To
pytanie ciągle do niego powracało
W końcu postanowił zapytać siostrę:
- Proszę siostry, jak ja mógłbym
dostać się do Krakowa?
Zakonnica odpowiedziała mu, że
kursują tam busy, które co kilka
godzin jeżdżą do stolicy Małopolski i zaproponowała, że pojedzie z nim, gdyż sam mógłby się
zgubić w mieście.
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LETNI DZIEŃ HUGONA ZAPAŁOWICZA
W ZAWOI I KRAKOWIE

Poszli więc na przystanek.
Przez całą drogę zakonnica opowiadała mu o tym, jak teraz
wszystko się zmieniło,że są komputery, smartfony, a dzieci i młodzież nie mają czasu i ochoty na
górskie wędrówki. Wolą siedzieć
przed telewizorem. Hugon słuchał
uważnie, ale też obserwował za
oknem krajobraz, który bardzo się
zmienił. Trochę był przerażony
ilością aut, fabryk, sklepów …
Myślał, że bardzo go to przytłacza i męczy. Chwilami tęsknił za

Babią Górą, lasami, rwącymi potokami i soczystą zieloną przyrodą. Był jednak ciekaw, jak
wygląda Kraków. Wtedy to siostra Łucja powiedziała, że są na
miejscu. Wysiedli, lecz Hugon nie
wiedział gdzie się udać. Siostra
zaproponowała Rynek
- To miejsce powinieneś dobrze
pamiętać – powiedziała.
- Tak, Sukiennice, kawiarenki, zawsze piękne żywe kwiaty u krakowskich kwiaciarek. Wciąż
fruwają gołębie i jeżdżą dorożki

zaprzężone w konie. Najbardziej
jednak pragnę odwiedzić kościół
Mariacki, to moje marzenie! Czy
nadal tak piękny?
W takim razie sprawdźmy – zaproponowała siostra Łucja i udali
się do świątyni. Po wejściu do
wnętrza długo się modlili, a Hugon dość długo milczał. Po policzku płynęły mu łzy, siostra
o nic nie pytała, też milczała.
Kiedy wyszli na zewnątrz, powiedział:
Wiesz, Łucjo, dopiero teraz czuję,
że jest to ten sam mój ukochany
Kraków. Długo jeszcze spacerowali po gwarnych uliczkach Krakowa – siostra starała mu się
pokazać jak najwięcej urokliwych
miejsc miasta. Dużo rozmawiali,
śmiali się, aż nadszedł czas powrotu do Zawoi.
W drodze powrotnej Hugon był
bardzo cichy i zamyślony. Łucja
postanowiła, że nie będzie zadawała żadnych pytań. Droga minęła szybko, a gdy dojechali na
miejsce Zapałowicz odezwał się
dziwnie zmienionym głosem:
- Było mi bardzo miło, siostro,
chciałbym serdecznie podziękować za wycieczkę i wspólnie spędzony czas.
- Ja też dziękuję, Hugonie -powiedziała siostra. I się rozstali.
Hugon Zapałowicz szedł
pieszo z Zawoi Centrum do Zawoi Wideł, więc miał sporo czasu
na rozmyślania o tym, co wydarzyło się tego dnia. Stwierdził, że
teraz ludzie mają łatwiejsze życie,
wykorzystują narzędzia i maszyny, ale czy rzeczywiście są szczęśliwsi niż dawniej?
Kamil Wronka, kl. Va
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KAWAŁ ŻARTU
Blondynka pyta mężczyzny na
ulicy:
– Przepraszam, która jest godzi- Jak się nazywa najpiękniejszy na?
– Za piętnaście siódma – odpomost w Anglii?
wiada zagadnięty mężczyzna.
- The most beautiful.
Na to blondynka:
się nie pytam, która będzie
- Staruszka, wskazując palcem, –za Japiętnaście
minut, tylko która
pyta studenta fizyki:
– Czy w tym kierunku dojdę do jest teraz.
dworca PKP?
- Co robi matematyk podczas
Student fizyki odpowiada:
– Tak, w tym kierunku dojdzie świąt?
- Zadania z gwiazdką.
pani do dworca.
Staruszka podziękowała i poszła,
a student fizyki zaśmiał się pod Pani pyta:
nosem…
znasz Mickiewicza, Tuwi- Kierunek dobry, ale zwrot prze- -maJasiu,
i Słowackiego?
ciwny.
- Nie, a zna pani Grubego, Łysei Kreskę?
- Jak się nazywa twarz matematy- go
- Nie.
ka?
-To co mnie pani swoją bandą
- Oblicze!
straszy?
- Jaka książka razi prądem?
- Przewodnik.

PRZYSŁOWIA/
PORZEKADŁA

Im głębiej w jesień grzebią się
robaki, tym bardziej zima da się
we znaki.
Jesień bezdeszczowa, to zima
wiatrowa.
Jesień tego nie zrodzi, czego
wiosna nie zasiała.
Gdy jesienią na młódkach pęka
kora, zima bywa ciepła i nieskora.
Adwokat niech ma głowę, a koń
niech ma nogi.
Ma coś z rycerza – zakuty łeb.
Piotr Pacyga, kl. VIIa

Myśli miesiąca:
" Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto "
Władysław Bartoszewski
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