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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W Polsce dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 listopada. Jesienna aura sprzyja
zadumie, która towarzyszy ludziom odwiedzającym cmentarze. Jest to dzień wolny od
pracy, podczas którego wiele rodzin odwiedza cmentarze, by zapalić znicze na grobach
swoich najbliższych. A jak w innych krajach wspomina się zmarłych? Jakie tradycje temu
towarzyszą?
Francja – La Toussaint

We Francji Wszystkich
Świętych obchodzone jest tak samo jak w Polsce 1 listopada.
Zwyczaje Francuzów nie różną
się bardzo od naszych. Także odwiedzają cmentarze, gdzie na
grobach bliskich składają kwiaty,
wieńce i świece, nie ma tam bowiem zwyczaju zapalania zniczy.
Czasem na grobach zostawia się
małe marmurowe tabliczki z dedykacją, np. Kochanemu Dziadkowi. La Toussaint, bo tak
nazywa się to święto po francusku. To dzień, w którym tłumnie
odwiedzany jest słynny cmentarz
Pere-Lachaise, gdzie pochowani
są m.in. Jim Morrison, Fryderyk
Chopin, Oscar Wilde czy Edith
Piaf.
Niemcy – Totensonntag

W Niemczech obchodzi się
tzw. Totensonntag. Święto przypada na ostatnią niedzielę roku
kościelnego. Sposób obchodzenia
dnia Wszystkich Świętych u naszych zachodnich sąsiadów różni
się w zależności od regionu. Najwięcej osób odwiedza groby
zmarłych na południu kraju,
a więc w landach, gdzie dominującą religią jest katolicyzm.

W części regionów święto jest nej za każdego zmarłego członka
dniem ustawowo wolnym od pra- rodziny.
cy. Większość wiernych przynosi
Bułgaria
na cmentarze kwiaty i zapala zniZmarli wspominani są
cze na grobach.
podczas Zaduszek ArchanielHiszpania – Todos los San
skich, które wypadają 3 listopatos/Tosantos
da. Święto to często nazywane
W tym kraju zamiast zni- jest Zaduszkami Czereśniowymi
czy na grobach można znaleźć ze względu na czereśnie, które
elektroniczne lampki. Ale każda przynosi się na cmentarz. Bułgaprowincja ma swoje charaktery- rzy na grobach swoich bliskich
styczne zwyczaje, które prakty- zapalają świecie, polewają je takkuje podczas Todos los Santos, że winem, które symbolizuje
potocznie zwane Tosantos. krew Chrystusa. Świętowaniu toW niektórych regionach Hiszpa- warzyszy jedzenie, którym
nii urządzane są fiesty i targowi- członkowie rodzin wzajemnie się
ska. Można na nich spotkać częstują.
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WARTO WIEDZIEĆ

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Gruzja

Odwiedzając cmentarze
w Gruzji podczas obchodów
Wszystkich Świętych, można zauważyć, że w miejscach nagrobków znajdują się obrazy
z podobiznami zmarłych. Przy
każdym grobie stoi mały stolik
z podobizną zmarłego i butelką
wina. Członkowie rodziny odwiedzając cmentarz, powinni wypić zdrowie zmarłego. Wino
służy także do oblewania grobów.
Podczas obchodów Święta Zmarłych cmentarze wypełniają się rodzinami z koszami pełnymi
jedzenia i wina. Gruzini wspominają zmarłych w okresie Wielkanocy, dokładnie w Wielki
Poniedziałek.
Meksyk – Dia de los Muertos

zasiadają przy suto zastawionym
stole, na którym królują tradycyjne potrawy m.in.: chleb guagua,
który najczęściej występuje
w kształcie dziecka czy Colada
Morada – napój z fioletowej kukurydzy z dodatkiem jeżyn i innych
owoców.
Również
odwiedzając groby bliskich,
Ekwadorczycy przynoszą ich
ulubione potrawy. Wierzą, że dopiero kiedy zmarli najedzą się do
syta, żywi mogą rozpocząć posiłek. Ciekawą tradycją jest gra
w kości. Wbrew pozorom nie jest
to traktowane jako rozrywka, ale
forma porozumiewania się ze
zmarłymi. Każda wyrzucona
liczba oznacza inną potrzebę
zmarłego.
Japonia – Obon

Święto Zmarłych to jedno
z najważniejszych świąt dla Japończyków i przypada w zależności od rejonu między 13-16
lipca lub 13-16 sierpnia. O-bon
lub Bon (o-bon matsuri) ma już
500-letnią tradycję. Obchodzone
jest ku czci duchów zmarłych,
które przybywają do swoich rodzin, witane latarniami zapalanymi u progów domów (tzw.
mukaebi – „ognie powitalne”).
W pierwszym dniu święta Japończycy składają na grobach bliskich ofiary z jedzenia,
w niektórych rejonach kraju
przygotowywane są również
shōryōumaczyli – zwierzęta
z ogórka, bakłażana i zapałek,
które jako wierzchowce mają poEkwador
na swoim grzbiecie przyW Ekwadorze Święto móc
wieźć
zmarłych
Zmarłych w znacznym stopniu w rodzinnebliskich
strony, a następnie
wiąże się z jedzeniem. Rodziny zabrać ich z powrotem
po zakońRadosny charakter obchodów Święta Zmarłych w Meksyku sprawił, że o Dia de los
Muertos słyszał chyba każdy.
Święto to łączy w sobie elementy
dawnych wierzeń prekolumbijski
i tradycji katolickich. Meksykanie świętują już od 31 października – ten dzień poświęcony jest
zmarłym dzieciom. 1 i 2 listopada wspominani są dorośli. Przygotowania
do
obchodów
rozpoczynają się wiele dni wcześniej. W sprzedaży pojawiają się
szkieleciki, trupie czaszki, maski
śmierci i upiorów, a sklepy
w centrach handlowych przygotowują cmentarne witryny.

czeniu święta. Wieczorem
w pierwszy dzień święta na
wzgórzach i polanach palone są
ogniska (mukaebi), które służą
zmarłym jako drogowskaz i pomagają im znaleźć drogę do bliskich. W ostatnim dniu ogniska
(okuribi) pomagają odprowadzić
dusze do zaświatów.
Chiny – Święto Duchów

Chińczycy święto zmarłych obchodzą piętnastego dnia
siódmego miesiąca. Według
chińskiej tradycji siódmy miesiąc
to Miesiąc Duchów, w którym
duchy na 30 dni przybywają
z zaświatów i odwiedzają żyjących. Dlatego w Chinach dzień,
w którym wspominani są zmarli,
to Święto Duchów. Chińczycy
odwiedzają cmentarze, gdzie
przed tabliczkami przodków palą
papierowe imitacje pieniędzy,
odzież i inne przedmioty codziennego użytku. Efektowną
tradycją jest puszczanie na wodę
małych trzcinowych łódek z lampionami, które mają wyznaczać
kierunek zagubionym duchom.
Źródła:

https://polskatimes.pl/wszystkich-swietych-od-meksyku-po-gruzje-jak-naswiecie-obchodzi-sie-swieto-zmarlychzdjecia/ar/3629294
https://www.tvp.info/17477461/1-listopada-na-swiecie-jak-wspomina-siezmarlych-w-innych-krajach
https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/11/01/wszystkich-swietych-i-swieto-zmarlych-na-sw
iecie/
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UCZCILIŚMY PIEŚNIĄ
W tym roku nasza szkoła postanowiła w sposób szczególny uczcić wyjątkową, bo 100.
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaplanowaliśmy cykl wydarzeń, dzia
łań i przedsięwzięć związanych z tym świętem w ramach międzyprzedmiotowego projektu
edukacyjnego pt. "Jak uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę?".
Już 5 listopada za sprawą pani Wiesławy Krzeszowiak odbył się Szkolny Przegląd Pieśni
i Piosenek Patriotycznych. W tym dniu sala BCK pękała w szwach, a radosny śpiew
uczniów wprowadzał w uroczysty nastrój. Uczniowie każdej klasy zaprezentowali jeden
utwór patriotyczny. Na scenie pojawiła się także odważna solistka w osobie Natalii Smy
rak z kl. IIIb. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, były one także
okazją do przypomnienia sobie ważnych momentów z dziejów naszego narodu.
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UCZCILIŚMY PIEŚNIĄ

W Szkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w dniu 05.11.2018 r. w sali BCK w Zawoi łącznie
wzięło udział 200 uczniów, którzy zaprezentowali 10 utworów.

Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.
Następnie uczniowie prezentowali pieśni w następującej
kolejności:
Klasa IVb - piosenka pt. "Co to
za dzień" – tekst ukazuje trudne
dzieje w historii naszej Ojczyzny
oraz przyczynia się do rozwijania uczuć patriotycznych. Muzyka - Ewa Jakubowska, słowa
Małgorzata Szyszko – Kundej.
Autor - Grażyna Orlicka.
- „Piosenka młodego
patrioty”. Pieśń uczy patriotyzmu
oraz przywiązania do Ojczyzny.
Muzyka - Mariusz Matuszewicz,
Słowa - Marcin Przewoźniak.
Klasa IVa

- „Pieśń o Wodzu miłym” . Utwór powstał w pierwszych dniach marca 1915 r.,
w czasie pobytu nad Nidą. Autor,
Wacław Biernacki - „Kostek”
napisał ją z szacunku dla Komendanta jak również Kasztanki, która była znanym przez wszystkich
żołnierzy, wierzchowcem Komendanta... Piosenka ta należała
do obowiązkowej edukacji patriotycznej w szkołach polskich
przed wojną.
Klasa Vb

- „Polska flaga” . Każde państwo posiada swoje symbole narodowe. Naszym hymnem
państwowym jest „Mazurek DąKlasa Va

browskiego”. Godło to biały skich żołnierskich lamentów,
orzeł z koroną, na czerwonym które traktują o trudach żołniertle oraz biało – czerwona flaga.
skiego żywota. Od XIX wieku
zaczęto ją kojarzyć z tradycją leKlasa VIb - „Piechota”. Pieśń gionów.
powstała podczas I wojny światowej w szeregach Legionów
Polskich. Autorem pieśni „Szara Klasa IIIa gimnazjum piechota” jest podpułkownik Le- „Pierwsza brygada”. Autorem
ona Łuskino .
pieśni był kpt. Andrzej BrzuchalSikorski, który od 1905 roku był
Klasa VIa  „ Łączko zielona”. kapelmistrzem orkiestry PierwTo przedwojenna, pieśń żołnier- szej Brygady Legionów Polskich
ska z 1900 roku, która powstała Józefa Piłsudskiego. Słowa
w polskich pułkach austriackich. Pierwszej Brygady powstawały
Pieśń była bardzo popularna żywiołowo, układane na kwatew Legionach Polskich. Autor nie- rach i w okopach. Pierwsza podznany. Melodia ludowa starodaw- stawowa wersja tekstu powstała
na.
latem 1917 r. w pociągu wiozącym internowanych legionistów
Klasa VIIb - „Deszcz, jesienny do Szczypiorna i w samym obodeszcz”. Jest to polska piosenka zie.
wojskowa, napisana w 1943 roku. Zarówno autorem słów, jak Solistka Natalia Smyrak IIIb
i autorem muzyki jest Marian gimnazjum - „Rozkwitały pąki
Matuszkiewicz.
naszych róż” . Rok powstania
piosenki: 1918 r. Autorzy: KaziKlasa VIIa - „Pamięć w nas” - mierz Wroczyński, Jan Lankau.
przybliża dzieje naszej ojczyzny. W utworze młoda, samotna
Śpiewając, uczymy się naszej hi- dziewczyna rozpacza po utracie
storii. Autor – Grażyna Orlicka. swego ukochanego Jasieńka, który poszedł na wojnę i nigdy nie
Klasa IIIb gimnazjum - „Idzie wrócił do domu.
żołnierz”. Pieśń o żołnierzu tuła- Celem naszej prezentacji muczu” to polska pieśń żołnierska, zycznej było szerzenie patriotyktóra zyskała dużą popularność zmu wśród dzieci i młodzieży.
szczególnie w XIX wieku. Jej W formie śpiewu wspominaliśmy
tekst powstał na podstawie „Pie- wyjątkową historię Polski.
śni o kole rycerskim” z 1584 r.
mgr Wiesława Krzeszowiak
Utwór nawiązuje do staropol-
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X GMINNY KONKURS PIEŚNI POWSTAŃCZYCH,
PATRIOTYCZNYCH, ŻOŁNIERSKICH

W X Gminnym Konkursie Pieśni Powstańczych, Patriotycznych, Żołnierskich organizowanym
przez BCK w Zawoi w dniu 6 listopada 2018 r. wzięło udział 36 uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1, co obrazuje następujące zestawienie tabelaryczne:

Występy naszych uczniów doceniło jury, przyznając Adriannie Basiurze I miejsce w kategorii
solistów. Sukcesem zakończył się także występ zespołu z kl. Va. Grupa wykonała utwór „Polska flaga”, za
który otrzymała II miejsce. Trzecie miejsce zdobyło trio z klasy Vb za piosenkę „Dziewczyna z
granatem”.
W dniu 11 listopada 2018 r. laureatka pierwszego miejsca X Gminnego Konkursu Pieśni
Patriotycznych Adrianna Basiura zaprezentowała utwór „Taki kraj” autorstwa Jana Pietrzaka podczas
gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości „Zawoja dla Niepodległej”.
mgr Wiesława Krzeszowiak
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OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Odzyskanie przez Polskę niepodległości po okresie zaborów i I wojnie światowej było
procesem stopniowym, niektórzy historycy mówią, że mogło trwać nawet kilka lat.
Uznano jednak, że świętem państwowym będzie 11 listopada dzień, w którym Józef
Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. W tym roku obchodziliśmy stule
cie tego doniosłego wydarzenia.

O godzinie ósmej rozpoczęły się oficjalne, państwowe
obchody Święta Niepodległości. Wtedy prezydent Andrzej

Duda złożył wieńce pod
pomnikami: kardynała
Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stefana
„Grota” Roweckiego,
Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego.
W tym czasie były
premier- Donald Tusk

się rajd rowerowy „Dla Niepodległej”.
Godzinę później rozpoczęła się uroczysta odprawa wart
przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy
i Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. W ramach akcji "Niepodległa do
hymnu" uczestnicy obchodów
zaśpiewali hymn państwowy.
O godz. 15.00, po przemóAndrzeja Dudy, marsz
złożył kwiaty pod pomnikiem Jó- wieniu
kilkadziesiąt pojazdów
zefa Piłsudskiego przy Belwede- otworzyło
wojskowych, kompania reprerze.
wojska, orkiestra oraz
O godzinie dziewiątej od- zentacyjna
żołnierze reprezentujący wszystbył

kie formacje Sił Zbrojnych
RP niosący symboliczne
100 flag.
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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HISTORIA FILMU
Film wykorzystuje złudzenie ludzkiego oka, odczytującego ciąg szybko następujących
po sobie, nieruchomych obrazów, na których obiekty nieznacznie zmieniają kształt i po
łożenie, jako jeden obraz przedstawiający zmianę miejsca lub kształtu tych obiektów.

Pierwszymi urządzeniami
służącymi do oglądania obrazów
symulujących ruch były różne
odmiany stroboskopu. Stroboskop jest właściwie urządzeniem
oświetlającym poruszający się
w ciemności obiekt szeregiem regularnie powtarzających się krótkich błysków. Dzięki temu
poszczególne fazy ruchu widziane są przez ludzkie oko jako szereg odrębnych, nieruchomych
obrazów. Odwracając kolejność jeśli oko ludzkie widzi szereg
nieruchomych obrazów przedstawiających fazy ruchu z częstotliwością większą niż 16 obrazów
na sekundę, tworzy obraz będący
złudzeniem ruchu ciągłego.

niu fotografii do analizy
zjawiska ruchu. Nie interesował
go film jako przedmiot rozrywki
lub dzieło sztuki. W 1978 r.
Muybridge wykonał na zlecenie
amerykańskiego potentata przemysłowego Lelanda Stanforda
serię fotografii galopującego konia. Celem eksperymentu było
ustalenie, czy koń w jakiejkolwiek fazie biegu odrywa od ziemi wszystkie cztery kopyta.
Muybridge skonstruował system
24 stereoskopowych kamer fotograficznych
rozstawionych
wzdłuż toru biegu i uruchamianych po zerwaniu napiętego drutu końskimi kopytami. W wyniku
eksperymentu powstała słynna
seria Sallie Gardner at a Gallop.

wany materiał, będący niewątpliwie filmem w pełnym tego słowa
znaczeniu. Film ten był papierową taśmą pokrytą emulsją światłoczułą Eastmana, na której
podczas filmowania utrwalono
szereg kolejnych obrazów przedstawiających kolejne fazy ruchu.
Nie był on więc post-montażem
szeregi odrębnych fotografii.
Z filmu zatytułowanego przez historyków Roundhay Garden Scene zachował się fragment
długości zaledwie 2 sekund, ale
jest to materiał o unikalnym,

LOUIS LE PRINCE

Film ma wielu ojców.
Zwyczajowo wymienia się
przede wszystkim braci Lumiere
i Thomasa Edisona, ale szczególne miejsce należy się chyba francuskiemu wynalazcy Louisowi
Le Price (1841-1890). W 1888 r.
Le Prince skonstruował jednoobiektywową kamerę filmową

przełomowym znaczeniu.
Po dokonaniu wielu udoskonaleń
w konstrukcji kamery i uzupełnieniu jej o funkcje projektora Le
FOTOGRAFIA SERYJNA
Price planował przeniesienie się
do USA, jednak we wrześniu
1890 r. zniknął w tajemniczych
okolicznościach podczas podróży
pociągiem. Nigdy nie odnaleziono ani ciała, ani bagażu wynalazcy.
Zniknięcie
Le
Prince'a ułatwiło Edisonowi opatentowanie i wprowadzenie do
produkcji własnego systemu kiEadweard Muybridge spe- i nakręcił nią najstarszy zacho- nematograficznego.
Piotr Pacyga, kl. VIIa
cjalizował się w wykorzystywa-
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ŚWIĘTO FAJERWERKÓW, PETARD I OGNIA NIE
TYLKO W WIELKIEJ BRYTANII!!!

Bonfire Night, czyli noc
ognisk, na pamiątkę nieudanego
Spisku Prochowego z 1605 roku
to okazja, aby przybliżyć
uczniom historię i tradycje kraju
nauczanego języka. Zorganizowane konkursy pozwoliły również
na
doskonalenie
umiejętności współpracy w grupie, prezentację talentu artystycznego, wykorzystanie logicznego
myślenia, a co najważniejsze
utrwalenie znajomości struktur
leksykalno - gramatycznych niezbędnych w codziennym życiu.
Najwięcej frajdy uczniom sprawiła konkurencja z wykorzysta-

niem kodów QR
ukrytych na terenie naszej szkoły.
I miejsce: drużyna nr 2 z klasy
III b - 29 punktów
II miejsce: drużyna nr 1 z klasy
VIII a - 28 punktów
III miejsce: drużyna numer
1 z klasy III b - 26 punktów.
Gratulacje dla wszystkich
uczestników naszych zmagań,
a w szczególności dla zwycięzców. Podziękowania dla pani Teresy Koziny za przekazane
wsparcie na zakup słodkich upominków.
mgr Edyta Chowaniak

10

CO NOWEGO Z ANGIELSKIEGO

JEDYNKA 3/11/2018

GIVE THANKS TO THE LORD FOR ALL THAT
DELICIOUS FOOD, THE LOVE OF FAMILY,
THE FELLOWSHIP OF FRIENDS
AND EVERY NEW DAY!!!

Święto Dziękczynienia to
jedno z najważniejszych świąt
w Stanach Zjednoczonych, ogłoszone świętem narodowym
w 1863 roku przez prezydenta
Abrahama
Lincolna.
Nasze szkolne obchody to
krótka historia tego święta w formie programu artystycznego
w wykonaniu 32 uczniów z klas
od VII do III gimnazjum. Własnoręcznie przygotowane stroje
oraz rekwizyty sprawiły, że przez
moment poczuliśmy się jak założyciele angielskiej kolonii w Plymouth, którzy przybyli do Nowej
Anglii na statku Mayflower 21 listopada 1620 r. jako grupa 102
purytanów z Anglii. Ponieśli oni
tej pierwszej zimy wielkie straty
i wielu z nich zmarło z głodu.
Współpraca z Indianami, sprawiła, że żniwa 1621 roku były już
obfite. Pozostali przy życiu koloniści zdecydowali uczcić to świętem i podziękować Bogu za
wszystko, co dobrego ich spotkało.
Naszemu świętowaniu towarzyszyło tango wykonane
przez Karolinę Trzebuniak i Tomasza Matyję oraz taniec indyka
zaprezentowany przez klasy IV.

Ponadto uczniowie klas IV
wzięli udział w konkursie na najpiękniejszego indyka wykonanego dowolną techniką. Wybór nie
był łatwy, ale komisja konkursowa zadecydowała, że I miejsce
powędruje do Karoliny Trybały ,
II do Marleny Trybały, a trzecie
do Sandry Dulkiewicz. Przyznaliśmy również wyróżnienie dla
rodzeństwa Wiktorii Mazur
i Kacpra Mazur za ciekawą pracę, która prezentuje indyka
w dwóch ujęciach: przed świętem Dziękczynienia i w trakcie
rodzinnej kolacji.
Wszystkie prace były niezwykłe, ale uczniowie klasy IV b
okazali się bezkonkurencyjni.
Gratuluję pomysłów i talentu.

Po prezentacji talentów wokalno
- artystycznych nadszedł czas na
dziękczynny poczęstunek w postaci 325 dyniowych babeczek
przygotowanych przez szkolnego
mistrza wypieków Mateusza
Skocznia i jego mamę.
Dziękuję wszystkim za
pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, rodzicom za wsparcie
w przygotowaniu kostiumów, rekwizytów i poczęstunku, Spółdzielni Uczniowskiej wraz
z panią Teresą Koziną za ufundowanie słodyczy dla uczestników
naszego wydarzenia.
mgr Edyta Chowaniak
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GIVE THANKS TO THE LORD FOR ALL THAT
DELICIOUS FOOD, THE LOVE OF FAMILY,
THE FELLOWSHIP OF FRIENDS
AND EVERY NEW DAY!!!

PINGWIN  OGÓLNOPOLSKI KONKURS
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W NASZEJ SZKOLE!!!

W dniu 27. 11. 2018 roku,
12 uczniów z klas IVa i b, VIIb,
VIIIa i IIIa i b gimnazjum zmagało się z testem o zróżnicowanym stopniu trudności, mającym
na celu sprawdzenie nie tylko
umiejętności językowych naszych uczniów, ale również znajomość wybranych zagadnień
kulturoznawczych dotyczących
krajów anglojęzycznych.
Każdy test to 30
z czterema wariantami odpowiedzi i odrobiną niepewności, gdyż
każda błędnie wybrana odpowiedź skutkuje odjęciem punktu.
Gratuluję zapału do dodatkowej pracy i trzymam kciuki za
jak
najlepsze
wyniki.
mgr Edyta Chowaniak
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ADRIANNA BASIURA I MATEUSZ FRONT 
ŚPIEWAĆ ... MOGĄ I POWINNI!
28 listopada 2018 roku w ramach obchodzonych co roku w Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej  Curie w Suchej Beskidzkiej Dni Języka Polskiego odbył się po
wiatowy konkurs „ Czytanie poezji na różne sposoby”.

dzie: pani wicedyrektor Anna
Tatara, pani Iwona Kołodziejczyk- Gurdek, pani Marzena Polak, miało nie lada problem
z wyłonieniem zwycięzców, ale
po długich obradach postanowiło
przyznać naszej solistce – Ad
riannie Basiurze III miejsce.

Z okazji edycji 10. , jubileuszowej oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę, w tym roku śpiewano
teksty polskie, poetyckie i nie tylko, ale tylko polskich autorów,
wykonawców, zgodnie ze słowami Jonasza Kofty: „ Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę
gorzej, ale nie o to chodzi, jak co
komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi” .
Adrianna Basiura i Mateusz Front z klasy IIIa reprezentowali nasze gimnazjum w X
edycji Powiatowego Konkursu „
Czytanie Poezji na Różne Sposoby” w 100- lecie Niepodległej
Polski.
Nasi artyści zaśpiewali
w duecie „Dumkę na dwa serca”
(sł. Jacek Cygan, muz. Krzesimir
Dębski), którą niegdyś wykonali
Edyta Górniak i Mieczysław

Występy naszych reprezentantów świadczą o tym, że
nawet w tak trudnej materii, jaką
jest poezja śpiewana, dają sobie
znakomicie radę, a ich talentów
wokalnych już nie trzeba odkrywać, tylko pieczołowicie je pielęgnować i prezentować na
Szcześniak.
Publiczność
doceniła szerokim forum, by inni
gromkimi brawami brawurowe podziwiali ich umiejętności.
K. W.
wykonanie piosenki Maryli Rodowicz „Niech żyje bal” (sł.
Agnieszka Osiecka, muz. Seweryn Krajewski), które przygotowała Adrianna Basiura.
Poziom konkursu był bardzo wysoki, dlatego jury, w skła-
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PROJEKT EDUKACYJNY "JAK UCZCIĆ 100.
ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ?"
„SPOTKAJMY SIĘ W POLSCE – SIEDEM PRZYSTANKÓW,
W TYM JEDEN SZCZEGÓLNIE RADOSNY”
Uczniowie klas III a i III b wzięli udział w realizacji projektu edukacyjnego „Jak uczcić set
ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę? Ich montaż słownomuzyczny nosił
tytuł „Spotkajmy się w Polsce – siedem przystanków, w tym jeden szczególnie radosny”.
Opiekunem projektu była pani Katarzyna Wilczyńska.

dowej;
- propagowanie wartości, takich
jak: solidarność, jedność, dobroć,
miłość, współczucie, pokój;
- kształcenie umiejętności dostrzegania związków między literaturą i historią;
- rozwijanie i kształtowanie
wrażliwości artystycznej młodzieży;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych;
- rozwijanie uzdolnień aktorskich, muzycznych, tanecznych
i plastycznych.
Cele realizacji projektu to:
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
- zwrócenie uwagi i budzenie zainteresowania liryką J. Pietrzaka ,
M. Grechuty, ks. J. Twardowskiego, W. Szymborskiej;
- poznanie twórczości J. Pietrzaka, R. Rynkowskiego, S. Sojki;
- kształtowanie postawy szacunku dla Polaków walczących
o niepodległość kraju;
- kształtowanie postawy patriotycznej, dumy i tożsamości naro-
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PROJEKT EDUKACYJNY "JAK UCZCIĆ 100.
ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ?"
„SPOTKAJMY SIĘ W POLSCE – SIEDEM PRZYSTANKÓW,
W TYM JEDEN SZCZEGÓLNIE RADOSNY”

i kreatywnością.
W montażu wykorzystano
jako elementy scenografii obrazy-kolaże, które wykonali
uczniowie poszczególnych klas,
a dotyczyły one m.in. przyrody
Polski, wydarzeń historycznych,
wybitnych Polaków, architektury
polskiej czy wartości narodo-

W projekcie wzięli udział
następujący uczniowie: Adrianna
Basiura, kl. IIIa, Patryk Basiura,
kl. IIIa, Sabina Bronicka, kl. IIIa,
Mateusz Front, kl. IIIa, Julia Klimasara, kl. IIIa, Jakub Mazur, kl.
IIIa, Marcin Pasierbek, kl. IIIa,
Izabela Spyrka, kl. IIIa, Aleksandra Gaweł, kl. IIIb, Klaudia Gaweł, kl. IIIb, Natalia Hołowacz,
kl.IIIb, Anna Smyrak, kl. IIIb,
Natalia Smyrak, kl. IIIb.
Projekt był realizowany w terminie od 17 września 2018r. do 27
listopada 2018r.
Praca nad projektem przebiegała sprawnie. Uczniowie wykazali
się
dużym
zaangażowaniem i chęcią współpracy. Podczas pracy nad poszczególnymi etapami projektu
wykazywali się pomysłowością

a zwłaszcza zdumienie z tak pozytywnego odbioru ich „dzieła”
przez rówieśników, co znalazło m.in. wyraz w pełnym skupieniu podczas prezentacji,
w gromkich brawach i pochlebnych recenzjach.
wych.

Premiera montażu słownomuzycznego odbyła się w ramach szkolnych obchodów setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 27 listopada 2018r. w auli szkolnej dla
klas VIII szkoły podstawowej
i III gimnazjum.
Na koniec realizatorzy
projektu wyrazili zadowolenie
z osiągniętych rezultatów,
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„W ŚWIECIE PRZYGÓD MIKOŁAJKA”
"Książka  to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi  doradcę ma i przyjaciela, który
z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości".

Ambroży Grabowski

8 listopada odbył się
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O MIKOŁAJKU I JEGO
AUTORACH RENE GOSCINNYM I JEAN-JACQUES SEMPE „W ŚWIECIE PRZYGÓD
MIKOŁAJKA” dla uczniów klas
IV
szkół
podstawowych
CELE KONKURSU:

1. Mobilizowanie uczniów do
czytania oraz pogłębianie ciekawości czytelniczej.
2. Ukierunkowanie zainteresowań czytelniczych na literaturę
dziecięcą i młodzieżową.
3. Popularyzacja książek o Mikołajku.
4. Przybliżenie postaci autora
i ilustratora książek René Goscinnego i Jean-Jacques'a Sempé.
5. Motywowanie do zdrowej rywalizacji.
Organizatorem konkursu
była Biblioteka Szkolna. Konkurs
został skierowany do uczniów
klas IV. Każda klasa mogła do
niego wystawić trzy drużyny
składające się z trzech uczniów.
Łącznie wzięło w nim udział 18

uczestników.
Zadania
konkursowe
sprawdzały wiedzę o przygodach
Mikołajka i jago przyjaciołach na
podstawie następujących książek:

"Mikołajek", "Mikołajek i inne
chłopaki", „Wakacje Mikołajka"
"Kłopoty Mikołajka", "Rekreacje
Mikołajka" oraz życiorysów autora i ilustratora książek. Każda
drużyna odpowiadała pisemnie
i ustnie na pytania.
Laureatami konkursu zostały trzy kolejne drużyny, które
uzyskały największą ilość punktów ze wszystkich konkurencji.
Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce: Oskar Kuś, Maciej
Mętel, Michał Piotrowski (kl.
IVb)
II miejsce: Antoni Adamiak, Jakub Hołowacz, Piotr Żywczak
(kl. IVb)
III miejsce: Joanna Dańczak,
Maja Kaczmarczyk, Alicja Smyrak (kl. IVa)
Dla laureatów przewidziano drobne nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
Organizatorzy:
Bożena Arcikiewicz,
Katarzyna Wilczyńska
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"CZERWONY KAPTUREK" W TEATRZE
GROTESKA
16 listopada 2018r. wybraliśmy się (uczniowie kas IVa i IVb) na wycieczkę szkolną do Kra
kowa. Zbiórka odbyła się bardzo wcześnie, bo już o 6:20. Naszymi opiekunkami były pa
nie: Urszula Lach, Lucyna Sroka, Katarzyna Sieniawska, Klaudia Trybała oraz Katarzyna
Wilczyńska.

Podróż minęła nam
szybko i bezpiecznie. W czasie
jazdy wesoło gawędziliśmy, obserwowaliśmy krajobrazy, a niektórzy dali się pochłonąć grom
komputerowym.
O godzinie 8:50 stanęliśmy
w progach gościnnego Teatru
„Groteska”, naszym głównym celem było przecież obejrzenie
spektaklu pt. „Czerwony Kapturek”.Wszyscy znają doskonale
opowieść o dziewczynce, która przemierza las, by odwiedzić
chorą Babcię, a po drodze spotyka złego Wilka… Twórcy przedstawienia przygotowali bajkę wg
scenariusza Jana Brzechwy.
„Czerwony Kapturek” w Grotesce to niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony
i rozśpiewany musical dla dzieci.
Widzieliśmy na scenie lalki
z kończynami z gumy, które
można rozciągać w nieskończoność, a także aktorów przebranych w zabawne kostiumy. Lalki
miały wielkie głowy, długie
cienkie kończyny z gumy, wiel-

kie dłonie i stopy. Dłonie to
rękawiczki na rękach aktorów,
stopy-kapcie na
stopach aktorów.
Piosenki były
przeplatane dialogami. Najwięcej
emocji
wzbudził Wilk,
który na dodatek okazał się drobnym złodziejaszkiem, bo zabrał jednej
z naszych opiekunek torebkę
i paradował z nią po scenie. Na
szczęście – jak to w baśniach
bywa – wszystko dobrze się
skończyło: Babcia i Czerwony
Kapturek zostały uratowane
przez pana Gajowego, a torebka
wróciła do właścicielki.
Po spektaklu udaliśmy
się do Galerii „Plaza”. Tam zjedliśmy posiłek, a następnie poszliśmy do strefy rozrywki, aby
zagrać w kręgle. Zabawa przyniosła nam wiele radości i była

bardzo emocjonująca. Miło było
spędzić ten czas na takiej rozrywce.
Po godzinnym pobycie
w galerii skierowaliśmy się do
wyjścia, aby zająć miejsce w autokarze i udać się w drogę powrotną do domu. W Zawoi
byliśmy ok. 16:00. Wróciliśmy
bardzo zmęczeni, ale jednocze-

śnie zadowoleni i już tęsknimy
za kolejną ciekawą wyprawą.
Uczniowie kl. IVb
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WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA
Dnia 28.11.2018 roku klasy siódme pojechały na
wycieczkę do Krakowa. Zbiórka
odbyła się na dziedzińcu szkolnym o godzinie 6:30, a wyjechaliśmy o godzinie 6:40.
Do Teatru Groteska dotarliśmy na godzinę 9:00. Naszym celem było obejrzenie spektaklu
pod tytułem "Dwanaście prac
Herkulesa". W teatrze spędziliśmy dwie godziny, w czasie któ-

rych obejrzeliśmy fantastyczne
przedstawienie teatralne. Po
spektaklu udaliśmy się do autokaru, który zawiózł nas do galerii
"Plaza", z której udaliśmy się na
kręgle. Na kręglach fantastycznie
spędziliśmy około jednej godziny. Po skończeniu gry udaliśmy
się ponownie do autokaru. Autobus zawiózł nas do galerii handlowej, gdzie mieliśmy półtorej
godziny czasu wolnego. Po cza-

sie wolnym całą grupą udaliśmy
się do autokaru. Po zajęciu swoich miejsc ruszyliśmy się w drogę powrotną. Do Zawoi
dotarliśmy na godzinę 16:30.
Wycieczka bardzo mi się
podobała i chętnie pojechałabym
na nią drugi raz, a w szczególności na kręgle.
Alicja Szczybura, kl. VIIb

,,DWANAŚCIE PRAC HERAKLESA’’
W TEATRZE GROTESKA

W dniu 26.11.2018r. klasy
siódme pojechały na wycieczkę
do Teatru Groteska na premierę
spektaklu ,,Dwanaście prac Heraklesa’’.
Reżyserem
fprzedstawienia była pani Elżbieta Depta, a asystentem reżysera
był pan Lech Walicki.
Widowisko to opisywało
dzieje greckiego bohatera – Heraklesa. Bohater był symbolem
człowieka pracowitego, ale też
porywczego człowieka, który
cierpiał za własne występki, mu-

siał za nie odpokutować, wykonując dwanaście nadludzkich
prac, zleconych przez króla Eurysteusza. W spektaklu widzieliśmy kilka wybranych robót, np.
sprzątanie stajni Augiasza,
schwytanie lwa nemejskiego, zabicie hydry lernejskiej, schwytanie łani kerynejskiej, zdobycie
pasa Hipolity, przyniesienie jabłek z ogrodu Hesperyd, sprowadzenie cerbera z Hadesu.
Aktorzy zinterpretowali
mit jako opowieść o młodzień-

czym buncie. Herakles w trakcie
opowieści dojrzewa, staje się odpowiedzialny, wie, że za wyrządzone szkody należy ponieść
karę.
W
trakcie
spektaklu
zauważyliśmy również motyw
uporu w dążeniu do celu. Bohater pomimo wielu słabości wykonywał każdą pracę zleconą
przez króla. Chciał w ten sposób
udowodnić, że nie ma dla niego
zadania, którego by nie wykonał.
Tutaj warto też wspomnieć o towarzyszu Heraklesa, który cały
czas go wspierał.
Moim zdaniem warto
obejrzeć ten spektakl, gdyż poruszał on nurtujący problem
współczesnej młodzieży. Większości młodych ludzi nic się nie
chce, nie mają na nic czasu. Bardzo spodobał mi się sposób prezentacji. Stroje aktorów były
pięknie wykonane, choreografia
oraz muzyka podkreślały charakter przedstawienia.
Karolina Trzebuniak, kl. VIIb
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STYLE MUZYKI
COUNTRY
Rozmawiając o Stanach Zjednoczonych, nie sposób pominąć tematu muzyki country.
Radosna, a czasem bardzo melancholijna muzyka jest dla Amerykanów czymś więcej niż
tylko kolejnym gatunkiem piosenek, które są popularne na rynku.

Country jest stosunkowo młodym
gatunkiem muzyki. Jego korzenie
sięgają lat 20. XX wieku i rolniczych terenów stanów Południa.
Emigranci z Irlandii, Szkocji czy
Włoch utrzymywali swoje tradycje, grając na instrumentach
i śpiewając rzewne pieśni o utraconej ojczyźnie. Nierzadko musieli się borykać z niechęcią
i wrogim nastawieniem Amerykanów. Tworzenie melodii oraz

granie muzyki z krajów rodzinnych dawało im poczucie jedności i pozwalało wyrazić to, co
leżało im na sercach. Należy
wspomnieć, że ważną rolę w zachowaniu tradycyjnych ballad
odegrał w tym czasie Kościół,
który strzegł konserwatywnych
wartości. Z czasem tęsknota i nostalgia powoli zaczęły ustępować
miejsca radości życia, które nowo przybyli wiedli w Stanach.

Młodsze pokolenia przepojone
muzyką przodków, ale także zafascynowane południowymi rytmami bluesa, łączyły rytmy
i melodie. Wprowadziły one
również nowe sposoby grania na
skrzypcach, które stanowiły jeden z podstawowych instrumentów tworzącej się muzyki.

FOLK
Muzyka folkowa to gatunek muzyki popularnej wywodzący się z muzyki ludowej. Często
muzyka folkowa jest określana jako europejska muzyka ludowa.

Początki muzyki folk we
współczesnym rozumieniu sięgają przełomu XVIII i XIX wieku,
kiedy to profesjonalni muzycy
i antropologowie zaczęli interesować się tą formą ludzkiej działalności. W 1846 r. powstało
nowe słowo, stworzone przez
brytyjskiego antykwariusza Williama J. Thomsa – folklore (pol. folklor). Angielskie
słowo folk, pochodzi bezpośrednio z niemieckiego Volk, czyli
lud. Muzyka folk, ta tworzona
często przy użyciu tradycyjnych
współczesnych instrumentów,
wywarła duży wpływ na muzykę
romantyzmu, kiedy to kompozy-

torzy wykorzystywali elementy nych
kultur
muzyki ludowej w swych kom- z afroamerykańskim bluesem na
pozycjach, posługując się środ- czele.
kami wyrazu typowymi dla
Piotr Pacyga, kl. VIIa
muzyki poważnej. Muzyka folk
została przeniesiona do Ameryki
Północnej przez emigrantów
z Wielkiej Brytanii. Została też
zachowana w swej tradycyjnej
formie, w szczególności w stosunkowo odizolowanych społecznościach zamieszkujących
region Appalachów. Ta muzyka
dała początek stylowi znanemu
pod nazwą tradycyjny folk. Tradycyjny folk amerykański uległ
wpływom miejscowym, adaptując pewne elementy muzyki in-
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

NIEZWYKŁA SZKOŁA
Polska szkoła plakatu – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy
polskich artystówplakacistów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowali się
oni wykonywaniem plakatów o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej (film, przed
stawienia teatralne, wystawy, przedstawienia cyrkowe). Plakaty wykonywane przez
przedstawicieli polskiej szkoły plakatu były bardzo zróżnicowane stylistycznie. Ich
wspólnymi cechami były jednak lapidarność i oszczędność formy, ironia, nowatorskie li
ternictwo. Charakter twórczości polskich plakacistów określany bywał jako styl „nieza
leżności i bystrości rozumu”.

Narodziny polskiego plakatu artystycznego datuje się na
rok 1899. Wówczas powstał
pierwszy z tych szczególnych
druków - „Wnętrze” Stanisława
Wyspiańskiego, plakat teoretycznie informacyjny, powiadamiający o przedstawieniu sztuki
Maurycego Maeterlincka i towarzyszącym mu odczycie Stanisława
Przybyszewskiego.
Niespokojna forma plastyczna,
nostalgiczna atmosfera to artystyczny komentarz do zaborowej
rzeczywistości. Od tej pory, wyrafinowany w formie plakat budował swój specyficzny prestiż.
Pozostając medium ulicznym,
społecznym, sięgał po ważkie treści, stawiał intelektualną po-

przeczkę
coraz
wyżej.
Wielowarstwowy znaczeniowo,
pełen aluzji, niedopowiedzeń,
potrafiący mówić groteskowo
i zabawnie o rzeczach smutnych
i podszywać poważną refleksją
tematy pozornie banalne, w kolejnych dziesięcioleciach towarzyszył
Polakom
w najtrudniejszych chwilach,
agitował, nawoływał, mobilizował, kiedy indziej cieszył się
chwilami wolności, czy po prostu upragnioną normalnością,
dzielił troski codzienne. Jako
medium niezwykle czułe, aktywne i stosunkowo tanie, był barometrem
zmian,
napięć
i nastrojów społecznych. W czasach braku państwowości przypominał o tradycji, wplatając

w treści informacyjne czy reklamowe motywy ludowe i regionalne. W międzywojniu czuwał
nad jakością, uczciwością i kultu-

rą handlu, był arbitrem elegancji,
ale i konkurencyjnej ceny.
W czasie okupacji, wraz z całą
państwowością, przeszedł do
podziemia. W końcu przetrwał
kilka trudnych powojennych lat
zdominowanych przez socrealizm, po to, by w końcu przechytrzyć cenzurę i rozbłysnąć
zjawiskiem identyfikowanym jako Polska Szkoła Plakatu.
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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NIETYPOWE ŚWIĘTA W LISTOPADZIE
21 listopada
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZ
LIWOŚCI I POZDROWIEŃ

5 listopada MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Kaczor Donald, Myszka
Miki, Smerfy, Kubuś Puchatek,
Bolek i Lolek – dziś jest ich
święto. W dzieciństwie dzięki
nim poznawaliśmy świat, śmialiśmy się i wzruszaliśmy. 5 listopada w Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek warto sobie
o nich przypomnieć, choćby poprzez wspólny bajkowy seans
z własnymi dziećmi.
7 listopada
DZIEŃ KOTLETA SCHABO
WEGO

Schabowy odwiedza nas
niemal w każdą niedzielę i należy
do bardzo lubianych gości. Dziś
także powitajmy go z honorami!
Warto też przyrządzić go w inny
niż zazwyczaj sposób.
16 listopada
DZIEŃ TOLERANCJI

Święto ustanowione przez
UNESCO w 1995 roku ma na celu promowanie szacunku, akcep-

Hallo World Day to święto
wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela
McCormacków, którzy w 1973
roku zaprotestowali przeciwko
konfliktowi zbrojnemu pomiędzy
Egiptem a Izraelem. Jego idea do
dziś jest niezmienna – bądźmy
dla siebie życzliwi, rozwiązujmy
problemy w sposób pokojowy,
tacji i uznania bogactwa a nie siłowy.
różnorodności kultur na świecie. 25 listopada
Jest to odpowiedź na rosnącą falę DZIEŃ PLUSZOWEGO MI
wszelakiej nietolerancji, takiej SIA
jak rasizm czy antysemityzm.
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy
w kubraczku... Każdy posiada
20 listopada
bądź posiadał własnego ulubioMIĘDZYNARODOWY
nego misia pluszowego. Jest to
DZIEŃ PRAW DZIECKA
z najpopularniejszych zaŚwięto upamiętnia uchwa- jedna
.
lenie Deklaracji Praw Dziecka bawek w Europie
Julia
Klimasara,
kl. IIIa
w 1959 roku a także Konwencji
o Prawach Dziecka w 1989 roku. wybrane: www.kalbi.pl/
To dokumenty, których celem
jest zapewnienie jak najlepszej
ochrony i opieki najmłodszym.
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PRZYSŁOWIA NA LISTOPAD
1 SO

Na Wszystkich Świętych od zrębu
utnij gałąź dębu: jeśli soku nie ma,
będzie tęga zima.
We Wszystkich Świętych, gdy się
deszcz rozpada, może słota potrzymać do końca listopada.

lekka zima, Marcinowa zaś
Deszcz z początkiem listopada, pogoda, mrozów zimie doda.
mrozy w styczniu zapowiada .
Jeśli na Marcina wiatr z południa
wieje, lekkiej zimy daje nadzieje.
6 Wt
Gdy w listopadzie gawrony
gromadnie latają, deszcze albo 12 Pn
Witold w listopadzie grzmi, rolnik
śniegi zapowiadają.
wiosną śni.
5 Pn

Wszyscy Święci niezgodą, wiatry 7 Śr
Gdy w listopadzie liść na
ze śniegiem przywiodą.
szczytach drzew się trzyma, to w
Czasy niekiedy bywają, że Wszy- maju na nowe liście spadnie
jeszcze zima.
scy Święci w bieli przybywają.

13 Wt

Na Stanisława Kostkę ujrzysz
śniegu drobnostkę, a na
Ofiarowanie (21.11) przydadzą się
sanie.

Na Wszystkich Świętych mróz, na 8 Cz
Jaki listopad, taki będzie marzec, 14 Śr
Boże Narodzenie zima i susz.
Listopad marcowi za rodzica służy
prorokuje stuletni starzec.
i marcowe psoty wróży.
Po Wszystkich Świętych, gdy się 9 Pt
Cz
deszcz rozpada, może słota po- Kiedy zima w listopadzie, jeszcze 15
Deszcz w połowie listopada , tęgi
w kwietniu zimno się kładzie.
trzymać aż do końca listopada.
mróz w styczniu zapowiada.
Wszyscy Święci gdy jasnością nas 10 So
Pt
uraczą, a Zaduszki (02.11) nie po- Gdy łagodna jesień trzyma, będzie 16
Deszcz w Marka, ziemia w lecie
płaczą, Marcin (11.11) nam też nie krótka, ostra zima .
jak skwarka.
zsiwieje, wówczas bracie miej nadzieję, że na Ofiarowanie (21.11) 11 N
So
masz piękne zaranie, na Niepoka- Gdy mróz na świętego Marcina, 17
Od świętej Salomei zima jest w
laną (08.12) rzeki nam nie staną, będzie tęga zima.
nadziei.
Jeśli
na
Marcina
sucho,
to
Gody
a tak do Wilii na to dotrwa babskie
(25.12) z pluchą.
lato.
Od świętego Marcina zima się
Jak listopad ciepły - marzec mro- zaczyna.
zem przewlekły.
Chmurny
Marcin
chętnie
przyprowadza łagodną zimę,
3 So
Jaki listopad trzeci, taki marzec mrozy straszne zgładza.
się kleci.
Jak Marcin na białym koniu
przyjedzie, to ostrą zimę
4N
Gdy zbyt długo złota jesień trzy- przywiedzie.
ma nagle przyjdzie zima.
Jeśli mglisto na Marcina, będzie
2 Pt

18 N

Gdy w listopadzie wody się
podniosą, to snadź w zimie
deszcze roszą.
19 Pn

Na świętą Elżbietę bywa śnieg
nad piętę.
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PRZYSŁOWIA NA LISTOPAD
Po świętej Katarzynie pomyśl 29 Cz
Jeśli kret w listopadzie jeszcze o pierzynie.
W listopadzie mróz, szykuj
późno ryje, na Nowy Rok komar Święta Katarzyna adwent rozpo- w marcu wóz.
wpadnie w bryję.
czyna.
30 Pt
20 Wt

21 Śr

Katarzyna śmiechem,
Dwudziesty pierwszy listopada Święta
święty Andrzej grzechem.
pogodę zimy zapowiada.
Katarzynę z nieba nic nie spadGdy pogoda w Ofiarowanie, ostra W
nie,
będzie w przyszłym lutym
zima nastanie.
chyba jeszcze ładniej.

Gdy święty Andrzej ze śniegiem
przybieży sto dni śnieg w polu leży .
Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok
nie w porę rolę moczy, suszy..

Jaka pogoda w Ofiarowanie służy, Na Katarzynę gęś po wodzie, Botaka się na całą zimę wróży.
Na świętego Andrzeja dziewkom
że Narodzenie po lodzie.
z wróżby nadzieja..
22 Cz
Katarzynę schowaj się pod Na świętego Andrzeja trza kożuGdy na świętą Cecylię grzmi, rol- Na
pierzynę.
nikom o dobry roku śni.
cha dobrodzieja..
Święta Katarzyna pokazuje, jaką Święty Andrzej wróży szczęście
23 Pt
Listopad ciecze, marzec nie pod- pogodę nam styczeń zgotuje .
i szybkie zamęście.
piecze.
26 Pn
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła
W
połowie
listopada
deszczy,
24 So
nadzieja..
Deszcz w połowie listopada, tęgi w połowie stycznia trzeszczy.
mróz w połowie stycznia zapowia- 27 Wt
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr
da.
mgła, to od Bożego Narodzenia
Gdy listopad z deszczami, gru- ibędzie
sroga zima..
dzień zwykle z wiatrami.
25 N
Święta Katarzyna śluby ucina.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota,
28 Śr
w grudniu drogi bez błota.
Kiedy
Zdzisiek
rano
szroni
zima
Gdyby nie Kaśka, nie byłoby Jaś- jest w zasięgu dłoni.
ka.
Jak się Katarzyna głosi, tak się
Nowy Rok nosi.
Katarzyna dzień jaki, cały grudzień taki .
Kiedy w świętą Katarzynę lód nie
stanie, to gotuj sanie.
Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny.

wybrane:
www.kalbi.pl/
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DROGA UCZNIÓW KLAS I III SP
DO WICEMISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI
Bystrej, Makowa Podh., Lachowic
i Tarnawy Dolnej. Drużyna liczyła
8 osób, ale w każdej konkurencji
startowało 6 zawodników. Każda
konkurencja była punktowana
i nasza reprezentacja po 12 konkurencjach uzyskała najwięcej
punktów:) i tym samym zajęła
1 MIEJSCE!!!

nę w finale powiatowym w grach
W środę 7.11. uczniowie i zabawach – Mały Mistrz:) Naklas trzecich wzięli udział w za- szymi rywalami byli uczniowie ze
wodach sportowych - gry i zaba- szkół podstawowych z Jachówki,
wy. Do rywalizacji zgłosili się
uczniowie ze wszystkich szkół
podstawowych w gminie. Każda
drużyna składała się z 8 zawodników.
Konkurencji było 12, z czego w 10 nasi zawodnicy odnieśli
zwycięstwo :) Nie było na nas
mocnych!!!
Nasi trzecioklasiści zajęli
1 MIEJSCE!!! GRATULUJEMY!!!
W środę 14.11. uczniowie
klas III reprezentowali naszą gmi

NASI MISTRZOWIE: Brygida
Hutniczak, Eryk Giertuga, Na
talia Czerny, Szymon Jończyk,
Julia Kozina, Kacper Wronow
ski, Julia Gąsienica, Grzegorz
Kudzia :):):)

GRATULACJE DLA NASZYCH
TRZECIOKLASISTÓW!!!
mgr Katarzyna Sieniawska
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WICEMISTRZOSTWIE WOJEWÓDZTWA!

Szczęśliwym dniem okazał
się 30 listopada dla naszych
uczniów z trzecich klas. Tego dnia
ruszyliśmy do Mszany Dolnej na
finał wojewódzki gier i zabaw –
Mały Mistrz:) Oprócz nas zgłosiło
się jeszcze 7 drużyn: PSP 2 Brzesko, SP Rokiciny Podhalańskie,
ZSP Kąpiele Wielkie, SSP Niepołomice, ZPO Słopnice, ZSiP Olszówka,
SP
Żegocina.
Konkurencji było 12 (m.in. sztafeta, tor przeszkód, skoki przez skakankę, rzut piłką lekarską, skoki
z miejsca ) i w każdej nasi sportowcy plasowali się w czołówce!
Rywalizacja trwała do końca,
uczniowie walczyli o każdy
punkt! Sędziowie ogłosili wyniki
i okazało się, że nasi uczniowie
zajęli 2 miejsce!!!
Mali Mistrzowie: Julia Gąsieni
ca, Brygida Hutniczak, Julia
Kozina, Natalia Czerny, Grze
gorz Kudzia, Eryk Giertuga,
Kacper Wronowski i Szymon
Jończyk.
WIELKIE BRAWA I MEGA
GRATULACJE DLA CAŁEJ
ÓSEMKI!!!

mgr Katarzyna Sieniawska
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MISTRZOWIE GMINY W PIŁCE KOSZYKOWEJ

Drużyna chłopców naszej
szkoły zdobyła kolejny tytuł Mistrza Gminy Zawoja w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Tym razem nasi uczniowie okazali
się najlepsi w rozgrywkach piłki
koszykowej. Turniej rozpoczął się
meczem chłopców SP Skawica
z SP Centrum. To był bardzo zacięty mecz, ale nasi uczniowie poradzili sobie i wygrali 18:17.
W drugim swoim meczu Centrum
wysoko (32:11) pokonało uczniów
z SP 2 Zawoja Wilczna i tym samym tytuł Mistrza Gminy Zawoja
został obroniony. Świetną postawę
w turnieju zaprezentowały również dziewczęta. Pierwszy mecz
z SP Skawica to prawdziwy thril-

ler. Najpierw na prowadzeniu skawiczanki.
Jednak
nasze
dziewczęta systematycznie odrabiały straty. Kiedy w trzeciej
kwarcie Skawica podwyższyła
prowadzenie, wydawało się, że
jest już po meczu. Nic bardziej
mylnego!!! Nasze dziewczęta nawet przez chwilę nie straciły nadziei i w czwartej kwarcie
doprowadzamy do wyrównania. W dogrywce rzucamy kosz za
koszem i ostatecznie wygrywamy
17:13. W kolejnym meczu dziewczęta ze Skawicy wysoko pokonują koleżanki z Wilcznej (18:10),
choć te prowadziły już 2:8. Przed
ostatnim meczem każda z drużyn
miała jeszcze szansę na pierwsze

miejsce. Mecz SP Centrum - SP
Wilczna świetnie rozpoczął się dla
naszej drużyny. Po rzutach Adrianny Basiury, Eweliny Hutniczak
i Amelii
Kudzia
wychodzimy na prowadzenie 7:2,
jednak druga połowa meczu to
popis zawodniczek z Wilcznej,
które odrabiają straty i nawet wychodzą na sześciopunktowe prowadzenie. Ostatnia kwarta to
szalony pościg w wykonaniu naszej drużyny. Punkty zdobywają

Julia Czarna, Amelia Kudzia i Natalia Smyrak. Niestety, Wilczna
również punktuje i ostatecznie
przegrywamy 23:24. Na domiar
złego w całym turnieju zajmujemy
II miejsce. Po podliczeniu małych
punktów okazuje się, że zabrakło
1 małego punktu:(
Mimo wszystko możemy być
dumni z takiej postawy naszych
dziewcząt i oczywiście chłopców.
mgr Łukasz Stopka

27

KUCHENNY ZAKĄTEK

JEDYNKA 3/11/2018

JABŁKOWA TARTA Z BEZĄ JABŁKOWĄ
Coś dla prawdziwych jesiennych łasuchów  przepis na tartę jabłkową z bezą włoską
przygotowaną na soku jabłkowym

.

JABŁKOWA TARTA Z BEZĄ
JABŁKOWĄ
Kruche ciasto:

175 g mąki,
szczypta soli,
85 g cukru (najlepiej trzcinowego),
2 łyżki masła orzechowego,
90 g masła,
2 żółtka.
Masa jabłkowa:

3/4 szklanki orzechów (włoskich, pekanów),
2 jabłka (najlepsza będzie szara reneta),
4 łyżki cukru,
łyżka suszonego berberysu,
2 łyżki suszonej miechunki.
Beza jabłkowa:

60 ml soku jabłkowego,
260 g cukru,
4 białka.
Sposób wykonania:

Na kruche ciasto wszystkie składniki szybko
ucieramy, aż powstanie kruszonka, a następnie zagniatamy. Ciasto owijamy folią do żywności
i wkładamy do lodówki na minimum 30 minut.
Orzechy siekamy. Jabłka obieramy, kroimy
w kostkę. Przekładamy na patelnię, dodajemy cukier, orzechy, berberys i miechunkę. Dusimy, aż
jabłka zmiękną i odparuje sok. Studzimy.
Ciasto wałkujemy, wykładamy formę do tarty, przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy, np. fasolą. Wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do 180 st. i podpiekamy 12 minut.
Zdejmujemy papier z fasolą, na ciasto wykładamy
masę jabłkową. Pieczemy 10 minut.
Na bezę podgrzewamy sok jabłkowy z cu-

krem do temperatury 118 stopni. Zaczynamy ubijać
białka. Gdy syrop osiągnie 120 stopni, stopniowo
wlewamy go do białek, cały czas miksując. Masę
bezową ubijamy 8-10 minut, aż ostygnie. Rozsmarowujemy ją na tarcie, pieczemy 7 minut w 200 st.
(beza powinna się lekko zrumienić).
Studzimy i kroimy.
http://magazyn-kuchnia.pl
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POCZET BOHATERÓW POLSKICH
Pani Wiesława Krzeszowiak była pomysłodawczynią kolejnego przedsięwzięcia z okazji
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym razem uczniowie zostali za
chęceni do wykonania portretów polskich patriotów i postaci, które przysłużyły się
w sposób szczególny Polsce i idei odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W efekcie
mogliśmy podziwiać na korytarzu szkolnym wspaniałą wystawę wyjątkowych prac i po
znać „ojców” naszej niepodległości.
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NASZA OJCZYZNA  WYSTAWA PRAC
PLASTYCZNYCH
Przygotowanie wystawy prac plastycznych „Nasza Ojczyzna” to także przedsięwzięcie
pani Wiesławy Krzeszowiak. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas V – VII oraz III
a gimnazjum. Tematyka: „Poczet bohaterów polskich walczących o wolność Ojczyzny w
okresie zaborów, pierwszej i drugiej wojnie światowej”.

Autorzy prac:
Klasa Va: Bartosz Bachul,
Weronika Chowaniak, Mazur
Julia, Nadia Trybała, Natalia
Trybała, Kinga Rusin.
Klasa Vb: Dominika Wronowska,
Ewelina Dańczak, Emilia Klimas,
Zuzanna Paluch, Paulina Mazur,
Nicola Mazur.

Klasa VIIa: Mazur Julia,
Sylwia Dudek, Rafał
Świtek,

Klasa VIIb: Wiktoria
Hurbol, Adam Spyrka,
Wiktoria Mazur,

Artur Toczek, Hubert
Białas,
III a G: Mateusz
Klasa VIa: Adrianna Ostruszka, Klasa
Michał Kudzia, Eryk Komm, Skoczeń
Natalia Nowak, Anna Mętel,
Gabriela Kudzia, Roksana Dyrcz,
Amelia Smyrak, Julia Bartyzel,
Klasa VIb: Izabela Dudek, Kinga
Rusin, Olivia Olszówka, Klaudia
Pluta, Nadia Pacyga,
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KARTKA Z ŻYCZENIAMI DLA OJCZYZNY
Uczniowie klasy IVb postanowili w wyjątkowy sposób uczcić Narodowe Święto Niepodle
głości, projektując piękne kartki dla Ojczyzny i redagując wspaniałe życzenia dla Polski,
które możecie przeczytać w " Kąciku literackim".
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ŻYCZENIA DLA OJCZYZNY
W tym roku chcieliśmy w nietypowy sposób uczcić polskie święto narodowe  Narodowe
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Zadaniem uczniów było wykonanie karty
z życzeniami dla Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Biorąc udział w projekcie, uczniowie doskonalili umiejętności pisania życzeń, nauczyli
się projektować kartkę urodzinową. Uświadomili sobie, jak ważne jest obchodzenie rocz
nic narodowych i w wyjątkowy sposób wyrazili swoje uczucia patriotyczne. Oto efekty
działań uczniów kl. IVb.
Kochana Polsko,

z okazji
Twojego święta życzę Ci, żebyś
zawsze była niepodległa, a Twoi
mieszkańcy niech będą prawdziwymi patriotami. Niech każdy
Polak dba o Twoje piękno i darzy
Cię szacunkiem i miłością.
Antoni Adamiak, kl. IVb
Wszystkiego najlepszego
z okazji odzyskania niepodległości! Życzę Ci, Polsko, pokoju bez
wojen. Życzę Ci też wolności,
abyś była zawsze niepodległa,
wielka i mocna.
Niech ten dzień 11 listopada 2018 roku w 100. rocznicę będzie
dla
wszystkich
niezapomniany.
Filip Pączek, kl. IVb
Droga Polsko!

prawdziwymi patriotami. Bądź
dalej taka bezpieczna. Abyś z roku na rok zdobywała wielu prawdziwych przyjaciół. Żeby Twoja
niepodległość trwała nieprzerwanie.
Kocham Cię, Polsko!
Sandra Dulkiewicz, kl. IVb
Droga Polsko!

Z okazji Twojego święta
życzę Ci, abyś zawsze była wolna, aby nigdy nie odebrano Ci
niepodległości.
Życzę Ci, abyś zawsze była
na mapie świata.
Życzę Ci, abyś zawsze była
piękna i aby ekolodzy nie pozwalali na niszczenie Twojej przyrody.
Życzę Ci, aby wszyscy
obywatele w naszej ojczyźnie byli szczęśliwi, mogli rozwijać się
i uczyć w dziedzinach nauki, które ich interesują.
Życzę Ci, aby zawsze byli
patrioci przygotowani na walkę
o Twoją niepodległość.
życzy
Lena Mędrala, kl. IVb

Z okazji Twojego święta
życzę Ci rześkiego powietrza,
czystych rzek, jezior i morza. Życzę Ci także obywateli szanujących Ciebie i siebie nawzajem
oraz by zawsze panował pokój.
Kochana Polsko, chcę Ci
jeszcze krótko podziękować za to,
żeś moim domem jest. Bo ty dla Droga Polsko!
innych małą, ale dla mnie wielką
Z okazji Twojego święta
i dobrą ojczyzną żeś jest.
życzę
Ci kraju bez wojen, bitew
Tego życzy i żeby zawsze
była jedność.
Maciej Bogusław Mętel, kl. IVb 11 listopada 1918
r. to data odrodzenia wolnej Polski, to już 100
Droga Polsko!
Z okazji Twojego święta lat! Życzę Ci, żebyś nigdy nie
pragnę Ci życzyć spokoju w naro- zniknęła z mapy Europy i świata,
dzie, aby obywatele stali się

i żeby wszyscy rodacy mieli Polskę w sercach.
Życzę, żeby wszyscy pamiętali o tych, którzy walczyli
o niepodległą Polskę i życie za
nią oddali.
Życzę, aby wszyscy Polacy
brali udział w Narodowym Święcie Niepodległości i o wolnej
Polsce pamiętali.
Z okazji Twojego święta
muszę przyznać, że jestem dumny
z mojej Ojczyzny i z tego, że jestem Polakiem.
Twój patriota
Michał Piotrowski, kl. IVb
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ŻYCZENIA DLA OJCZYZNY
życzę Ci: niepodległości, spokoj- gdy nie zniknęła z mapy Europy.
Wiktoria Mazur,
Dziś w całej Polsce brzmi nej wolności, kochanych obywateli rozumiejących prawdziwe
Kacper Mazur, kl. IVb
Mazurek.
Dzisiaj radości kanonada! znaczenie słowa „patriotyzm”.
Droga Polsko!
Witamy wszyscy niepodle Życzę Ci również mądrych i prawych władz panujących, będągłość.
cych wzorem do naśladowania.
Z okazji Twojego święta
11 listopada.
Kocham Cię, Polsko!
obchodzimy dzień 11 listopada Maja Szczurek, kl.IVb odzyskanie
przez
Polskę
Droga Ojczyzno!
niepodległości.
Z okazji Twojego święta Nasza kochana Polsko!
Piotr Żywczak, kl. IVb
życzę Ci wolności i pokoju, byś
Twojego święta
już nigdy nie musiała cierpieć życzę ZCi, okazji
abyś
zawsze
Kochana Nasza Ojczyzno!
i patrzeć na przelaną krew swoich abyś nigdy nie zginęłabyłaz nasza,
mapy
Życzymy Ci dalszej
obywateli.
żebyś z radością obcho- wolności. Dla każdego patrioty
Aby Polak Polakowi nie świata,
dziła
swoje
święto!
będziesz zawsze najważniejsza.
był wrogiem i wspólnie dbali
Emilka Kudzia, kl. IVb Jesteś naszym domem i radością
o Twoje dobro, lecz by nigdy nie
od zawsze... na zawsze.
zapomnieli o swojej przeszłości, Droga Polsko!
Marlena Trybała,
pamiętali o bohaterach, historii
Twojego święta
Karolina Trybała, kl. IVb
i z odwagą kroczyli w przyszłość. życzę ZCi, okazji
abyś
zawsze
była
wolŻyczę Ci także, abyś była na, suwerenna i piękna jak dziś.
krajem dostatnim, tolerancyjnym Życzę Ci, żeby wszyscy Polacy
i otwartym dla ludzi.
Cię, jak kocha się matkę.
Dla Ciebie bije moje serce! kochali
dla nas zawsze ukochaną
Zuzanna Bartyzel, kl. IVb Bądź
Ojczyzną.
Zuzanna Ranosz, kl. IVb
Kochana Polsko!
Z okazji 100-lecia odzyska- Droga Polsko!
na niepodległości życzę Ci: tysięTwojego święta
cy lat pokoju, wiecznej życzę ZCi, okazji
aby nigdy więcej nie toszczęśliwości oraz dużo sił czyła się wojna
na Twoim terenie,
w walce z codziennymi trudno- żebyś nie straciła
niepodległości.
ściami.
Pięknie
się
rozwijaj,
wzoWiktoria Trzebuniak, kl. IVb rem ładu, porządku, bądź
dobrobytu,
miejscem życia, szczęścia
Kochana Ojczyzno!
uśmiechu. Chroń swoich obywaNasza droga Ojczyzno, iteli!
w dniu Twojego święta życzę Ci
Życzę Ci przede wszystkim
dobrych stosunków z sąsiadami, wolności
- niech trwa jak najdłumądrych i sprawiedliwych rzą- żej!
dzących oraz kochających obywaMateusz Klimasara, kl. IVb
teli.
Ku chwale Ojczyzny!
Oskar Kuś, kl. IVb DrogaZPolsko!
okazji dnia 11 listopada
chcę Ci złożyć życzenia wszystDroga Polsko!
najlepszego: dużo zdrowia,
Z okazji Twojego święta kiego
szczęścia, pomyślności i żebyś ni-
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ROZMAITOŚCI

KAWAŁ ŻARTU
Nauczycielka pyta największego żyłem się rozebrać.
lenia w klasie :
- Jakim zwierzęciem chciałbyś
być ?
PRZYSŁOWIA/
- Wężem!
PORZEKADŁA
- A dlaczego ?
- Bo on leży, a mimo to idzie ... Jak listopad ciepły - marzec mrozem przewlekły.
Nauczyciel pyta:
zbyt długo złota jesień trzy– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie Gdy
ma
nagle
przyjdzie zima.
urodziny?
– 7.
w listopadzie gawrony gro– A ile będziesz miał w następne? Gdy
madnie latają, deszcze albo śniegi
– 9.
zapowiadają.
– Siadaj, pała!
Gdy łagodna jesień trzyma, bęMama mówi do syna:
- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, że dzie krótka, ostra zima .
wczoraj byłeś nad rzeką i jeździ- Od świętej Salomei zima jest
łeś na łyżwach po cienkim lodzie. w nadziei.
Lód pękł i wpadłeś do wody
w nowych spodniach. Czy to Na świętą Elżbietę bywa śnieg
prawda?
piętę.
- Mamo, przepraszam! To się sta- nad
ło tak szybko, że nawet nie zdą- Święta Elżbieta - śniegiem pokry-

ta.
Zjawia to Elżbieta święta, czy ta
zima będzie cięta.
Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami.
W listopadzie mróz, szykuj
w marcu wóz.
Listopad ciecze, marzec nie podpiecze.
Dwudziesty pierwszy listopada
pogodę zimy zapowiada.
Gdy pogoda w Ofiarowanie, ostra
zima nastanie.
Jaka pogoda w Ofiarowanie służy, taka się na całą zimę wróży.
Piotr Pacyga, kl. VIIa

Myśli miesiąca:
"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość
i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".
Jan Paweł II
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