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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 po 123 latach
zaborów (1795–1918). Wydarzenie to jest ważne dla każdego Polaka. Jak więc obchodzili
je mieszkańcy Zawoi?

Marta Pająk kl. IIIa
zdjęcie: zawoja.pl

Jak co roku dnia 11 listopada mieszkańcy Zawoi zgromadzili się pod pomnikiem, by
wspólnie uczcić pamięć poległych za wolność.
O godz. 10:30 Orkiestra
Babiogórska odegrała hymn polski „Mazurek Dąbrowskiego”,
czym oficjalnie rozpoczęła tegoroczne obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Następnie
została odśpiewana „Rota”. Potem delegacje ze szkół w Skawicy, w Zawoi Wilcznej i w Zawoi
Centrum oraz władze samorządowe złożyły kwiaty pod pomnikiem. W dalszej części głos
zabrał Wójt Gminy Zawoja –
Marcin Pająk, a w imieniu Sena-

tora RP Andrzeja Pająka przemówienie odczytał Sławomir Hajos.
Po tych wystąpieniach wszyscy
zebrani udali się na mszę świętą
odprawianą w intencji ojczyzny.
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży również nie pozostało
bierne wobec tego (tak ważnego)
święta. Zespół regionalny „Juzyna” wraz z KSM-em przygotowali montaż słowno-muzyczny
z okazji 11 listopada. Dzięki
czujnemu oku pani Wandy Buckiej, zaangażowaniu młodych
i długim próbom występ udał się
znakomicie. Na pewno pomógł
refleksyjnie przeżyć ten dzień.
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy
z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia
konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osią
gnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga.

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Jest to dzień, w którym
Kościół modli się za wszystkich
świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak tych anonimowych. Święto to ma wymiar
powszechny, celebruje się je
w każdym kościele katolickim na
całym świecie.
Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku.
W Polsce dzień Wszystkich świętych jest ustawowo wolny od pracy. Tak było także w czasach

PRL, ale oficjalnie starano się
nadać mu charakter świecki i nazwano go dniem Wszystkich
Zmarłych bądź Świętem Zmarłych.
We Wszystkich Świętych Kościół
katolicki wspomina wszystkich
zmarłych, którzy dostąpili łaski
zbawienia. Święto to zostało
ustanowione przede wszystkim
ku czci świętych anonimowych,
niewyniesionych oficjalnie na ołtarze. Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony
wspomnieniom zmarłych, dlate-

go tego dnia - a także w kolejnych dniach listopada - wierni
odwiedzają groby swoich bliskich, zapalają znicze i modlą się
o ich zbawienie.
W dniu Wszystkich Świętych ludzie przychodzą na cmentarze,
aby zapalić znicze, pomodlić się
za swoich najbliższych zmarłych,
przyjaciół, a także bohaterów narodowych, którzy oddali swoje
życie w obronie ojczyzny. Jest to
również święto obchodzone
przez część innych wyznań, m.in.
protestantów. Zazwyczaj ten
dzień jest także praktykowany
przez osoby bezwyznaniowe
i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci
i szacunku zmarłym.
Julia Klimasara, kl. IIa

3

TRADYCJE I ZWYCZAJE

JEDYNKA 3/11/2017

JAK UCZCILIŚMY ODZYSKANIE
NIEPODLEGŁOŚCI?
Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym.
Symbolicznie uznano, że to właśnie 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodle
głość po 123 latach zaborów. W rzeczywistości jednak proces ten był złożony, a jedno
znaczne wskazanie momentu, w którym nasz kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne.

Tak pisał o tym świadek wydarzeń,
Kazimierz Bąkowski: "Polska jest
naprawdę. Kraków jest polski.
Żołnierze, policjanci chodzą już
z polskimi orłami i kokardami. O 9
rano
przybyła
generalicja
[austriacka]
do
Pałacu
Wielopolskich
ułożyć
się
z Komitetem [PKL]; gdy zażądano
wydania
magazynów
etc.
[generałowie] zaczęli oponować
i nie chcieli podpisać protokołu...
Hr. Skarbek oświadczył im, że nie
wyjdą, jeżeli nie podpiszą; zaczęli
początkowo grozić, ale pokazano
im sprowadzoną kompanię wojska
57 pułku z orłami polskimi, więc
zmiękli."

Dnia 13 listopada 2017 roku w auli uczniowie klasy IIIa oraz IIIb gimnazjum przygotowali apel
z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Z dumą pokazali nam, jak bardzo ważny
jest dla Polaków ten dzień. Organizatorzy przygotowali pomysłową dekorację oraz piękne piosenki
patriotyczne. Zadziwili nas również niesamowitą
grą aktorską. Dziękujemy uczniom oraz ich wychowawczyniom - pani Jolancie Kosowskiej i pani Bożenie Arcikiewicz.
Julia Klimasara, kl. IIa

T
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JUBILEUSZOWA EDYCJA
MARATONU MATEMATYCZNEGO
W sobotę 25 listopada 2017r. czworo uczniów z klas III gimnazjum pod opieką p. Agnieszki
WarmuzTrybały wzięło udział w jubileuszowej X edycji konkursu Maraton Matematyczny.

Jest to drużynowy konkurs
wiedzy i umiejętności matematycznych organizowany przez nauczycieli
Liceum
Ogólnokształcącego w Suchej
Beskidzkiej pod patronatem Starosty Suskiego.
W tym roku uczniowie
zmagali się z zadaniami konkursowymi w trzech etapach. W kategorii Gimnazjum startowało 7
drużyn. Po pierwszym etapie ku
naszej ogromnej radości byliśmy
na pierwszej pozycji! Po drugim
etapie utrzymaliśmy pierwsze miejsce, jednak dzieliliśmy
najwyższy stopień podium z drużyną z Lachowic. Niestety nasi
rywale na "ostatniej prostej" uzyskali nieco więcej punktów i musieliśmy tym razem zadowolić się
drugim miejscem.
Nasza drużyna w składzie:
Maja Sobczak-Rzewnicka, Alicja Pająk, Norbert Groń oraz
Kacper Smyrak zasługuje na słowa uznania! Pokazaliście, że matematyka Wam nie straszna!
Pokazaliście, że potraficie wspaniale współpracować w grupie,
zawzięcie rywalizować z rówieśnikami na polu naukowym
i czerpać satysfakcję z podjętego
trudu! Dziękujemy za wspaniałe
emocje i piękny wynik! Gratulacje!
AW-T
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JUBILEUSZOWA EDYCJA
MARATONU MATEMATYCZNEGO

Matematyka jest królową
wszystkich nauk,
jej ulubieńcem jest prawda,
a prostota i oczywistość jej
strojem.

Jędrzej Śniadecki

Rywalizacja pozwala nam
nad sobą pracować,
wydobywa z nas to, co
najlepsze, co najsilniejsze.

Veronica Roth

6

NASZE SUKCESY

JEDYNKA 3/11/2017

ORTOGRAFICZNY ZAWRÓT GŁOWY

10 listopada 2017 roku
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Suchej Beskidzkiej odbyło się
XVI Powiatowe Dyktando Ortograficzne, w którym udział wzięło dwóch przedstawicieli naszej
szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
Gimnazjum
reprezentowała
uczennica klasy III "b" Nikola
Bürger, natomiast szkołę podsta-

wową uczennica klasy VI "a" Justyna Szarlej.
Około godziny 10:00 dotarłyśmy,
wraz z panem dyrektorem Krystianem Kaznowskim, na miejsce
konkursu. Pierwsi do konkursu
ruszyli gimnazjaliści i uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, dla
których Ewa Biłas-Pleszak z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przygotowała humorystyczne
opowiadanie „Dawnych wspomnień czar”, nawiązujące tytułem do faktu, że oparte było na
podchwytliwych słowach uży-

tych w tekstach poprzednich
dyktand. Natomiast 18 uczniów
szkół podstawowych głowiło się
nad prawidłowym napisaniem historii o „Żarłocznym żółwiu”,
a raczej jego właścicielu, który
miał dylematy związane z żywieniem pupila. Po napisaniu dyktanda udałyśmy się na mały
poczęstunek. Około godziny 14
zostały ogłoszone wyniki. Niestety nie zdobyłyśmy miejsca na
podium. Po całym konkursie ruszyłyśmy w drogę powrotną do
naszych domów.
Nikola Bürger, kl. IIIb

PROFESOR BRALCZYK O JĘZYKU POLSKIM
Kultura językowa zaczyna się
tam, gdzie się zaczyna świado
mość językowa, gdy ludzie nie
tylko mówią, lecz zastanawiają
się także nad tym, jak mówią,
gdy zaczynają sprawdzać nie
świadome poczucie językowe.

prof. Jerzy Bralczyk

(...) interpunkcja jest odbiciem
ładu myśli.

prof. Jerzy Bralczyk

I jeśli mam gdzieś upatrywać
inteligencji polskiej, to w wymy
ślaniu takich słów. Szczeżuje,
skąposzczety, szczwół  jest taka
roślina  przecież to rdzennie
polskie.

prof. Jerzy Bralczyk

Nieodmienianie jest tłamszeniem
duszy fleksyjnej Polaka. Bo du
sza fleksyjna w każdym Słowia
ninie tkwi.

prof. Jerzy Bralczyk

Powiada się, że w mowie niektó
rych ludzi słychać nawet błędy
ortograficzne.

prof. Jerzy Bralczyk

Uważam, że język polski jest ąę
i tak powinno zostać. Używajmy
polskich znaków za każdym ra
zem, gdy wysyłamy esemes lub
mejl.

prof. Jerzy Bralczyk

Język polski ma ortografię o ja
kieś sto razy łatwiejszą niż inne
języki świata! Nawet gramatyka
nie jest tak trudna. Tym się jed
nak różnimy od innych narodów,
że przykładamy szczególną uwa
gę do poprawności językowej.

prof. Jerzy Bralczyk
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O SZACHOWYCH POSUNIĘCIACH
W dniu 9.11.2017r. odbyły się zawody szachowe, które
miały na celu wyłonić najlepszą
drużynę gimnazjalną z gminy Zawoja.
W zawodach brało udział 5
drużyn szachowych: z Zawoi
Wilcznej, z Zawoi Mosorne,
z Zawoi Centrum, z Zawoi Gołyni i ze Skawicy. W każdej z drużyn miało być 3 chłopaków (lub
2) i 1 dziewczyna (lub 2). Były
one rozgrywane systemem każdy
z każdym. Na rozgrywkę przewidziano 10 minut, więc trzeba było „szybko myśleć”. Każdy
zespół wybierał lidera, który
w razie niejasności zgłaszał
wszystko sędziemu. Walka była
wyrównana i o zwycięstwie miały zadecydować ostatnie pojedynki. Ostateczne wyniki prezentują
się nastepująco:
1. Skawica
2. Zawoja Mosorne
3. Zawoja Centrum
4. Zawoja Gołynia
5. Zawoja Wilczna
Zawody te były naprawdę
frapujące i z chęcią pojechałbym

na nie jeszcze raz.
Dawid Bartyzel, kl. VIIb

Ilustrują one triumf myśli nad
materią"

Reuben Fine
<>

"Gra w szachy przypomina
wpatrywanie się w bezkresny "Dobry szachista ma zawsze
ocean,
szczęście"
gra w warcaby  spoglądanie Jose Raul Capablanca
w głąb bezdennej studni"
<>
Marion F. Tinsley
"Wszyscy szachiści są arty
<>
stami"
"Zawsze istnieje właściwe po Marcel Duchamp
sunięcie. Trzeba je tylko zna <>
leźć"
"W szachach  podobnie jak
Ksawery Tartakower
w każdym innym konflikcie 
sukces opiera się na ataku"

<>

Max Euwe
<>

"O, jakaż to chwała być kró
lem nie z tytułu dziedzictwa "Szachy są kamieniem pro
tronu i nie z przypadku elekcji, bierczym inteligencji"
lecz z mocy swego rozumu Johann Wolfgang Goethe
...." A. I. Kuprin
<>
<>
"Gdy widzisz dobre posunię
"Niechby i wszystkim królom cie  poczekaj! Nie wykonuj
pospadały głowy, jeden jest go! Może znajdziesz lepsze"
wieczny  monarcha szacho Emanuel Lasker
wy"
<>
<>
"Partia szachów jest zawsze
"Kombinacje były zawsze naj wygrana w następstwie błędu
bardziej intrygującym aspek  przeciwnika lub własnego"
tem szachów (...)
<>
"Znalezienie
prawidłowego
planu gry jest równie trudne,
co znalezienie jego uzasad
nienia"

Emanuel Lasker
<>

"Jeśli nie wiesz, jak masz za
grać, poczekaj, aż twojemu
przeciwnikowi przyjdzie do
głowy jakaś idea.
Możesz być pewny, że będzie
to idea fałszywa"

Siegbert Tarrasch
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U BOKU NAPOLEONA
Jak ubierano się za czasów Napoleona? A jak strzelano ze sztucera? Jak żył Napoleon?
To tylko niektóre z licznych pytań, na które odpowiedzi udzielili panowie z grupy histo
rycznej podczas spotkania z dziećmi.

16 listopada uczniowie
klas IV-VI uczestniczyli w „żywej lekcji historii”. Przenieśliśmy
się w czasie do XVIII i IX wieku.
Poznaliśmy wiele ciekawostek z tamtych czasów. Goście
opowiedzieli o stroju z odległych
wieków oraz przybliżyli nam
w przyjemny sposób historyczne
wydarzenia. Podczas prezentacji
można było ubrać się w strój Legionistów i poczuć się jak praw-

dziwy wojownik. Nie obyło się
również bez wystrzału z najprawdziwszego sztucera. Najuważniejsi uczestnicy „żywej lekcji”
otrzymali pięknie zdobione dyplomy, podpisane przez samego
Napoleona.
Ciekawa i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, którzy
odgrywali w spotkaniu różnorakie role, niepowtarzalna okazja
włożenia strojów Legionistów
oraz możliwość dotknięcia
wszystkiego i o wszystko zapytania, ugruntowały w zebranych
przekonanie, że historia to wspaniała kraina, którą warto poznać.
Kamil Olszówka, kl. VIa

.
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BIOGRAFIA GEN. JÓZEFA HALLERA
Józef Haller urodził się w Jurczycach pod Krakowem, w starej patrycjuszowskiej rodzinie
o tradycjach niepodległościowych. Z myślą o odzyskaniu wolności Ojczyzny wstąpił do
Wyższej Szkoły Wojskowej.

nizatorem
Legionu
Wschodniego, powstającego we
Lwowie z połączenia Drużyn Polowych „Sokoła”, Drużyn Bartoszowych i części Polskich
Drużyn Strzeleckich. Pełnił funkcję dowódcy 3 Pułku Piechoty
Legionów Polskich. W lipcu
1916 r. został dowódcą całej II
Brygady Legionów Polskich. Po
przedostaniu się do Francji
(1918), na polecenie Komitetu
Narodowego, organizował Armię
Polską (tzw. Błękitną). W 1919 r.
przybył do Polski na czele 100tysięcznej armii, która weszła
w skład sił zbrojnych odrodzonej
Pierwsze kroki…
Rzeczypospolitej. Wojsko Hallera wkrótce zostało skierowane na
Pełnił funkcję instruktora, front polsko-ukraiński.
a następnie komendanta w szkole oficerskiej artylerii. Przeprowadził reformę nauczania,
usuwając zdemoralizowanych zawodowych oficerów ze stanowisk
instruktorskich i zastępując ich
ochotnikami. Wprowadził do
szkół oficerskich język polski,
powołując się na uchwały parlamentu wiedeńskiego, które dopuszczały częściowe używanie
Zaślubiny…
języka polskiego w wojsku. Za
osiągnięcie znakomitych wyniW czerwcu 1919 r. Halleków otrzymał najwyższe au- rowi zostało powierzone dowostriackie odznaczenie wojskowe. dzenie siłami osłaniającymi
południową Polskę przed realWalki na frontach I Wojny
nym zagrożeniem ze strony NieŚwiatowej
miec
(Front
Południowo-Zachodni), a potem
Po wybuchu I wojny świa- objęcie w posiadanie Pomorza
towej Haller był głównym orga- i symboliczne zaślubienie Polski

z Bałtykiem (1920). W 1920 r.
przyjął funkcję generalnego inspektora Armii Ochotniczej i został członkiem Rady Ochrony
Państwa. Od 3 lipca 1920 r. do 4
lutego 1923 r. przewodniczył Związkowi Harcerstwa Polskiego. W latach 1922–27 był
przedstawicielem Chrześcijańskiej Demokracji w Sejmie. Po
zamachu majowym został zwolniony ze służby wojskowej
i przeniesiony w stan spoczynku.
W 1933 r. odbył podróż do Stanów Zjednoczonych z misją
udzielenia pomocy weteranom
i inwalidom Błękitnej Armii.
Ostatnie lata życia

Po wybuchu II Wojny
Światowej, przez Rumunię przedostał się do Francji. Oddał się
do dyspozycji, tworzącego się
rządu gen. Wł. Sikorskiego.
Wszedł w jego skład jako minister bez teki. Ponownie udał się
do Ameryki, by zelektryzować
Polonię amerykańską wezwaniem do nowej walki o ocalenie
Ojczyzny. Po demobilizacji osiedlił się na stałe w Londynie.
Umarł jako wygnaniec, legendarny „błękitny generał”, serdeczny
rycerz niepodległości. Jego prochy wróciły 23 kwietnia 1993 r.
do Polski i ostatecznie spoczęły
w Kościele garnizonowym p.w.
Św. Agnieszki w Krakowie.
Piotr Pacyga, kl. VIa
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OKO W OKO Z AKTOREM…
WARSZTATY TEATRALNE
W dniu 7 października 2017 roku odbyły się w budynku BCK niezwykłe warsztaty te
atralne, prowadzone przez panią Agnieszkę Zieleziecką  aktorkę Teatru Współczesnego
w Krakowie. Był śmiech, dobra zabawa, ale też ciężka praca…

Mimo sporego doświadczenia zawodowego (2008-2017Teatr Współczesny, 2006-2008
–Teatr Wagabunda, 2007-2008
Narodowy Teatr Edukacji, 20062007 Teatr Profilaktyczny, 20062007 Teatr Lalki i Aktora Parawan) nie onieśmielała, lecz motywowała do pracy. Warsztaty
rozpoczęły się od zabawnych
ćwiczeń rozluźniających oraz integrujących. Aktorka pokazała ta-

Zajęcia odbywały się w ramach projektu, którego współautorami są Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Wójt Gminy Zawoja. Niemal od roku uczniowie
zawojskich szkół mają możliwość uczestniczenia w kółku teatralnym. Miłośnicy Melpomeny
zgłębiają tajniki sztuki aktorskiej
pod okiem instruktorek, obcują
z kulturą w trakcie grupowych
wyjazdów do teatru, przygotowują własne przedstawienie dla społeczności lokalnej.
Tym razem spotkanie koła poprowadziła pani Agnieszka Zieleziecka - aktorka Teatru
Współczesnego w Krakowie, absolwentka Wydziału Teatrologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Szkoły Aktorskiej LART
STUDIO.

niec św. Wita a następnie
wykonała go wraz grupą teatralną.
Kolejny punkt zajęć stanowiła
praca nad scenariuszem przedstawienia. Pani Agnieszka z zainteresowaniem zapoznała się
z propozycjami uczestników zajęć – razem z młodzieżą wcielała

się w różne postacie, tworzyła
narrację sceniczną poprzez odpowiedni dobór ruchu, gestu, mimiki. Wiele uwagi poświęciła
roli rekwizytów jako łączników
określonych fragmentów spektaklu oraz ich symbolicznego znaczenia.
Zajęcia przebiegały w bardzo
miłej atmosferze. Mimo późnego
popołudnia oraz intensywnej
pracy – nikt nie odczuwał znużenia. Zapamiętamy wszystkie
wskazówki doświadczonej aktorki i chętnie je wykorzystamy
w naszym przedstawieniu.
Z wielką przyjemnością spotkamy się także jeszcze raz z panią
Agnieszką.
mgr Joanna Pacyga
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KURS PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ
czyli automatycznym defibrylatorem zewnętrznym. Takie sprzęty znajdują się w miejscach
publicznych.
Wszyscy uczestnicy spisali
się na medal, dlatego dostali
swoje zaświadczenia ukończenia
Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Wiktoria Spyrka, kl. VIa
Kurs pierwszej pomocy,
który odbył się w naszej szkole
dnia 10.11.2017r., był dla jego
uczestników nie lada wyzwaniem. Wszyscy musieli wykonać
bardzo trudne zadania - przecież
w końcu ratowali życie.
Na początku uczestnicy
zdobyli wiedzę teoretyczną i dowiedzieli się, jak należy zachować się w przypadku, gdy ktoś
straci przytomność. Później
wszyscy ćwiczyli na fantomach
niemowlaków,
rówieśników
i osób dorosłych. Nauczyli się
między innymi tego, ile wykonać wdechów, a ile uciśnięć klatki piersiowej. Następnym
trudnym zadaniem było ratowanie osoby w przypadku zadławienia. Uczestnicy mogli
trenować na innych osobach za
pomocą ''brzuszków''. Było to
urządzenie nakładane na inne
osoby, za pomocą którego można
było ćwiczyć prawidłowe działania w przypadku zadławienia się.
Później kursanci nauczyli się, jak
pomagać dzieciom do pierwszego roku życia, gdy te się zadławią. Pod koniec uczestnicy
pracowali z urządzeniem AED,
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BOBROWY WYŚCIG
W dniach 1415 listopada 2017 roku ochotnicy z naszej szkoły stanęli na linii startu,
by zawalczyć o wygraną w międzynarodowym konkursie informatycznym Bebras czy
li „Bóbr”. Konkurs zachęcił młodych ludzi do umiejętnego korzystania z komputerów
i technologii informacyjnej. Z pewnością wsparł uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejęt
ności potrzebnych w życiu i w szkole. Bardzo cenną cechą konkursu jest jego międzyna
rodowość, która sprzyja wymianie doświadczeń między nauczycielami i dziećmi.
Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodo
wej oraz Ministerstwa Cyfryzacji!

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie
myślenia
algorytmicznego
i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią
informacyjną
i komunikacyjną wśród
wszystkich
uczniów
na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma
na celu:

- zwiększenie zaangażowania
uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania
różnych dziedzin od samego
początku pobytu w szkole,
przyczynianie się do rozwoju
i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,

- sprzyjanie wyrównywaniu
szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt
i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie
mających takiego dostępu,
- zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym
i w przyszłej pracy zawodowej,
- stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między
uczniami i nauczycielami
z różnych szkół w różnych
krajach.
Posługiwanie się technologią
niesie w sobie wiele ważnych
aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych.
W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie
konkursem.
Zadania w konkursie Bóbr są
na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego
oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji
i problemów, pochodzących
z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania, takich jak:
język ojczysty, język obcy,
geografia, historia, sztuka,
technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy
komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania
często są związane również
z kulturą i językiem. Wiele
zadań umożliwia uczniom
wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.
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Zadania są testowe.

Wyniki uczniów szkoły pod
stawowej

Aby rozwiązać zadanie należy:
wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych lub wpisać
odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące
do
rozwiązania,
o których jest mowa. Rozwiązania można poprawiać.

Bartosz Smyrak 90,0 pkt.;

Każdy Konkurs Bóbr składa
się z 24 pytań podzielonych
na trzy grupy ze względu
na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie. Wynik
obliczany jest w następujący
sposób:
na starcie uczeń otrzymuje 24
punkty,
za poprawną odpowiedź uczeń
otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności
pytania,
za brak odpowiedzi uczeń
otrzymuje 0 pkt,
za błędną odpowiedź uczeń
otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25
pkt, w zależności od stopnia
trudności pytania,
maksymalna liczba punktów
to 120.

Marcin Bartyzel 52,5 pkt.

Michał Sarlej 80,75 pkt.;
Magdalena Włoch 76,75 pkt.;
Michał Kudzia 73,75 pkt.;
Kacper Mętel 62,25 pkt.;

Wyniki uczniów
gimnazjum

Maja Sobczak-Rzewnicka
83,25 pkt.;
Jakub Smyrak 82,25 pkt.;
Antoni Bogdan 81,0 pkt.;
Dawid Szarlej 77,5 pkt.;
Artur Dudoń 77,5 pkt.;
Wojciech Surmiak 67,5 pkt.;
Szymon Pacyga 66,25 pkt.;

Maksymilian Dobek 65,5 pkt.;
Norbert Groń 62,5 pkt.;
Marzena Spyrka 52,75 pkt.;
Kamil Mikołajczyk 51,25 pkt.;
Nikola B ürger 51,25 pkt.;
Weronika Klimasara 48,75
pkt.
mgr Mariusz Zasadziński
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III KOLOROWY DZIEŃ W NASZEJ SZKOLE!!!
Kolorem, który nas obowiązywał tego dnia, był kolor czarny. Czarny jest kolorem konser
watywnym i doskonale współgra niemal z każdą barwą...

Była godzina 7:34, może
7:35, gdy z naszą ulubioną panią
Katarzyną Hurbol spotkaliśmy
się i obmyśliliśmy plan naszego
wędrowania po szkole. Postanowiliśmy więc, że zaczniemy od

Poszliśmy więc dalej. Następne
klasy, które odwiedziliśmy to I,
II, III, IV, V, VI. Oni również dobrze przygotowali się na ten
dzień. Na sam koniec udaliśmy
się do najmłodszych, którzy jak
zwykle nas nie zawiedli. Skończyliśmy?
Jeszcze nie. Teraz nadszedł czas,
by wybrać najlepszą klasę. Okazała się nią IIIb gimnazjum. To
oni przez swą bujną wyobraźnię
wygrali i prowadzą 2:1z klasą 0a.
Serdecznie im gratulujemy!!!
Zachęcamy wszystkich do dalszej zabawy z kolorami i wzorami.
klas starszych, takich jak: VII, II
mgr Katarzyna Hurbol
oraz III gimnazjum. Uczniowie
Przemysław Wronka, kl. IIb
klasy IIIb gimnazjum zaskoczyli
Paweł Bartunek, kl. IIb
nas swoim ubiorem oraz dodatkami, oczywiście w obowiązującym w tym dniu kolorze.

15

POZNAJMY SIĘ, CZYLI WYWIAD Z...

JEDYNKA 3/11/2017

NIEDOSZŁA PANI ARCHITEKT
Pani Elżbieta Iciek  nauczycielka matematyki i fizyki, w młodości marzyła o tym, by zo
stać architektem. O jej drodze do zawodu nauczycielki, pasjach i niezwykłych zaintereso
waniach przeczytacie w wywiadzie, którego zgodziła się mi udzielić.
krokami, więc nie moglibyśmy
Co najbardziej denerwuje pa
pani nie spytać o plany na syl
nią
jako
nauczycielkę
westra.
w uczniach?

Najbardziej denerwuje mnie lekceważący stosunek do nauki i to,
że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to czasem nie daje sobie
szansy, żeby mu to wytłumaczyć, przeszkadza i w ten sposób
utrudnia naukę innym.

Na początek chcielibyśmy zapy
tać panią, jak się pani czuje
w naszej nowej szkole?

W nowej szkole czuję się bardzo
dobrze. Jest to fajna, nowa, nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona szkoła oraz jest dość duża
w porównaniu z tą, w której
uczyliśmy się wcześniej.

Jakich rad udzieliłaby pani
Jakich rad udzieliłaby pani
uczniom, którzy mają problem
z nauką matematyki lub fizy
ki?

Nie mam jeszcze skonkretyzowanych planów, najprawdopodobniej spędzę go w gronie
rodziny.

Co pani woli  fizykę czy mate
matykę i dlaczego?

Teraz wolę fizykę, ponieważ
uważam, że jest to bardzo ciekawy przedmiot z tego względu, że
mówi o zjawiskach, które otaczają nas w życiu codziennym,
a matematyka jest narzędziem,
którym się posługujemy, więc jak
na razie jestem zafascynowana
fizyką, chociaż matematykę również lubię.

Swego czasu również miałam
problemy z nauką matematyki
i fizyki, lecz przede wszystkim
trzeba być wytrwałym, dużo ćwiczyć, nie poddawać się i jeśli się Co by pani robiła, gdyby nie
czegoś na samym początku nie była pani nauczycielem?
wie, to pytać, pytać, pytać i jesz- Swojego czasu moim marzeniem
cze raz pytać.
było zostać architektem, więc
być może byłabym architektem.
Co lubi pani robić w wolnych

Jak długo pracuje pani jako
chwilach?
nauczycielka?

mottem kieruje się pani
W wolnych chwilach czytam Jakim
życiu?
książki historyczne, gram na pia- w
„Możesz przegrać z własnym
Skąd wzięło się u pani zamiło ninie, słucham dużo muzyki, wrogiem,
a w lecie bardzo lubię kosić tra- lecz nigdy z własnym strachem”
wanie do matematyki i fizyki?
To tak przyszło z czasem. Na sa- wę. (śmiech)
– to jest moje motto.
mym początku to były moje dwa
najgorsze przedmioty, których Jakie pory roku są pani ulubio Dziękuję za wywiad.
nie lubiłam. W pewnym momen- nymi i dlaczego?
Dziękuję.
cie powiedziałam sobie, że muszę Moimi ulubionymi porami roku
się tego nauczyć i w ten sposób są wiosna i lato, ponieważ bardzo
najpierw rozpoczęłam swą przy- nie lubię się ciepło ubierać, tak
Edwin Giertuga, kl VIa
jak
robi
się
to
w
zimę.
godę z matematyką, a później
z fizyką.

Jako nauczycielka pracuję 10 lat.

Koniec roku zbliża się wielkimi
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DZIADY CZ. II NA DESKACH SZKOLNEGO TEATRU
W dniu 15 listopada 2017r.
odbył się w naszej szkole teatr
klasowy. Całą grupą udaliśmy się
do auli, gdzie każdy zespół
przedstawił scenę przywoływania
danego ducha ukazanego w dramacie Adama Mickiewicza pt.
„Dziady” cz. II.
Pierwsza grupa zaprezentowała pojawienie się ducha pośredniego, czyli Zosi. Reżyserią
i scenografią zajęły się Adrianna
Basiura, Izabela Spyrka, Sabina
Bronicka i Julia Klimasara. Muzykę przygotowała Gabriela Kolobius. W rolę Zosi z dużym

powodzeniem wcieliła się Adrianna Basiura. „Zgodny” Chór
reprezentowały: Paulina Drabik,
Weronika Zachura, Patrycja Kuś
i Julia Klimasara. Guślarza kreowała Izabela Spyrka, natomiast
w roli starca wystąpiła Sabina
Bronicka.
Scenografię tworzyły filary
pokryte liśćmi i stół przykryty
purpurowym obrusem. Na stole
stały świece, przeróżne owoce
i inne produkty spożywcze, nadające spektaklowi wyjątkowy kli-

detale i rekwizyty: woda święcona, kropidło, choinki, „zielona
gałązka”, „baranek” i „motylek”.
Scena prezentowała się naprawdę
bardzo profesjonalnie.
Moim zdaniem, jak na tak
krótki czas na przygotowanie,
spektakl był fantastyczny, oddawał istotę dramatu, głównie
dzięki dekoracji i muzyce. Uważam, że projekt został wykonany
w fenomenalny sposób. Liczę na
więcej tak dobrych adaptacji na
naszej klasowej scenie.
Mateusz Marek, kl. IIa
mat. Aktorzy kreowali swoje
role m.in. poprzez odpowiednią
modulację i intonację głosu.
Twórcy sceny
zadbali także
o odpowiedni
dobór kostiumów. Całości
dopełniała tajemnicza i klimatyczna
muzyka.
W przedstawieniu „grały”
najmniejsze
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DZIADY CZ. II NA DESKACH SZKOLNEGO TEATRU
Marek założył czarny płaszcz,
natomiast Chór wystąpił w strojach codziennych. Ponadto
chłopcy czytali swe kwestie nierówno, gubili się w tekście i nie
próbowali modulować głosu.
Odczuwalny był także brak muzyki, dzięki niej można byłoby
stworzyć nastrój niesamowitości
i tajemniczości.
Całe przedstawienie nie
wypadło najgorzej, gdyby jednak
cała grupa zangażowała się, bystety
nie
wszyscy
postarali
się
o wiele lepsze.
Dnia 15.11.2017 r. o godzi- o właściwe stroje, tylko Mateusz łoby onoWeronika
Zachura, kl. IIa
nie 8:45 w auli odbył się spektakl
pt. „Dziady” w wykonaniu chłopców z naszej klasy.
Grupa odpowiedzialna za
to przedstawienie liczyła osiem
osób, które miały zaprezentować
wydarzenia podczas przywoływania duchów lekkich, czyli Rózi
i Józia. Reżyserią zajął się Mateusz Marek, który jednocześnie
wcielił się w rolę Guślarza odpowiedzialnego za rytuał. Postać
Starca wykreował Karol Kuś.
Aniołkami – Józiem i Rózią byli Piotr Groń i Adam Basiura.
W skład chóru wchodzili: Adrian
Stasik, Robert Zemlik, Mateusz
Skoczeń i Kacper Morawa. Za
scenografię odpowiedzialny był
Mateusz Skoczeń i Mateusz Marek. Za rekwizyty posłużyły
świece, aureola i krzyż - bardzo
skromnie, bo tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Najlepszą grą aktorską wykazał się Mateusz
Marek, który bardzo wczuł się
w rolę odgrywanej przez siebie
postaci. Zadbał o właściwą intonację i modulację głosu i najlepej
opanował czytanie tekstu. Nie-
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ANDRZEJKI
Andrzejki (Jędrzejki lub Jędrzejówki)  wieczór wróżb odprawianych 29 listopada, który
cieszy się dużą popularnością. Jest to ostatnia okazja do zabaw, przed Adwentem  cza
sem refleksji, postu, oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Naukowcy nie są zgodni co do historii powstania andrzejek. Jest kilka teorii. Jedna
wskazuje na greckie pochodzenie tego święta, ponieważ św. Andrzej  Andros w greckim
tłumaczeniu oznacza męża, mężczyznę. Inni dopatrują się związków tej tradycji w staro
germańskim kulcie boga Freyera. Chrześcijanie natomiast modlili się do św. Andrzeja
o szczęśliwe i długie małżeństwo. Obrzędy andrzejkowe znane są z XII wieku, jednak ist
nieją dowody, że ta tradycja jest jeszcze starsza.
Współcześnie ludzie coraz mniej są przesądni, nie wierzą w zabobony. Stare zwy
czaje ludowe traktują z przymrużeniem oka. Dziś wróżby andrzejkowe to forma dobrej za
bawy i rozrywki, a nie wyrocznie.

Dwudziestego ósmego listopada 2017 r. klasy IV-VI o godzinie 16:00 zebrały się w auli na
andrzejki szkolne. Naszymi opiekunkami na zabawie były panie:
Lucyna Sroka, Katarzyna Hurbol
i Anna Maśnica. Andrzejki zorganizowała klasa VIa, natomiast
w przygotowanie wróżb włączyli
się uczniowie klasy VIb. Prowadzącym imprezę był Kamil Olszówka.
Wieczór
andrzejkowy
trwał trzy godziny. Sala była kolorowo udekorowana, błyszczały
światełka, które świeciły przy

zgaszonym świetle. Przy stolikach czekali wróżbici z dobrą
wróżbą na przyszłość. Przy każdym stanowisku można było
usłyszeć inną przepowiednię –
przy moim stoliku odbywały się
wróżby z kubeczkami. Nie zabrakło też wspaniałych atrakcji i nagród.
W końcu rozpoczęliśmy
tańce. Po porządnej dawce ruchu
w takt muzyki przyszedł czas na
zabawę pt. „Miotła”, która polegała na podawaniu sobie miotły
w trakcie muzyki, a gdy melodia
cichła, osoba bedąca w posiadaniu tego przedmiotu – odpadała.
Następną zabawą były
„Krzesła”. Najpierw dziewczynki, a następnie chłopcy tańczyli
wokół krzeseł ustawionych
w okrąg i siadali na nich, gdy
muzyka ucichła. Za każdym razem znikało jedno krzesło. Zabawa była super!
Na koniec odbyło się
„Limbo”, które wymagało zdolności gimnastycznych. Wszyscy
poradzili sobie świetnie, ale poprzeczka była coraz niżej i niżej.
Koleżanka z klasy V okazała się
bezkonkurencyjna i wygrała.
Po tej zabawie nastąpiła

chwila przerwy na odpoczynek,
można też było ponownie zapytać wróżkę o przyszłość lub potańczyć.
Na koniec organizatorzy
zaproponowali taniec z balonem,
który okazał się dosyć trudny,
gdyż gdy staliśmy nieruchomo
niektóre osoby specjalnie nam
dokuczały, aby nas rozśmieszyć
i wyeliminować z gry.
Andrzejki były wspaniałe
i pełne niespodzianek, na pewno
będę pamiętać je długo i mam
nadzieję, że taka impreza kiedyś
się powtórzy. Niech żałują ci,
którzy nie przyszli!
Wiktoria Hurbol, kl. VIa

19

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

JEDYNKA 3/11/2017

EKSCYTUJĄCY FILM I NIEZWYKŁA FABRYKA

W dniu 07.11.2017r.
uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich naszej szkoły
wraz z opiekunami wybrali się na
wycieczkę autokarową do kina
Cinema City w Krakowie na film
animowany pt. „Emotki”. Fajny
film swoją fabułą i akcją przeniósł nas w niesamowite miejsce
do wnętrza naszych smartfonów.
Dzieci śmiały się przez cały seans.
Film wywarł duże wrażenie na młodych widzach. Dzieci
po zakończonym seansie były zadowolone, wszyscy bawili się
wyśmienicie. Według mnie wyjazd do kina był wspaniałym pomysłem. Film okazał się ciekawy.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie fabryki bombek w Bęble. Mogliśmy na
własne oczy zobaczyć, w jaki
sposób powstają bombki choinkowe. Na początku każde dziecko samodzielnie ozdobiło
bombkę według własnego pomysłu i kreatywności, przy pomocy
farb i brokatów. Powstały nie-

zwykle różne i twórcze bombki,
które każdy uczeń na koniec wycieczki mógł zabrać do domu.
Później obejrzeliśmy film przedstawiający proces powstawania
bombek. Następnie zwiedziliśmy
wszystkie pomieszczenia, w których ozdoby są ręcznie zdobione,
suszone i pakowane.
Podczas wizyty w zakładzie zapoznaliśmy się z etapami
powstawania ozdób, od ręcznego
formowania szkła po techniki
profesjonalnego zdobienia. Byli-

śmy zaskoczeni ogromem pracy
włożonej w wykonanie każdej
bombki. Na koniec mogliśmy zobaczyć mnóstwo szklanych
ozdób sprzedawanych w przyfabrycznym sklepie oraz dokonać
pamiątkowych zakupów.
Po zakończonym zwiedzaniu udaliśmy się do autokaru,
który zabrał nas w drogę powrotną. Przez całą podróż trwały dyskusje na temat minionego dnia.
Około godziny 17:00 dojechaliśmy pod naszą szkołę i wszyscy
rozeszli się do swoich domów.
Cieszę się, że mogliśmy
się trochę rozerwać i zapomnieć
o codziennych, szkolnych obowiązkach. Z chęcią wezmę udział
w kolejnej takiej wycieczce.
Kamil Chowaniak, kl. IIIa
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SPORTOWE WIEŚCI

GMINNE ZAWODY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ
8 listopada w Hali Widowiskowo – Sportowej w Zawoi Centrum odbyły się gminne
eliminacje w piłkę koszykową.

Około godziny 8:00 na
miejscu zebrały się drużyny z Zawoi Centrum, Zawoi Wilcznej
i Skawicy. Po krótkim przywitaniu i przypomnieniu zasad rozpoczęły się rozgrywki.
Pierwszy mecz rozegrały
uczennice z Centrum i Wilcznej.
Nasze dziewczyny nie pozostawiły złudzeń swoim rywalkom i zakończyły mecz z wynikiem 30:6.

Kolejny mecz zagrały z mieszkankami Skawicy. Po nieco słabszym początku gry, kiedy wynik
wynosił 0:4 dla Skawicy, nasze
gimnazjalistki otrząsnęły się i doprowadziły mecz do wyniku
20:8, zapewniając sobie pierwsze
miejsce w zawodach.
Równie dobrze poradzili
sobie nasi chłopcy. Najpierw wygrali oni z drużyną z Zawoi

Wilcznej z wynikiem 8:6, a następnie rozegrali mecz ze Skawicą, który skończył się dla nas
korzystnym wynikiem 17:8.
Chłopcy również wywalczyli sobie pierwsze miejsce.
Obu drużynom gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć!
Alicja Pająk, kl. IIIa

ELIMINACJE POWIATOWE
Dnia 16 listopada 2017 r. w hali sportowej w Zawoi Centrum odbyły się eliminacje powia
towe w koszykówce.

W zawodach brały udział
takie drużyny jak: SP Toporzysko, SP1 Zawoja Centrum, ZS
Zembrzyce oraz SP Sidzina.
Pierwszy mecz rozegrały dziewczęta z Zembrzyc oraz z Zawoi.
Mecz ten wygrali gospodarze. Zwyciężczyniom gratuluDrużyna z Zawoi pokonała rów- jemy i życzymy dalszych
nież dziewczyny z Toporzyska sukcesów!
oraz Sidziny.
Do finału, który odbędzie
się 1 grudnia w Suchej Beskidzkiej, awansowała także drużyna
z Zembrzyc, która wygrała mecz
z Sidziną oraz Toporzyskiem.
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"LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS"
Dnia 26 listopada 2017 roku udaliśmy się na wycieczkę do byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady AuschwitzBirkenau. Wszyscy zebrali
śmy się o 6:30 przed budynkiem hali sportowej, następnie wyruszyliśmy w drogę. Około
godziny 10:00 dotarliśmy do Oświęcimia, gdzie znajduje się obóz. Aby dostać się na teren
obozu, musieliśmy przejść przez bramki wykrywające metal, następnie otrzymaliśmy słu
chawki. Tak przygotowani do zwiedzania weszliśmy na teren byłego obozu, gdzie tuż przy
bramie z napisem: „Arbeit macht frei”  „Praca czyni wolnym” czekała pani przewodnik.
Wyniszczająca praca

Na placu apelowym

Zwiedzanie obozu rozpoczęliśmy od placu apelowego, na
którym odbywały się różnego rodzaju formy karania więźniów, m. in. wykręcanie rąk
i wieszanie w przypadku próby
ucieczki. Jedną z innych form pastwienia się nad więźniami były
odbywające się na stojąco kilkunastogodzinne apele, na których
więźniowie klęczeli, kucali lub
musieli trzymać ręce do góry.
Były one organizowane niezależnie od pogody i temperatury, powodowało
to
skrajne
wyczerpanie organizmu, co skutkowało śmiercią lub omdleniem

również skutkujące śmiercią
przez rozstrzelanie. Był to element selekcji ludzi na silnych
i słabych - nadających się do komór gazowych. Następnie udaliśmy się do bloku, w którym
można było zobaczyć fotografie
osób osadzonych w obozie. Poczułem niezwykle przygnębiające uczucie współczucia, na
fotografiach znajdowały się osoby stare i młode, mężczyźni, kobiety i dzieci - na ich twarzach
dostrzegłem ogromny strach. Na
zdjęciach znajdowały się również
osoby uśmiechnięte, jednak był
to uśmiech przesiąknięty przerażeniem.

Później przeszliśmy do sali, gdzie znajdowały się fotografie
osób
wycieńczonych
obozowym życiem. Obok egzekucji i komór gazowych skutecznym środkiem wyniszczania
więźniów była praca. Rano cała
kompania w rytm orkiestry wychodziła do pracy. Liczono
wszystkich więźniów. W ciągu
całego dnia wartość wyżywienia
wynosiła 1300 kalorii. Racja ta
ledwie wystarczała na przeżycie.
Więźniowie musieli wykonywać
wszystkie prace przez kilkanaście godzin bez chwili odpoczynku. Posiłki dostarczane były raz
dziennie, po pracy. Jednak trzeba
było odkładać połowę tego na
kolejny dzień, na rano, aby do
pracy nie iść głodnym. Z pracy
duża część osób nie wracała już
o własnych siłach. Wykończeni
umierali z łopatą i kilofem w ręku. Ludzie, którzy już nie chcieli
dalej tak żyć, rzucali się na druty
kolczaste pod napięciem elektrycznym i umierali.
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„Eksperymenty medyczne”

W celi Maksymiliana Kolbego

Kolejne zdjęcia ukazywały
dzieci przebywające w obozie.
Tutaj przewodniczka opowiedziała nam o eksperymentach na
ludziach (głównie dzieciach).
Jednymi z takich eksperymentów
były te prowadzone przez dr. Josepha Mengele i dr. Carl Cauberga. To, czym zajmowali się ci
szaleńcy, nie miało nic wspólnego z nauką - okaleczali ludzi, powodowali poważne uszczerbki na
zdrowiu, stosowali różne środki
toksyczne i zabijali. Szczególnie
okropne były doświadczenia na
bliźniakach, podczas których
doktor chcąc zmienić jednemu
z bliźniąt kolor oczu, wkraplał
mu pod powieki różne związki
chemiczne. Gałki oczne bezbronnych dzieci były wręcz wypalane
przez różnego rodzaju kwasy.
Równie okropne były całkowite
transfuzje krwi. Wielką niesprawiedliwością jest dla mnie to, iż
firmy zaangażowane w ten proceder istnieją do dziś.

Wkrótce potem przeszliśmy do podziemi, o ile wcześniej
można było odczuć smutek, to
tutaj po wczuciu się w sytuację
więźniów, zwiedzających ogarniało przerażenie, powodowane
przez klaustrofobiczne,
pogrążone
w ciemności
cele o powierzchni
5m kwadratowych,
w których
więźniowie
przebywali
po kilkunastu naraz.
Znajdowały
się tam również komory,
w których
ludzie umierali z głodu
i karcery tak niewielkie, że można było tam

JEDYNKA 3/11/2017
spać tylko na stojąco.
Jednak najgorszym fragmentem
tej części obozu była eksperymentalna komora, w której truto
cyklonem B, słowo eksperymentalna jest tu kluczowe – skazani
umierali nawet 3 dni w okropnych męczarniach a nie
30 minut jak zaplanowano.
W podziemiach poznaliśmy również historię ojca Maksymiliana
Kolbego i Gajowniczka, który
został skazany na śmierć z dziewięcioma innymi więźniami.
Prosił jednak o łaskę, tłumacząc,
że poza obozem ma rodzinę.
Maksymilian Kolbe postanowił
pójść za niego, mówiąc, że on już
swoje życie przeżył, a Gajowniczek ma je przed sobą, został
skazany na śmierć głodową
w celi, którą właśnie wtedy oglądaliśmy.
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nych imieniem i nazwiskiem,
garnków, szczoteczek i protez,
a także kosmyki włosów. Niemcy
potrafili wykorzystać człowieka
w maksymalny sposób. Ograbiali
go ze wszystkich dóbr materialnych, pozbawiali życia i nawet
po śmierci używali jako nawozu.
Przedostatnim miejscem, jakie
odwiedziliśmy w Auschwitz, była Ściana Śmierci, gdzie rozstrzelano kilkanaście tysięcy ofiar.
Uczciliśmy je minutą ciszy.
Komory gazowe, krematoria
… zagłada

codziennego użytku zabrane po
przyjeździe więźniom, zostały
Kolejnym punktem zwie- one umieszczone za ogromnymi
dzania był budynek poświęcony szybami, m.in. sterty butów, okuŻydom, ta część wycieczki była larów, toreb podróżnych podpisanajbardziej wzruszająca, zastosowano tu kontrast - najpierw
przedstawiono nam zwyczajne
rodziny żydowskie, ich szczęśliwe i radosne życie, następnie wyświetlono film z przemówieniami
nazistów i liczbami ofiar niemieckiego terroru. W sali obok
znajdowała się olbrzymia księga
z nazwiskami 4 milionów Żydów,
których udało się zidentyfikować.
Księga ta robiła naprawdę
ogromne wrażenie, czytanie jej
bez przerwy zajęłoby ponad rok,
co pokazuje ilość ofiar Niemców.
Holocaust

Masowa eksterminacja

Kolejnym budynek, jaki
odwiedziliśmy, wyrażał precyzję
i dokładność, z jaką była przeprowadzana eksterminacja. Znajdowały się w nim sterty puszek po
trującym gazie cyklonie B, którym duszono ludzi, a także różnego
rodzaju
przedmioty

Na końcu tej części wycieczki w Oświęcimiu udaliśmy
się do krematorium połączonego
z komorą gazową. W komorze
gazowej za pomocą gazu o nazwie cyklon B, który początkowo
stosowano do tępienia gryzoni,
masowo zabijano
ludzi, jednorazowo ginęło tu około 900 osób.
W krematorium
mieściły się wielkie piece do spalania ciał.
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W transporcie do Brzezinki...

Po Oświęcimiu zwiedzaliśmy Brzezinkę - oddalony o 3 km
kolejny obóz. Pani przewodnik
dokładnie opowiadała nam, jak
wyglądał proces eksterminacji na
terenie Brzezinki. Wszystko zaczynało się od tego, że cała rodzina dowiadywała się, iż zostaje
przesiedlona. Sprzedawano im
fikcyjne bilety kolejowe, dostawali oferty pracy w zakładach
produkcyjnych, które nigdy nie
istniały. Dana rodzina zabierała
ze sobą cały dobytek, wszystkie
najcenniejsze rzeczy, jakie mieli
i wsiadała do pociągu. Ludzie
więzieni byli w wagonach dla bydła. Dwa tygodnie przebywali
w zamkniętym wagonie, gdzie
z każdą chwilą było coraz gorzej.
Słabsi i starsi ludzie umierali
z głodu i wycieńczenia, dzieci z zimna. Podróżujący załatwiali
swoje potrzeby gdziekolwiek. Jedli wszystko, co wpadło im w ręce, byle tylko zaspokoić głód.
Umierali w warunkach gorszych
niż traktuje się zwierzęta. Nieraz
zdarzały się wagony, które dojeżdżały na stacje i nikt z nich nie
wysiadał. Ludzie dusili się, bo
wagony w ogóle nie były otwierane. Na stacji kolejowej wyczerpani
podróżni byli nieraz
wywlekani z wagonów na rampę
wyładowczą. Kilku esesmanów
decydowało o ich życiu czy
śmierci.
Komory gazowe

Około 25% ludzi szło do
obozu. Reszta szła się "kąpać"jak mówili esesmani tym, którzy
pytali, dokąd ich teraz zabierają.
Do pomieszczenia o powierzchni

210 m2 wpychano 2000 osób.
W przedpokoju mieli się wszyscy
rozebrać, powiesić swoje rzeczy
i wejść do "łaźni". Stawali pod
prysznicami, z których nigdy nie
popłynęła woda. Do szczelnie zamkniętej komory przez kominy,
znajdujące się w suficie, wsypywano cyklon B.. Dwadzieścia
minut - tyle czasu wystarczyło,
żeby nikt już stamtąd nie wyszedł.
Grabież dobytku

Po przewietrzeniu komór
żołnierze SS mieli rozkaz ograbiania ciał ze wszystkiego. Obcinano włosy, które przetwarzane
były na włosiankę (rodzaj materiału), złote zęby przetwarzano
na sztaby złota. Protezy i inne
przedmioty codziennego użytku,
zebrane w komorach i podczas
selekcji, segregowano i trzymano
w magazynach, skąd wysyłano
do Rzeszy. Morderstwa te były
przeprowadzane na taką skalę, że
w krematorium nie starczało
miejsca na ciała i szybko zaczęto
zakopywać je w ziemi.
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Epidemie i choroby

Epidemie w obozie były
codziennością zwłaszcza, że na
jednej pryczy, spało po parę
osób. W sali na 40 osób spało ich
200. Warunki były koszmarne.
Malaryczny klimat Oświęcimia,
złe warunki mieszkalne, głód,
niedostateczna i niechroniąca
przed zimnem odzież, szczury,
insekty - to wszystko przyczyniało się wzrostu liczby zgonów.
Na Brzezince zakończyliśmy
zwiedzanie obozu zagłady. Całe
zwiedzanie podsumowują najlepiej według mnie słowa Zofii
Nałkowskiej: „Ludzie ludziom
zgotowali ten los”. Należy pamiętać, do czego zdolni są ludzie
i nigdy ponownie nie dopuścić
do podobnej tragedii.
Klaudiusz Chowaniak, kl. IIIa
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JAK PORADZIĆ SOBIE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ NAUKI?
Wielu uczniów ma problemy z zapamiętywaniem, koncentracją oraz z chęcią uczenia się.
Nie na wszystko mamy wpływ, lecz możemy sobie pomóc, jeżeli chcemy poprawić, nie
tylko oceny, ale swoją własną wiedzę.

2. Rób mapy myśli.
3. Możesz robić rysunki kojarzące ci się z tym materiałem.
4. Jeżeli nie możesz zapamiętać
jakiegoś słowa, wymyśl historyjkę, w której opiszesz to słowo
lub jego określenie.
5. Jedz orzechy podczas nauki,
one pobudzą komórki w mózgu.
6. Nie ucz się regułek na pamięć,
szybciej zapamiętasz definicję,
którą opiszesz swoimi słowami.
7. Wymyślaj skojarzenia.
Od czego zacząć naukę?
8. Rozluźnij się. Pamiętaj, że robisz to dla siebie, a nie dla inWażnym elementem w uczeniu nych.
się jest zaplanowanie czasu 9. Rób sobie przerwy, rozkładaj
i miejsca nauki. Powinniśmy też sobie naukę na małe części.
robić sobie przerwy, ponieważ
natłok nauki też nie jest dobrym JAK SIĘ UCZYĆ, BY JAK
sposobem. Często zostawiamy
NAJMNIEJ SIĘ UCZYĆ,
uczenie się na ostatnią chwilę, co A DUŻO NAUCZYĆ I WIELE
nie jest dobre. Najlepiej uczyć się
UMIEĆ?
w godzinach popołudniowych. To, jak zaplanujemy nasze kroPowinniśmy też podzielić dany ki, będzie decydowało o namateriał na dłuższy okres czasu, szym sukcesie.
a nie na jeden dzień. Podczas Planowanie to ukierunkowanie
tych przerw możemy zjeść np. działania, ustalające tok postękostkę czekolady, owoc lub orze- powania, dobierające środki i
chy (te małe przekąski pobudzą porządkujące działania.
nasz mózg do działania). Podsta- Wyznacz sobie codzienną dawwową rzeczą jest wyłączenie kę nauki i zaplanuj czas, w
wszelkich urządzeń, gdyż one za- którym każdego dnia
wsze odwracają naszą uwagę od zamierzasz się uczyć!
nauki.
Co można robić, żeby łatwiej
przyswajać wiedzę?

OD CZEGO ZACZĄĆ?
 TABELA WAŻNYCH PY
TAŃ

1. Zaznaczaj najważniejsze infor- 1. Czego będę się uczyć? (przedmacje różnymi kolorami.
miot, jaki zakres materiału?)

2. Po co mam się tego uczyć? (co
chcę osiągnąć?)
3. Do kiedy muszę się danego
materiału nauczyć? (np. termin
egzaminu.)
4. Jak dużo czasu mam na naukę? (np. godzinę dziennie przez
2 tygodnie, ile czasu potrzebuję
na powtórki?)
5. Gdzie będę się uczyć? Gdzie
mam „kącik nauki”?
6. Jakimi sposobami będę się
uczyć? (jakie materiały powinienem zgromadzić, by zacząć naukę, np. notatki, książki, film)?
7. Czy będę uczyć się z innymi
osobami? (z kim?)
8. Co sprzyja mojemu uczeniu?
9. Co utrudnia i ogranicza moje
uczenie się?
Wszystkie odpowiedzi zanotuj na
kartce. W planie wyznacz dokładną godzinę, która będzie
przeznaczona na naukę i staraj
się jej nie zmieniać, np. sprawdzian z matematyki za dziesięć
dni; do tego czasu: 7 dni na naukę (po godzinie dziennie), 2 dni
na powtórki.
PAMIĘTAJ!

1. Nazwij swoje zadania.
2. Określ czas na zadanie.
3. Zapisz wszystko tak, by móc
do tego wracać.
4. Pamiętaj o kontrolowaniu
swoich działań, sprawdzaj, jak Ci
idzie, czy zgodnie z planem?
Julia Pietrusa, kl. IIIa
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HOROSKOPY NA LISTOPAD 2017!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

Tempo prac jest szybkie, ale stres
nie będzie Ci dzisiaj dokuczał.
Rozwiążesz każdy problem
z zimną krwią. Wybierz się do
muzeum lub na wystawę. Będziesz się dobrze bawić i być
może dowiesz się czegoś nowego.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

W listopadzie sytuacja ponownie
się uspokoi. Gwiazdy są w stabilnym i pozytywnym położeniu.
Problemy w związkach są zażegnane. Wodnik może spędzić
wolny czas z najbliższymi lub
biorąc udział w zajęciach sportowych. Również dobrze wykorzystaj ten czas do wzmocnienia Listopad może być pełen rozczawszystkich swoich relacji.
rowań dla Barana. Fakt, że każda
HOROSKOP MIESIĘCZNY
szczególna sytuacja nie idzie
DLA RYB
zgodnie z planem, nie znaczy, że
wciąż nie możesz dokonać tego,
co najlepsze. Po prostu nie możesz ulegać jesiennej depresji,
z którą masz do czynienia od
czasu do czasu. Raczej wypocznij i nabierz sił na nadchodzący
czas. Staraj się być optymistą
i podnieś na duchu swojego znajomego, kiedy jest przybity. Naprawdę się ucieszy.
MIESIĘCZNY
W listopadzie oczekuj pozytyw- HOROSKOP
DLA BYKA
nej energii, jeśli chodzi o relacje. W listopadzie,
planet
Pogodzisz się z dawnymi wroga- i gwiazd zmieniapołożenie
ponownie.
mi i zapomnisz o wszystkich Powinieneś być się szczególnie
swoich problemach. Uda Ci się ostrożny, jeśli chodzi o drobne
wprowadzić relaksujący nastrój urazy i kontuzje; na przykład
w domu, jeśli odsuniesz proble- podczas prac domowych lub podmy ze szkoły na bok. Zwróć uwa- czas uprawiania sportu. Uważaj
gę na bardziej przyjemne rzeczy.

tak jakbyś miał do czynienia
z niebezpieczną sytuacją. Poza
tym, Byk może liczyć na okres
spokoju. Staniesz w obliczu ważnej decyzji, która może mieć
wpływ na całą Twoją karierę.
Zważ dokładnie wszystkie opcje
i nie śpiesz się.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BLIŹNIĄT

Jesteś w dobrym nastroju dzięki
sukcesowi, który odniosłeś
w swojej karierze; Bliźniętom
uda się przenieść to również na
życie osobiste. W listopadzie będziesz się dobrze bawić, ciesz się
przygodą. Uda Ci się wprowadzić relaksujący nastrój w domu,
jeśli odsuniesz problemy ze
szkoły na bok. Zwróć uwagę na
bardziej przyjemne rzeczy.
Zachowuj dobre maniery.
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HOROSKOPY NA LISTOPAD 2017!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

rozpocznie analizę prawie zakończonego roku, rozważy i weźmie
pod uwagę, co można było zrobić
inaczej. Historii nie da się zmienić, więc ciesz się teraźniejszością.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA SKORPIONA

W listopadzie Rak może nadal
cieszyć się sukcesem i spokojem
dzięki swoim poprzednim wysiłkom. Będziesz miał więcej czasu
dla siebie, więc wykorzystaj to
dobrze. Uprawiaj sport i utrzymuj
dobrą kondycję. W ten sposób
możesz uniknąć choroby tej jesieni, która często dopada osoby
spod znaku Raka. W tym okresie
jesteś bardzo wrażliwy. Wzmocnij swoją odporność. Zamiast
czekolady zjedz pomarańczę.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

W niespokojnym listopadzie
Skorpion powinien poszukać korzeni swojej rodziny lub najbliższych przyjaciół. Jesteś mądry
i zdolny; nie bój się tego pokazać. Powinieneś wziąć sobie do
serca rady swojego przyjaciela
W listopadzie Panna powinna i odwiedzić miejsca, które polespędzać więcej czasu z najbliż- ca.
szymi członkami swojej rodziny. HOROSKOP MIESIĘCZNY
Zapomnisz o problemach w praDLA STRZELCA
cy i tylko będziesz się cieszyć
harmonią. Nie wahaj się, by odwdzięczyć się za starą przysługę,
w przeciwnym wypadku inni mogą potraktować cię jako egoistyczną osobę, pomimo faktu, że
to nie jest prawda. Nie bądź uległy i nie pozwól, aby ludzie traktowali Cię w ten sposób.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WAGI

Odważny, pewny siebie, asertywny i otwarty jest Lew. Wraz z nadejściem listopada, może pojawić
się jakąś jesienna depresja. Lew

Według gwiazd listopad będzie
pozytywnym miesiącem dla Wagi. Możesz spodziewać się sukcesu w szkole. Sytuacje w końcu
uspokoją się i będziesz cieszyć
się harmonią. Będziesz promieniować pozytywną energią. Koncert na żywo naładuje Twoje
baterie. Weź kogoś ze sobą. Takie
doświadczenie przyniesie wiele
dobrego.

W listopadzie nie pozwól, by cokolwiek ci przeszkadzało, nawet
zbliżającą się atmosferą Bożego
Narodzenia. Będziesz musiał
zrezygnować z kilku możliwości
spędzenia wolnego czasu. Świeże
powietrze z pewnością sprawi, że
poczujesz się lepiej, zwłaszcza
przed snem. Będziesz lepiej spać.
Izabela Spyrka, kl. IIa
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IX GMINNY KONKURS PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH, POWSTAŃCZYCH
I ŻOŁNIERSKICH

W tym roku 7 listopada odbył się IX Gminny Konkurs Pieśni
Patriotycznych,
Powstańczych i Żołnierskich.
O bohaterstwie narodu polskiego śpiewali uczniowie z różnych szkół. Rywalizacja była
duża.
Mimo to udało się. Z mojej

klasy III miejsce zdobyła
Karolina Trzebuniak i Wiktoria Hurbol.
Najwyżej wśród młodzieży
oceniono Marzenę Spyrkę
z klasy IIb gimnazjum.
Również III miejsce zajęły Gabriela Klimasara i Adrianna Basiura.
Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia za rok.
Adam Spyrka, kl. VIb

zdjęcia: zawoja.pl

29

KĄCIK ARTYSTYCZNY

JEDYNKA 3/11/2017

HISTORIA MALARSTWA  CZĘŚĆ PIERWSZA
Oto pierwsza część Historii malarstwa, w której opiszemy epoki w sztuce  od prehistorii
do renesansu, a w następnym wydaniu gazetki zamieścimy następne części.

Historia malarstwa europejskiego
daje się dość jednoznacznie podzielić na poszczególne epoki od
czasów prehistorycznych po koniec XIX wieku, który przyniósł
niezwykłą różnorodność stylów
i kierunków malarskich.
Prehistoria

Malarstwo prehistoryczne zostało
odkryte właściwie dopiero
w XIX wieku (np. Altamira),
a najbardziej istotne odkrycia pochodzą z XX wieku – np. jaskinia
Lascaux (1940). Najczęstszym
tematem malowideł prehistorycznych są zwierzęta i postaci ludzkie, składające się m.in. ze scen
polowań. Malowidła te urzekają
swoją siłą i naturalizmem – ale
jedynie w przypadku zwierząt:
postaci ludzkie są zazwyczaj bardzo uproszczone i zgeometryzowane. Podłożem dla malarstwa
była skała jaskiń, na której prostymi farbami z pigmentów i gliny zarysowywano kontury
obiektów, a czasem wypełniano
je ziemistymi barwami. Farby nanoszono rękoma, za pomocą
mchu, a czasami pryskano barwnikiem z wydrążonych kości. Do
prymitywnych technik malarskich wrócono w XX wieku; nie-

Renesans (13501510)
którzy ekspresjoniści malowali
rękami, a Jackson Pollock stoso- Był epoką, która przyniosła mawał podobną do wspomnianej larstwu olbrzymią ilość innowawyżej technikę pryskania farbą. cji. Należy wśród nich wymienić
przede wszystkim zeświecczenie
Starożytność
Antyk (400 p.n.e. – 400 n.e.) sztuki, które pozwoliło na udoprzyniósł udoskonalenie technik skonalenie portretu, pejzażu oraz
malarskich. Pojawiły się też małe pogłębienie psychologii i symboszczoteczki z włosia służące do liki dzieł poza sferę religii. Renenanoszenia farby, czyli pędzle. sans wprowadził swobodniejszą
Jednak niewiele z ówczesnych kolorystykę, ożywił drugi plan na
dzieł pozostało do naszych cza- obrazie i zamiłowanie do szczesów. Powstawały liczne obrazy gółu. W tej epoce powstało rówmalarstwo
olejne
dekoracyjne, przedstawiające bó- nież
stwa i herosów (także na różnych (przypisuje się je czasem, nie do
naczyniach i przedmiotach użyt- końca słusznie, Janowi van
kowych). Istnieją przesłanki Eyck) i upowszechniło się płótświadczące o tym, że niektórzy no, które to wynalazki umożliwimyśliciele greccy rozważali ma- ły delikatniejszy światłocień
i pogłębiony modelunek. Nielarską perspektywę.
zwykle istotne jest również
Średniowiecze (4001350)
To czas gwałtownego rozwoju wprowadzenie perspektywy –
technik malarskich, głównie na pierwsze doświadczenia należały
desce: tempery, później oleju, do Paolo Uccello, a perspektywę
a także fresku. Powszechna była zbieżną wprowadził na obrazy
tematyka religijna, na wschodzie Piero della Francesca. RenesanEuropy powstawały doskona- sowa ideologia skłoniła wielu arłe ikony. Charakterystyczne dla tystów do tworzenia studiów
średniowiecza jest hierarchiczne ciała ludzkiego (np. Leonardo da
i idealistyczne przedstawianie Vinci) oraz przyrody (np. Alpostaci. Osoby ważniejsze są brecht Dürer); w tym okresie
więc większe. Nie przywiązywa- rozwinęła się również martwa
no wielkiej wagi do realizmu natura. Można właściwie powieanatomicznego, stąd liczne prze- dzieć, z wielką przesadą, że dokłamania w proporcjach ciała, piero renesans jest czasem
"płaskość" postaci i obrazu. Ma- powstania malarstwa. Metafilarstwo uzupełniano chętnie zło- zyczna kreacja sztuki właściwa
tem,
wykładając
złotymi Średniowieczu ustąpiła przed napłatkami powierzchnię malowa- turalizmem i tendencją do poznanej deski. Pod koniec średniowie- wania świata zewnętrznego.
Piotr Pacyga, kl. VIa
cza lub na początku renesansu
Kamil Olszówka, kl. VIa
pojawił się pejzaż.
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CZAS NA MODĘ!
Każda z nas ma swoje triki, które sprawdzają się idealnie w pielęgnacji naszej urody. Po
niżej przedstawiamy kilka z nich, dzięki którym podkreślisz to, co w tobie najpiękniejsze
a zarazem ukryjesz niedoskonałości.
Efekt uniesionych brwi

szą jednak pamiętać, że olejek
może lekko pociemnić
Jeżeli nie możesz znaleźć swoje- rycynowy
go odcienia podkładu, to mamy kolor włosków.
Własny krem koloryzujący

Podkreślone rzęsy przez cały
dzień

Efekt ten można uzyskać w bardzo szybki i prosty sposób. Należy jedynie narysować dokładnie
nad brwią łuk za pomocą rozświetlacza lub jasnego korektora
w pędzelku.
Następnie rozetrzyj palcem.
Dzięki temu łuk brwiowy będzie
sprawiał wrażenie uniesionego,
a całe spojrzenie zyska bardziej
„wypoczęty” wygląd.
Sok z cytryny na przebarwienia

Kiedy często malujemy paznokcie, nieważne jak bardzo o nie
dbamy, musimy się liczyć ze
zniszczoną płytką paznokcia
i przebarwieniami. Tutaj przychodzi nam z pomocą sok z cytryny. Wystarczy wycisnąć
niewielką jej część i wacikiem
rozprowadzić sok na naszych paznokciach.

Zanim użyjesz zalotki, przez 3-5
sekund skieruj na nią strumień
suszarki. Rozgrzana zalotka zadziała podobnie do lokówki –
podkręci rzęsy na cały dzień.
Sposób na przesuszone dłonie
na to świetny sposób!
Wystarczy zmieszać odrobinę ko- Teraz, kiedy robi się coraz chłodrektora z kremem nawilżającym.
Dzięki temu uzyskasz delikatne
krycie połączone z odpowiednią
pielęgnacją.
Magiczna moc olejku rycyno
wego

Jeśli twoje rzęsy nie są dla ciebie
wystarczające, zbyt krótkie lub
rzadkie, musisz spróbować tego
sposobu. Oczyść dokładnie
szczoteczkę ze starego tuszu do
rzęs i nabierz nią niewielką ilość

olejku. Przeczesz nią rzęsy tak,
jakbyś malowała je maskarą. Ponadto tego samego olejku możesz
użyć także do brwi, by je zagęścić i wydłużyć. Blondynki mu-

niej, nasze dłonie narażone są na
zimno i częste zmiany temperatury, więc stają się suche, szorstkie i podrażnione. Możesz
przywrócić im miękkość i nawilżenie, przygotowując kąpiel
w oliwie z oliwek. Wystarczy, że
lekko ją podgrzejesz, dodasz witaminy A i E, a także trochę soku
z cytryny. Po 10 minutach wysusz dłonie, a resztę oliwki, która
została na nich, wsmaruj.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa
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WIGILIJNY KOMPOT
Kompot z suszonych śliwek jest bardzo smacznym uzupełnieniem świątecznych posił
ków. U mnie w domu co roku gości obowiązkowo na wigilijnym stole i nie wyobrażam so
bie, żeby było inaczej ;)

czy jest wystarczająco słodki, jeśli nie - dodaj cukru lub miodu według uznania. Niestety miód
w zetknięciu z gorącym napojem traci większość
swoich pozytywnych, zdrowotnych właściwości,
dlatego zanim go dodasz przestudź kompot.
4. Najlepiej smakuje podawany na ciepło razem
z owocami.
WIGILIJNY KOMPOT Z SUSZU
SKŁADNIKI:

2 l wody,
1,5 szklanki suszonych śliwek,
1 szklanka suszonych jabłek,
1 szklanka suszonych gruszek,
2 laski cynamonu,
5 goździków,
1 łyżka cukru.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1. Owoce opłucz, włóż do garnka i zalej wodą (powinno być około 2 litry wody, z czego możesz
przygotować 6-8 porcji kompotu). Dodaj goździki
i cynamon.
2. Całość zagotuj, następnie zmniejsz ogień i gotuj
przez około 20-25 minut.
3. Pod koniec gotowania sprawdź smak kompotu,

Edwin Giertuga, kl. VI a

32

JEDYNKA 3/11/2017

WARTO OBEJRZEĆ

ASCETYCZNA „ZEMSTA”
W TEATRZE IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE

Niemałym zaskoczeniem
dla uczestników Koła Teatralnego „Etiuda” okazał się spektakl
„Zemsta” w reżyserii Anny Augustynowicz, który mieliśmy
okazję obejrzeć w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Zdumienie wywołał fakt,
że to spektakl niezwykle skromny inscenizacyjnie, żeby nie po-

stiumów z epoki
czy
wystroju
wnętrz z przełomu XVIII i XIX
wieku. Uderza
przede wszystkim
ascetyzm scenografii, bo na scenie
dominuje
czerń i biel, uwagę zwracają jedynie trzy ramy
z siatką (a nie
mur), podest
i stół, który
wszakże pełni
wielorakie
funkcje - raz
jest podestem,
raz stołem, innym razem...
Równie
skromnie, a czasami nawet niechlujnie
prezentowali się
aktorzy
we
współczesnych
strojach, które zaprojektowała

wiedzieć, iż niemal całkowicie
odarty ze wszystkich środków
artystycznego wyrazu. Marek
Braun, odpowiedzialny za scenografię, wykazał się dużą odwagą,
decydując się na ubóstwo inscenizacyjne. Widz nie wkracza bowiem do dobrze mu znanego
świata z komedii Fredry, próżno
szukać w spektaklu barwnych ko-

bec widza. Szkoda, że postacie
w spektaklu nie zostały zindywidualizowane poprzez kostium tak dalece idąca unifikacja wydaje mi się niepotrzebna.
Muzyka, ograniczająca się
do występu perkusisty (skądinąd
pokazu artystycznie ciekawego)
Daniela Malchara, też nie zachwyca w tym przedstawieniu
i wypada blado - tym bardziej,

Wanda Kowalska. O ile zrozumiałe może
być osadzenie
akcji w czasach
nam współczesnych, o tyle
mało sensowna
wydaje się taka
ignorancja wo-

że niektóre dźwięki przeszkadzają w odbiorze spektaklu. Człowiek-orkiestra wciela się ponadto
w Dyndalskiego, Śmigalskiego
i w pozostałych sługów Cześnika, co dla młodszego pokolenia
widzów może być trudne w odbiorze i przeszkadzać w identyfikacji bohaterów.
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ASCETYCZNA „ZEMSTA”
W TEATRZE IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE
ich
rolach
Karolina Kamińska (Klara) i Mateusz Bieryt jako
Wacław. Zabawna
jest
dominacja
Klary nad pantoflarzem Wacławem,
jej
dziarskość i przebojowość śmieszą
w konfrontacji z nieudacznicWydaje się, że wspomnia- twem Wacława. Gdzieś z boku
ne przeze mnie zabiegi, a właści- pojawiał się Papkin – w tej roli
wie ich brak, miały służyć Feliks Szajnert. Wydaje mi się,
skupieniu się na słowie
i rzeczywiście tekst komedii Fredry widz słyszy
niemal w całości, bez
skrótów i przeróbek. To
nie lada wyzwanie dla aktorów, aby utrzymać uwagę widzów przez półtorej
godziny, i wyzwanie dla
odbiorcy, by mimo tak
oszczędnych
środków
wyrazu nie ulec znudzeniu. Aktorzy różnie sobie
z tym zadaniem poradzili – Cze- że aktor nie do końca poradził
śnik (Maciej Jackowski) starał się sobie z powierzonym mu zadamówić naturalnie, kreując swą niem – jest on po trosze rozsądpostać na prostego i porywczego nym, sentymentalnym błaznem,
trosze
mężczyznę. Rejent (Marcin Sian- po
ko) posługiwał się językiem po- gadatliwym
tocznym, wypadł „grzecznie” hipochonw swej roli i świętoszkowato. Nie drykiem,
podobała mi się gra Hanny Bie- który wproluszko, która wprawdzie wykre- wadza
owała
Podstolinę
na w smętny
pretensjonalną damę, ale jej spo- nastrój.
Rozusób frazowaia tekstu nie przemawiał do mnie, wręcz utrudniał miem załojego rozumienie. Ciekawie nato- żenia
miast zaprezentowali się w swo- inscenizato-

rów tego przedsięwzięcia, jestem
w stanie nawet ich pochwalić za
zwrócenie naszej uwagi na słowo
i jego wagę, na próbę podkreślenia ponadczasowości i uniwersalności tekstu, ale czy do końca
twórcom się to udało? Co zostało
po odarciu sztuki z obyczajowości? Czy nadal pozostaje ona ponadczasowa? Czy jest tylko
historyjką o dwóch skłóconych
sąsiadach? Czy to jedynie opowieść o miłości dwojga młodych
ludzi? Czy może wreszcie prawda o nas samych – ludziach bezbarwnych,
niewyróżniających się,
nieumiejących usiąść do
„okrągłego” stołu? Na
te i inne pytania każdy
z nas powinien sam sobie odpowiedzieć i chociażby z tego względu
polecam obejrzenie tego
spektaklu w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego.
Uczestniczka wyjazdu
do teatru
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AKCJA POD ARSENAŁEM

Film „Akcja pod Arsenałem” to powstały w 1977 roku
dramat wojenny, wyreżyserowany przez Jana Łomnickiego,
oparty na motywach książek
Aleksandra Kamińskiego pt.:
„Kamienie na szaniec” i "Akcja
pod Arsenałem" Stanisława Broniewskiego. Obraz Jerzego Łomnickiego nawiązuje do wydarzeń
roku 1943, kiedy to członkowie
Szarych Szeregów przeprowadzili heroiczną akcję uwolnienia
schwytanego przez Gestapo „Rudego”, ich przyjaciela i czynnego
członka ruchu oporu. Utwór jest
zatem oparty na autentycznych
faktach i opowiada historię o poświęceniu się młodych ludzi dla
Ojczyzny.

Scenariusz do
filmu został napisany przez Jana
Stefana Stawińskiego, ukazał on
jedną z najważniejszych akcji
zbrojnych Szarych Szeregów.
Polegała ona na
odbiciu przewożonego z gmachu
Gestapo na Pawiak, Jana „Rudego” Bytnara.
Przyjaciele „Rudego” odnieśli
sukces, ratując
go z rąk Niemców, a wraz
z nim wyzwolili
dwadzieścia innych osób.
Film nie jest
jednak dokładnym ukazaniem tego, co działo się w książce, ponieważ Łomnicki postanowił
zwrócić szczególną uwagę na odczucia bohaterów a także na relacje między nimi niż na sam
przekaz historyczny. Film do głębi mnie poruszył, chociaż oczywiście nie tak mocno jak książka.
Reżyser ukazuje losy młodych
mężczyzn, gotowych zginąć za
ojczyznę. Ważne są ich postawy,
ich uczucia. Bojownicy nie są
jednak wyidealizowani, ale pokazani jako zwykli, dzielący troski
dnia codziennego młodzi ludzie.
Mimo tragicznych warunków bytowania nie tracą poczucia humoru i młodzieńczego wigoru.
Warto ten film obejrzeć,
choć został nakręcony w czasach,

kiedy to przemysł filmowy
w Polsce nie był tak dobrze rozwinięty jak obecnie, dlatego też
niektóre sceny mogą wydawać
się sztuczne (np. strzelaniny).
Niemniej jednak trzyma widzów
w napięciu, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, jak dalej
potoczą się losy bohaterów. Plusem są zaprojektowane przez
Martę Walczak kostiumy i kreacje aktorskie Jana Englerta
(„Orsza”), Ryszarda Gajowskiego („Alek”), Cezarego Morawskiego („Rudy”), Mirosława
Konarowskiego („Zośka”) oraz
Magdaleny Wołłejko („Basia”).
Film „Akcja pod Arsenałem” ukazuje najważniejsze wartości tamtejszej Polski - „Bóg,
honor, ojczyzna”. Według bohaterów, nie były to puste słowa,
lecz ideały, w imię których w poświęcili swoje życie.
Polecam obraz Jana Łomnickiego wszystkim tym, którzy
opowiadają się za życiem,
w obronie wolności. Na przekór
wszystkiemu „Kamienie na szaniec” i adaptacja filmowa
w piękny sposób przypominają
o postawach i ideałach, za którymi tęsknimy do dziś.
Jakub Smyrak, kl. IIIa
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„JEDZ, MÓDL SIĘ I KOCHAJ”

Powieść „Jedz, módl się
i kochaj” czytałam na początku
bardzo niechętnie, gdyż nie
wzbudzała ona mojej ciekawości.
Od samego początku wydawała
mi się ona nudna i niezrozumiała.
Książka cieszy się niezwykłym
zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Zachwyca się nią wiele sławnych osób,
dlatego można z pewnością powiedzieć, że największą popularność przyniosła autorce właśnie
ta książka. Autorką książki jest
Elizabeth Gilbert.
Bohaterką powieści jest
Amerykanka, kobieta sukcesu,
która pozornie ma wszystko – ży-

je w jednym
z ciekawszych miast,
Nowym Jorku, ma męża,
przyjaciół
i związaną
z podróżami
pracę, którą
lubi. Jednym
słowem kobieta
ma
wszystko,
o czym marzy niejedna
przedstawicielka płci
pięknej. Jednak pewnej
nocy, szlochając na łazienkowej
podłodze nad
faktem, że
przestała kochać męża,
przy boskiej
pomocy dochodzi do wniosku, że musi
zmienić swoje życie. Cudowna
kobieca książka o poszukiwaniu
drogi do własnego szczęścia,
o odnajdywaniu siebie. Pełna humoru i zrozumienia prawdziwa
historia kobiety, która podnosi się
po rozwodzie i na nowo układa
sobie życie, najpierw dogadując
się sama ze sobą. Fabuła podzielona jest na trzy części - trzy etapy drogi. Bohaterka najpierw
udaje się do Włoch, by tam rozpieszczać się i koić nerwy po
rozstroju związanym z rozwodem. Włochy uczą ją, jak sobie
dogadzać i cieszyć się życiem

bez poczucia winy. Bohaterka
przeżywa wiele wspaniałych
przygód i wreszcie jest spełnioną
i szczęśliwą kobietą.
"Jedz, módl się, kochaj" mówi
o tym, co może się zdarzyć, kiedy bierzemy odpowiedzialność
za nasze własne zadowolenie
z życia. Mówi również o przygodach, jakie mogą się przydarzyć
kobiecie, która nie chce już dłużej powielać utartych wyobrażeń.
Jest to opowieść, która poruszy
każdego, kto kiedykolwiek obudził się rano z nieodpartym pragnieniem zmian.
"Jedz, módl się, kochaj" to książka, która nie znajdzie czytelnika,
dla którego wszystkie trzy części
będą rewelacyjne. Dotykanie tak
wielu różnorodnych płaszczyzn
jak kuchnia, duchowość i miłość
dla wielu będą w pewnej części
nudne bądź niezgodne z przyjętą
przez czytelnika filozofią życiową. Równocześnie jednak, pewne partie książki miłośnik kuchni
czy sympatyk jogi będzie czytał
z zapartym tchem. Nie jest to
więc cecha negatywna utworu,
swego rodzaju uniwersalność to
chyba najlepszy zabieg, każdy
bowiem znajdzie w tej powieści
coś dla siebie. Myślę, że z pewnością mogę polecić tę książkę
każdemu - zarówno młodzieży,
jak i dorosłym. Moim zdaniem
każdego czytelnika ta powieść
nauczy czegoś innego i każdy
znajdzie coś dla siebie.
Izabela Spyrka, kl. IIa
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Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA…

Już około 429 roku p.n.e.
Empedokles uważał, że światło
ma skończoną prędkość, mimo
że wydaje się, iż przemieszcza
się w okamgnieniu. Był on jednak godnym uwagi wyjątkiem
pośród starożytnych filozofów,
bowiem większość zgadzała się
z Arystotelesem, że prędkość
światła jest nieskończona. Pierwszą próbę zakwestionowania tego
poglądu i zmierzenia prędkości
światła podjął Galileusz w 1667
roku, za pomocą prostej metody.
Galileusz i stojący w odległości
1,6 km pomocnik na zmianę zasłaniali i odsłaniali lampy, jedno-

cześnie mierząc, ile czasu zajęło
im zauważenie światła. Najprawdopodobniej była to jedynie metoda zmierzenia prędkości
i reakcji. Galileusz doszedł do
wniosku, że jeśli prędkość
światła nie jest nieskończona,
to na pewno jest ogromna prawdopodobnie co najmniej
dziesięciokrotnie szybsza od
prędkości dźwięku.
Newton i inni badacze założyli, że prędkość światła jest
zmienna w zależności od
ośrodka, przez który przechodzi światło. Fizeau zdołał zmierzyć prędkość światła, która
według niego wyniosła 313 300
kilometrów na
sekundę.
Światło zajmuje
szczególną pozycję w dziejach fizyki, bo jest
widzialne i jego
istnienie
ma
ogromne znaczenie dla ludzkości.
Światło Słońca
biegnie do Ziemi
około 8 minut; to

oznacza, że gdyby Słońce nagle
zgasło, dowiedzielibyśmy się
o tym po około 8 minutach.
W innych ośrodkach przeźroczystych, takich jak szkło, woda
światło rozchodzi się z mniejszą
prędkością. Prędkość światła
w próżni jest największą znaną
prędkością we Wszechświecie.
Wysyłając i odbierając sygnały
świetlne, można kodować informacje. Najczęściej źródłami
światła są ciała o wysokiej temperaturze.
Księżyc nie jest źródłem światła,
świeci światłem odbitym pocho-

dzącym od Słońca. Również planety widoczne na nocnym niebie
świecą światłem odbitym. Źródła
światła wysyłają światło dzięki
przemianom jednej formy energii
w inną. Często zamiast mówić,
że źródła światła świecą, używa
się określenia, że wysyłają one
lub emitują światło. Ze względu
na to, czy źródła światła zostały
wytworzone przez człowieka,
czy też nie, dzieli się je na
sztuczne (np. żarówka, laser,
świece) i naturalne (np. Słońce,
błyskawica).
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Laser jest sztucznym źródłem światła o szczególnych właściwościach falowych i często
o dużej mocy. Znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
W
medycynie
wykorzystywany jest jako narzędzie chirurgiczne. Po przecięciu
wiązką laserową naczynia krwionośne same się zasklepiają na
skutek działania wysokiej temperatury. W ten sposób ogranicza
się krwawienie podczas operacji.
W technice używany jest do
przecinania metali lub do drążenia bardzo małych otworów
w twardych materiałach, np. diamencie. Lasery znalazły zastosowanie
również
w światłowodowych urządzeniach pomiarowych. Najczęściej
stosuje się je w telekomunikacji
i nawigacji.
Światło ma na nas ogromny wpływ - jedno pobudza do życia, dodaje sił, inne wprost
przeciwnie, drażni i zachęca do
zamknięcia się w zaciemnionym
pomieszczeniu. I pomyśleć, że to
"tylko" fale elektromagnetyczne

różnej długości...
Zimne, biało-niebieskie świetlówki to zmora naszych domów.
Dla większości ludzi ich światło
w dłuższej perspektywie jest nie
do zniesienia. Jak się okazuje,
można tę cechę wykorzystać
w praktyce. Przykład Szkocji
i Japonii pokazał, że wymiana
nocnego oświetlenia miejskiego
na niebieskie spowodowała obniżenie wskaźnika przestępczości.
Czyżby przestępcy nie byli w stanie znieść tego koloru?
Świecimy w ciemności - to prawda. Nie tylko wtedy, kiedy przez
tydzień zapomnimy o prysznicu

albo najemy się czekolady. Jako
ludzie mamy wrodzoną zdolność
do bioluminescencji, czyli naturalnego świecenia. Niemniej jednak ilość światła, jaką
wytwarzamy, jest o jakieś 1000
razy zbyt mała, by było ją w stanie dostrzec ludzkie oko.
Selen to ciekawy pierwiastek niemetal wykorzystywany do
różnych zastosowań, począwszy
od szamponów przeciwłupieżowych, a skończywszy na fotokomórkach i kserokopiarkach. Te
ostatnie wykorzystują jego
szczególną właściwość, a mianowicie przewodnictwo elektryczne
uzależnione od naświetlenia otoczenia. Inaczej mówiąc, w ciemności selen jest izolatorem,
z kolei w świetle przewodzi prąd.
Ehh, nawet pierwiastkom nie
chce się pracować po ciemku...
mgr Elżbieta Iciek
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,, W moim przekonaniu wyrażanie nienazwanych uczuć jest celem poezji”
( M. Białoszewski )

Powiatowy
Konkurs Poetycki
,,Nienazwane uczucia”
( XI edycja )
Organizatorzy:
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Suchej Beskidzkiej
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
W tej edycji konkurs promuje hasło innowacji pedagogicznej:
Życie  to pasja!
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REGULAMIN KONKURSU

1 . Konkurs organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe, przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu suskiego, którzy piszą poezję;
zarówno uczniów jak i dorosłych.
2. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
I. Uczniowie szkół podstawowych (po raz pierwszy od tej edycji)
II. Uczniowie szkół gimnazjalnych
III. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IV. Dorośli
Dodatkowo, w tej edycji można do trzech tekstów dołączyć jeden utwór, będący dowolną realizacją hasła ,,Życie to pasja!”. W tej kategorii jury przyzna osobne nagrody.
Ten utwór należy opatrzyć mottem: ,,Życie to pasja!”
3. Wiersze autorskie, które nie były wcześniej publikowane lub nagradzane, należy przesyłać
na adres Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, ulica płk. T. Semika 1 do 1 5 grudnia 201 7 roku (piątek), z dopiskiem: KONKURS POETYCKI lub dostarczyć osobiście.
4. Do prac, napisanych na komputerze w trzech egzemplarzach, należy dołączyć płytę CD
oraz kopertę z kartą uczestnika konkursu.
Każdy stronę z tekstem należy opisać na dole pseudonimem artystycznym, np. ‘Kret’ oraz
oznaczeniem poszczególnych kategorii: szkoła podstawowa ( K. I ) gimnazjum ( K. II ) szkoła
ponadgimnazjalna ( K. III ) lub dorośli ( K. IV ).
Przykład: Kret ( K. II )
5. Karta uczestnika konkursu powinna znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie, dołączonej do tekstów opisanej pseudonimem i oznaczeniem kategorii np. Kret ( K. II ). PRACE NIESPEŁNIAJĄCE W/W WARUNKÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!
6. Maksymalna ilość utworów to trzy wiersze jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Uwaga - Dodatkowy czwarty wiersz zgłaszają uczestnicy, realizujący hasło ,,Życie to pasja!”
7. Prace oceni jury, biorąc pod uwagę sprawność warsztatową autorów, oryginalność twórczą.
8. Jury przyzna nagrody za najlepsze utwory. Przewidziane jest przyznanie I, II i III nagrody
w poszczególnych kategoriach. W tej edycji jury przyzna również nagrody w kategorii ,,Życie,
to pasja!”. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród.
9. Wyniki konkursu otrzymają szkoły w formie faxu lub telefonicznie, zostaną zamieszczone
również na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
1 0. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 2 lutego 201 8 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Suchej Beskidzkiej o 1 2.40 (data i miejsce odbioru nagród mogą ulec zmianie).
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Nagrodzone teksty zostaną odczytane podczas finału przez uczestników konkursów recytatorskich.
11 . Informacji udziela szkolny koordynator: mgr Izabela Korzec ( Izabela5@poczta.onet.eu ) regulamin konkursu oraz informacje na jego temat zamieszczone są m.in. na stronie internetowej
Liceum Ogólnokształcącego http://zsosuchab.nazwa.pl/html/
1 2. Nadesłanych prac nie zwracamy. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w mediach.
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DLACZEGO OBCHODZIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA?
Niedawno obchodziliśmy święto 11 listopada, czyli Dzień Odzyskania Niepodległości
przez Polskę w 1918 roku  jest to data umowna, bo moglibyśmy świętować 7 lub 14
listopada. Dzień ten był obchodzony przez środowiska związane z Józefem Piłsudskim,
a dopiero w 1937r. został ustanowiony przez sanację Świętem Niepodległości.

skanie niepodległości świętowali
piłsudczycy. Początkowo jedynie
nieoficjalnie, na zasadzie nieformalnych spotkań z Marszałkiem

wypowiedziała swoim mocodawcom posłuszeństwo i ogłosiła poniepodległego Królestwa
Lewica niepodległościowa, wstanie
Polskiego.
na czele z Polską Partią SocjaliOficjalne święto
styczną, przez długi czas za symDopiero ustawą z 23
boliczną datę odzyskania kwietnia
1937 roku dzień 11 liniepodległości uznawała 7 listopada. Była to data, kiedy w 1918
roku w Lublinie ogłoszono powstanie Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej
Sporne daty

z Ignacym Daszyńskim na czele.
Z kolei środowiska konserwatystów i monarchistów odzyskanie
niepodległości świętowały 7 października. Tego dnia, działająca
w Warszawie z nadania Państw
Centralnych, Rada Regencyjna

stopada został ustanowiony oficjalnym świętem państwowym.
Zarówno lewica, jak i konserwatywna prawica miały swoje własne, inne daty obchodów (7 i 14
XI). Skąd pojawił się pomysł na
świętowanie 11 listopada?
11 listopada…

Tego właśnie dnia odzy-

w Belwederze lub
Sulejówku, w niedzielę poprzedzającą
co roku 11 listopada.
Dlaczego akurat taka
data? Bo właśnie tego
dnia Piłsudski w 1918
roku, dzień po przyjeździe do Warszawy
z Magdeburga, objął
z rąk Rady Regencyjnej władzę nad polskimi siłami
zbrojnymi. Również wtedy rozbrajano w stolicy niemiecki garnizon. Co więcej, w tym samym
czasie we Francji podpisano zawieszenie broni kończące I Wojnę Światową.
Piotr Pacyga, kl. VIa
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PSIKUS PRZYJACIÓŁ
Nazywam się Marie. Halloween od zawsze było moim ulubionym świętem, dlatego już kilka
tygodni przed nim zaczęłam dekorować swój dom i szukać odpowiedniego stroju, by wybrać się
ze znajomymi na przyjęcie. Moim
przebraniem była wampirzyca
o mętnych oczach w poszarpanym stroju ze sztuczną krwią na
koszuli. Tworzenie tego stroju dawało mi wiele radości. Wreszcie
nadszedł dzień długo oczekiwanej
przeze mnie imprezy. Niestety,
jak się okazało, moi przyjaciele
zrezygnowali na kilka godzin
przed, ponieważ musieli pilnie
wyjechać. W taki więc sposób byłam zmuszona do obchodzenia
Halloween sama.
Wieczór nie zapowiadał się
wcale ciekawie. Z przymusu poszłam na zbieranie cukierków po
sąsiedztwie. Ludzie byli nieco
zdziwieni moją samotnością. Mimo to w każdym domu przyjmowano
mnie
serdecznie
i dziękowano za podtrzymywanie
tradycji. Te odwiedziny sprawiły
mi radość, ale byłam trochę zawiedzona faktem, że robię to zupełnie sama. Już około
dwudziestej pierwszej wróciłam
do domu. Trochę zmęczona rzuciłam się na kanapę, myśląc co ja
zrobię z taką ilością cukierków.
Szczęśliwie mam dwóch bratanków, którzy pochłaniają słodycze
w każdej ilości, a i ja sama jestem
niezłym łakomczuchem. Po obmyśleniu cukierkowej strategii
chwyciłam do ręki pilota i odpaliłam telewizor. Akurat trafiłam na
jakiś horror i pomyślałam: „dlaczego nie?”, skoro dzisiaj Halloween. Zaciekawiona obejrzałam
go do samego końca bez mrugnię-

cia okiem. Scenariusz filmu opowiadał o psychopacie, który
prześladował grupkę nastolatków. Mimo tego, że fabuła była
dla mnie interesująca pomyślałam, że to dobrze, że był to tylko
film. Jakbym miała jeszcze mało
wrażeń, postanowiłam sprawdzić
na Facebooku, kto obchodził dzisiejsze święto. Wiadomo, na Facebooku
jest
wszystko.
Przechodząc z salonu do kuchni
po telefon, usłyszałam dziwne
kroki i ni stąd, ni zowąd rozległo
się pukanie w szybę. Podskoczyłam, zaraz przyszedł mi na myśl
morderca z obejrzanego przed
chwilą filmu. Jednak przywołałam się do porządku, stwierdzając, że to wyobraźnia płata mi

figla. Ale ponownie usłyszałam
pukanie, tym razem do drzwi.
Oniemiałam i automatycznie
otworzyłam. Strach mieszał mi
się z ciekawością. Usłyszałam
śmiechy i głośnie "cukierek albo
psikus".
To moi przyjaciele stali
w drzwiach i nie mogli się nadziwić mojej przerażonej minie.
Resztę wieczoru spędziliśmy na
obżeraniu się moimi cukierkowymi zdobyczami i opowiadaniu
strasznych historii. To tak, aby
uczcić Halloween, bo na co dzień
nie lubimy takich koszmarnych
opowiadań.
Weronika Zachura, kl. IIa
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KAWAŁ ŻARTU
Pani mówi do Jasia:
- Jasiu, powiedz mi, jakie
zwierzątko bardzo lubisz.
- Jasiu na to: dzwiedź
- Pani mówi do Jasia: Jasiu, nie
dzwiedź tylko niedźwiedź
A Jasiu się odzywa:
- Jak niedzwiedź, to nie znam...
Aula studencka. Trwa wykład, a
za oknem robotnicy kładą
ocieplenie i co chwilkę zaglądają Przed egzaminem student pyta
przez okno na aulę. Nagle
wykładowca nie wytrzymał:
studenta:
- Co oni tak tu zerkają???
- A, bo to studenci zaoczni - pada - Powtarzałeś coś?
odpowiedź z sali.
- Ta.
- A co?

Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Będzie dobrze, będzie dobrze!
- Tato, ty to masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na Co mówi kabel do kabla?
przyszły rok - zostaję w tej samej
klasie.
- Bądźmy w kontakcie!

- Jak brzmiały ostatnie słowa
twojego pana od biologii?
- Znam ten gatunek węża.
- Spokojnie, nie jest jadowity.
- Ile zna pan języków?
- Trzy.
- Jakie?
- Rosyjski, angielski i francuski.
- Proszę powiedzieć coś po angielsku.
- Gutten tag.
- Ale to jest po niemiecku.
- A, to cztery.
- Tato, mój nauczyciel polskiego
pochwalił mnie dzisiaj.
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę jak lekarz
z 30 - letnią praktyką.

Myśli miesiąca:
Człowiek, który ma odwagę wziąć odpowiedzialność za samego siebie, na ogół szybciej
się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie.
Antoni Kępiński
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