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GDZIEŻ JEST BRODA HERODA?
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE, CZYLI JAK
BÓG ZŁO W DOBRO PRZEMIENIA
Tegoroczne Jasełka Bożonarodzeniowe w naszej szkole przybrały nieco inny charakter. I tym
razem historia Bożego Narodzenia została opowiedziana w sposób niebanalny. Obok postaci Maryi,
Józefa, Aniołów, Diabłów i Pasterzy wystąpiły także zwierzęta: Czarna Owca, Owczarek, Osiołek,
ale szczególną rolę odegrała pewna ptasia rodzina: Wróblowa, Wróbel i Wróblątka. Jej losy w nie
samowity sposób, także za sprawą brody Heroda, skrzyżowały się z przeżyciami Świętej Rodziny
w Nazarecie.
W tej opowieści Herod coś stracił, ptaszki i ludzkość zyskały, a Bóg zło w dobro przemienił.
Nie zabrakło też wątków regionalnych, które rozbawiły publiczność, ale także pobudziły wszystkich
do refleksji. Całości dopełniły tradycyjne kolędy i świetne pastorałki, które pięknie wyśpiewał chór!
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PRÓBY, PRÓBY, PRÓBY....
Zanim na scenie wystawiliśmy Jasełka Bożonarodzeniowe, odbyliśmy wielogodzinne pró
by, podczas których szlifowaliśmy dykcję, intonację i modulację głosu. Wiele czasu po
święciliśmy na opracowanie ruchu scenicznego, by każda scena miała swój
niepowtarzalny charakter. Mamy nadzieję, że pilnie słuchaliśmy reżyserek i zgodnie z ich
wskazówkami zagramy podczas występu. Jak widać na zdjęciach, mieliśmy też wielu asy
stentówpomocników, bez pomocy których pewnie nie wszystko poszłoby tak sprawnie.

3

TRADYCJE I ZWYCZAJE

PRÓBY, PRÓBY, PRÓBY....

JEDYNKA 5/01/2017

4

TRADYCJE I ZWYCZAJE

JEDYNKA 5/01/2017

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
"Nawet jeśli tradycję baśnią osnuwamy,
To najważniejszej prawdy wszyscy się trzymamy.
Prawdy, aktualnej we wszystkich wiekach,
Że Bóg nieskończenie pokochał człowieka".
Premierę tegorocznych Jasełek Bożonarodzeniowych zaszczycili swoją obecnością: biskup Marian
Buczek, proboszcz Ryszard Więcek, senator Andrzej Pająk, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, wójt
Marcin Pająk. Sala BCK zgromadziła też pokaźną liczbę mieszkańców Zawoi, którzy wiernie  od
dziewięciu lat  towarzyszą nam w przeżywaniu historii narodzin Jezusa. Przy okazji dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia, a było Was
wielu..., bez Waszego wsparcia niewiele udałoby się zdziałać!

Po niezwykle ekscytują- dopracowywali szczegóły. Po
cym castingu wybrano aktorów skończonej charakteryzacji odbydo corocznych Jasełek Bożonaro- ła się próba generalna, na której
dzeniowych
organizowanych
przez Zespół Szkół w Zawoi
Centrum. Po szeregu ciężkich
prób, niezwykłej cierpliwości
opiekunów oraz pomocy znalezionej u nauczycieli, pracowników szkoły oraz pozostałych
uczniów Jasełka Bożonarodzeniowe zostały wystawione 29
stycznia 2017r.
Od godziny 12:00 wszyscy
ciężko pracowali, charakteryzatorzy malowali większość aktorów,
chórek ćwiczył kolędy, aktorzy

wszyscy już odczuwali lekki
stres.
O godzinie 15:00 ogromna
liczba gości zebrała się, aby podziwiać wykonaną przez nas pracę. Z widowni słyszeliśmy wiele
oklasków, czasem również śmiechów wywołanych różnymi
śmiesznymi wypowiedziami wygłoszonymi ze scenariusza napisanego panią Joannę Pacygę.
Po przedstawieniu rozpoczęła się sesja fotograficzna aktorów oraz nagrywanie utworów
chórku.
Julia Pietrusa, kl. IIa
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KIM BYLI TRZEJ KRÓLOWIE?
W grocie betlejemskiej Jezus objawił się nie tylko narodowi wybranemu, ale światu repre
zentowanemu przez trzech mędrców ze Wschodu.

Nie byli królami - tylko
magami albo astrologami. Należeli do ówczesnej elity intelektualnej - z pewnością pełnili taką
rolę, jak współcześni naukowcy.
Dlaczego ich pojawienie się
w grocie betlejemskiej stało się
wydarzeniem tak doniosłym, że
na jego pamiątkę Kościół ustanowił jedno z najważniejszych
świąt chrześcijańskich? Odpowiedź znajdujemy w nazwie tego
święta, obchodzonego 6 stycznia.
To uroczystość Objawienia Pańskiego. W grocie betlejemskiej
Jezus objawił się nie tylko kilku
pastuszkom, ale i całemu ówczesnemu światu.
llu mędrców?

Liczba złożonych przez
nich małemu Jezusowi darów
(złoto, kadzidło i mirra) sprawiła,
że przyjęto, iż było ich trzech.
Tradycja chrześcijańska nadała
im imiona: Kacper, Melchior
i Baltazar. Przyjmuje się, że przybyli z Persji, czyli dzisiejszego
Iranu. Każdy z nich reprezentował inną rasę. Najwyższy z mędrców, czarnoskóry Kacper, miał
pochodzić z Etiopii, najniższy
i biały Melchior – z Egiptu, a żółtoskóry Baltazar – z Azji Mniejszej.
Oczytani w Księgach

Wiedzieli o zapowiadanym
przez proroków królu żydowskim. Zauważywszy na niebie
niezwykłą gwiazdę, uznali ją za
znak zapowiadający jego przyj-

ście. Podążyli jej śladem, odbywając daleką i niebezpieczną
podróż. Pojawienie się mędrców,
szukających nowego króla żydowskiego, przeraziło Heroda,
władcę Judei.

ską. Kadzidło to cenna żywica,
używana w świątyniach do okadzania ołtarza – oznaczało boską
naturę Jezusa. Zaś mirra była
wonną żywicą otrzymywaną
z drzew balsamowych, której
używano do nacierania zwłok –
Poczuł się zagrożony
zapowiadała przyszłą śmierć
Nie wiemy, czy magowie Chrystusa.
byli zdziwieni skrajnym ubóstwem, które zobaczyli - EwanNapis na drzwiach
gelie o tym milczą, ale na pewno
przyjście na świat wielkiego kró6 stycznia, w dzień Objala w marnej stajence musiało ich wienia Pańskiego, katolicy znazadziwić. Nie to jednak było czą drzwi swych domostw,
ważne. W Grocie Narodzenia do- kreśląc poświęconą w kościele
konało się wydarzenie wielkiej kredą napis: „C+M+B”. To
wagi - objawienie Jezusa Zbawi- pierwsze litery słów zdania w jęciela światu pogańskiemu, uoso- zyku łacińskim: Christus mansiobionemu przez przybyszów.
nem benedicat (Niech Chrystus
błogosławi temu domowi). Napis
Trzy dary: złoto, kadzidło
ten często mylnie tłumaczono jai mirra
ko inicjały imion trzech mędrZłoto zawsze było najcen- ców.
niejszym kruszcem na świecie,
Piotr Pacyga, kl. Va
symbolizującym władzę królew-
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GŁOSY Z IV A
Kilkoro uczniów tej klasy na zajęciach kółka polonistycznego przygotowało krótkie wy
wiady, które sami tak zatytułowali: CZWARTA A ODPOWIEDŹ MA!
Oto pytania:

1. Jaką dyscyplinę sportową chętnie uprawiasz?
2. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? W jakich szkolnych konkursach lub zawodach
bierzesz udział?
3. Czy tęsknisz za poprzednią
szkołą w Zawoi? Uzasadnij swą
odpowiedź.
4. Jakie jest twoje ulubione miejsce w nowej szkole?
5. Co chcesz dostać na urodziny?
Zdradź swoje marzenia.
A teraz odpowiedzi:
Gabrysia:

domu.
2. Mój ulubiony przedmiot szkolny to plastyka, ponieważ lubię
rysować i malować. Brałam
udział w konkursie plastycznym
w tamtym roku. Lubię też matematykę, której uczy miła pani.
3. W ogóle nie tęsknię do poprzedniej szkoły.
4. Moim ulubionym miejscem
w szkole jest nasz korytarz, dlatego że można się na nim bawić.
5. Chciałabym dostać notes i malowankę.
Ania

1. Moja ulubiona dyscyplina to
pływanie. Jeżdżę na treningi do
Suchej Beskidzkiej, gdzie ćwiczymy, np. skoki do wody.
2. Ulubiony przedmiot to plastyka, na której wykonuję różne rzeczy. Najbardziej lubię malować
węglem, ostatnio narysowałam
w ten sposób czajnik. Rok temu
brałam też udział w konkursie
kolęd, zaśpiewałam Gdy śliczna
panna… i uzyskałam 1. miejsce.
3. Tęsknię za poprzednią szkołą,
ponieważ w klasie było fajnie,
wesoło, było mniej nauki. Tęsknię za panią nauczycielką, która
nas wtedy uczyła.
4. Moim ulubionym miejscem
w nowej szkole jest korytarz koło
mojej klasy, bo tam mogę porozmawiać z koleżankami.
5. Chciałabym dostać ciepły, ładny i długi sweter.

rą trenuję z tatą - najczęściej
w wakacje - i dobrze się przy
tym bawimy.
2. Mój ulubiony przedmiot to
matematyka. Jest ciekawa, a ja
lubię rozwiązywać różne zadania. W tamtym roku brałam
udział w konkursie piosenek.
Uzyskałam 3. miejsce.
3. Tęsknię za starą szkołą, bo już
nie uczy mnie pani z poprzedniej
klasy.
4. To sala lekcyjna, ponieważ jest
w niej cicho i przestronnie.
5. Chciałabym dostać telefon dotykowy.
Michał

1. Moją ulubioną dyscypliną
sportową jest siatkówka. Rozwijam swe umiejętności w tej grze,
chodząc dwa razy w tygodniu na
półtoragodzinne treningi.
2. Jest to matematyka. W ubiegłym roku brałem udział w konkursie
matematycznym,
w którym byłem na podium 3 razy z rzędu – w klasie trzeciej zająłem 1. miejsce.
3. Z jednej strony tęsknię, bo korytarze nie były aż tak zatłoczone, a z drugiej strony nie,
ponieważ teraz mamy więcej sal
i nowy sprzęt. Nauczyciele są
mili i nie zadają dużo prac domowych (przynajmniej dla mnie
to nie jest dużo), są wesołe lekcje
i dodatkowe zajęcia.
Natalia
4. Moim ulubionym miejscem w
1. Moja ulubiona dyscyplina to
nowej szkole jest szklana podłobiegi długodystansowe. Uczestni- Julka
na pierwszym piętrze.
czę w zawodach i ćwiczę koło 1. Interesuję się piłką nożną, któ- ga
5. Chciałbym dostać smartfona.
1. Moja ulubiona dyscyplina
sportowa to jazda na nartach.
2. Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi są plastyka i muzyka, a ja chętnie śpiewam
i rysuję. Dwa razy brałam udział
w konkursach plastycznych,
w których zdobyłam 3. i 2. miejsce. Lubię też wszystkich nauczycieli, ponieważ są mili.
3. W ogóle nie tęsknię, ponieważ
nowa szkoła jest lepiej wyposażona.
4. Moim ulubionym miejscem
jest korytarz koło mojej klasy.
Tam zawsze jest wesoło.
5. Chciałabym dostać sztalugi
i farby.

10

Z ŻYCIA SZKOŁY

JEDYNKA 5/01/2016

OGÓLNOPOLSKA STYPENDIADA POLONISTYCZNA
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
W dniach 10–12 stycznia
2017 r. uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Zawoi Centrum wzięli
udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA POLONISTYCZNA.
W ramach tegorocznego
Projektu Stypendialnego uczniowie zmagali się w następujących
trzech konkursach przedmioto-

wo-tematycznych z zakresu edukacji polonistycznej:
1. Konkurs czytelniczy „Kreator”
– 10 I 2017 r.
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – 11 I 2017 r.
3. Konkurs literacki „Polonus” –
12 I 2017 r.
Zakres tematyczny poszczególnych konkursów:
1. Konkurs czytelniczy „Kreator”
– w konkursie należało wykazać
się znajomością treści jednego
utworu literackiego dowolnie wybranego przez ucznia spośród
trzech następujących propozycji:
● Charles Dickens „Opowieść
wigilijna”, Wyd. Tower Press,
● Aleksander Fredro „Zemsta”,

● Stefan Żeromski „Syzyfowe
prace”.
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – był zróżnicowany stopniem
trudności
dla
poszczególnych klas 1-3, ale

sprawdzał w każdej klasie znajomość tych samych
reguł ortograficznych:
● u – ó, ż– rz, h – ch.
3. Konkurs literacki „Polonus” –
uczniowie mieli za zadanie napisać jednostronicowe wypracowanie na podany (wolny) temat.
Konkurs sprawdzał umiejętność
posługiwania się następującymi
formami wypowiedzi pisemnej:
● klasa 1 – opowiadanie twórcze
z dialogiem,
● klasa 2 – list prywatny,
● klasa 3 – rozprawka.
Wyniki zostaną ogłoszone
24 marca 2017r.
Szkolny Koordynator
Katarzyna Wilczyńska
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POCZYTAJ MI, KOLEŻANKO LUB KOLEGO!
„Poczytaj mi, koleżanko lub kolego”  to akcja Biblioteki Szkolnej, która w ramach
rozwoju i wspierania czytelnictwa organizuje działania promujące czytelnictwo wśród
uczniów.

24 stycznia 2017r. odbyło
się kolejne spotkanie młodzieży
gimnazjalnej z dziećmi ze szkoły
podstawowej.
Uczniowie z klasy IIb gimnazjum (Ania Pacyga, Paweł Szafraniec, Norbert Groń) udali się
do klasy IIa szkoły podstawowej,
aby przeczytać młodszym kolegom bajkę pt. ,,Zaczarowana zagroda". Po zajęciu miejsca na

środku sali gimnazjaliści rozpoczęli czytanie. Wszystkie dzieci
bardzo uważnie słuchały historyjki opowiadającej o pingwinkach
i zagrodzie. Na koniec pani Bożena Arcikiewicz zadała maluchom kilka pytań dotyczących
bajki. Jak się okazało, dzieci
udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
Po zrobieniu pamiątko-

wych fotografii uczniowie klasy
IIa podziękowali gimnazjalistom
za odwiedziny i przeczytanie ciekawej książki.
Ania Pacyga, kl. II b

12

NASZE SUKCESY

JEDYNKA 5/01/2017

I SZKOLNY TURNIEJ TEATRALNY
"TEATR  ŚWIAT WIDZA I AKTORA"
Organizatorem konkursu było Szkolne Koło Teatralne "Etiuda". W jury konkursu zasia
dły: pani Jolanta Kosowska, pani Katarzyna Wilczyńska oraz Julia Pietrusa, które oce
niały występy i zadania uczetników zgodnie z wcześniej przygotowanymi kryteriami.
Celem konkursu było przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy o teatrze starożytnym
i współczesnym.

Dnia 19 stycznia 2017r.
odbył się I Szkolny Turniej Teatralny „Teatr – świat widza i aktora” dla uczniów klas
gimnazjum. Poszczególne klasy
reprezentowali
następujący
uczniowie:
klasa III

Marcin Pacyga
Oskar Burger
Mateusz Mika
klasa IIb

Karolina Szarlej
Karol Spyrka
Marzena Spyrka
klasa IIa

Aleksandra Iciek
Alicja Pająk
Antoni Bogdan
klasa Ib

Maria Woźniak
Paweł Bartunek
Anna Smyrak
klasa Ia

Adrianna Basiura
Marcin Pasierbek
Mateusz Marek

Łącznie
wzięło w nim udział
15 uczniów gimnazjum, którzy rywalizowali w siedmiu
rundach
turneju.
Uczestnicy musieli
wykazać się wiedzą
o teatrze starożytnym i współczesnym
(definicje i ich wyjaśnienie), zaprezentować kostium
starożytnego aktora, ułożyć puzzle „teatralne”, zaprojektować
afisz teatralny, zainscenizować
„Żarłoczną Ewę” K. I. Gałczyńskiego, odczytać fragment „Antygony” Sofoklesa, wyrażając
odpowiednie emocje i rozwiązać
test wiedzy dotyczący teatru starożytnego.

Rezultaty gimnazjalnej rywalizacji prezentuje tabela.
Uczniowie zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami
i drobnymi upominkami, które
zostaną wręczone po feriach.
Fundatorami nagród są:
Supermarket "Lewiatan",
Cukiernia "Polański" i
BgPN.

Dziękujemy!

K.W.
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ZDOBYLI LAURY
W KONKURSIE POETYCKIM
NIENAZWANE UCZUCIA
Organizatorem konkursu było: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz Liceum
Ogólnokształcące nr 1 w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest promowanie twórczo
ści poetyckiej wśród młodzieży, zachęcanie do wyrażania ,,nienazwanych uczuć”.

Dnia 20 stycznia 2017r.
w Liceum Ogólnokształcącym
nr 1 im. Marii Skłodowskiej –
Curie odbył się finał X jubileuszowej edycji Powiatowego
Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane uczucia”.
W tym roku w konkursie
wzięli udział następujący uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Krysty w Zawoi Centrum:
kl. Ia - Adrianna Basiura, Weronika Zachura,
kl. Ib - Małgorzata Iciek,
kl. IIa - Julia Pietrusa,
kl. III - Jadwiga Basiura, Oskar
Burger, Paweł Smolik.
Uznanie jury zyskał
wiersz Pawła Smolika, który
zdobył I miejsce w kategorii
uczniów szkół gimnazjalnych
z powiatu suskiego. II miejce wywalczyła Małgorzata Iciek z klasy Ib. Jak się okazuje poeci rosną
także w szkole podstawowej, po-

nieważ
II
miejsce
w tymże konkursie zdobył
w tej kategorii Piotr Pacyga z kl. Va
Laureaci konkursu
otrzymali pamiątkowe statuetki, pióra

personalizowane i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej. Dodatkową nagrodą będzie
publikacja
wierszy w specjalnym wydaniu Zeszytów Literackich
na stronie liceum.
Nagrody wręczyli:
wicestarosta
powiatu suskiego –

Zbigniew Hutniczak, naczelnik
wydziału promocji, kultury, sportu i funduszy – Janusz Kociołek,
dyrektor LO nr 1 – Jan Zadora
oraz polonistki wchodzące
w skład jury – Izabela Korzec
i Jolanta Żmija.
Opiekunom artystycznym
wręczono także pamiątkowe podziękowania. Na zakończenie
uroczystości uczniowie liceum
recytowali wiersze uczestników
konkursu. Laureaci wysłuchali
nagrodzonych
tekstów w wykonaniu członków
artystycznej grupy ,,D – Best!”
przy lirycznym
akompaniamencie pianistki.
Paweł Smolik,
kl. III
zdjęcia:sucha24.pl
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DZIEŃ KOLORU  PASIASTY ZAWRÓT GŁOWY
Im bardziej jesteś w paski – tym lepiej! Twój ubiór, dodatki muszą pokazać, że jest
"pasiasty" dzień. Wyznaczony wzór ma dominować w twoim stroju.

Dnia 20.01.2017 r. (piątek)
odbył się w naszej szkole po raz
drugi Dzień Kolorów. Tego dnia
wzorem przewodnim stały się
różnego rodzaju paski.
Wyzwanie podjęło wielu
uczniów, a także nauczycieli.
Ubiory uczniów były sprawdzane
przez uczennice klasy IIa gimnazjum (Alicja Pająk i Aleksandra
Iciek). Według nich najlepiej poradziły sobie: Amelia Zając (klasa Vb) oraz Magdalena Kawiak
(klasa IIIa). Klasy, które wyróż-

niały się najbardziej, to: klasa 0a
szkoły podstawowej i klasa IIa
i IIb gimnazjum.
Alicja Pająk, Aleksandra
Iciek, kl. IIa
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BIOLOGICZNE ZMAGANIA GIMNAZJALISTEK
W tym roku uczestnicy Małopolskego Konkursu Biologicznego od października pod kie
runkiem pani Anny HyliHudyki zgłębiali tajniki genetyki, gdyż cały konkurs został podpo
rządkowany tematowi: Zdrowie człowieka w aspekcie terapii genowej. Na wszystkich
etapach sprawdzane są umiejętności przewidziane w programach nauczania zgodnych
z podstawą programową biologii dla III etapu edukacyjnego.
Ponadto w rozwiązywaniu zadań konkursowych na etapie rejonowym i wojewódzkim
uczeń powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w podstawie
programowej IV etapu edukacyjnego: zakres podstawowy (Biotechnologia i inżynieria
genetyczna) oraz zakres rozszerzony pkt. V (Budowa i funkcjonowanie organizmu
człowieka), pkt. VI (Genetyka i biotechnologia) oraz treściami zawartymi w literaturze
konkursu dotyczącymi terapii genowej jako sposobu walki z chorobami.
Etap szkolny konkursu odbył się 27 października 2016r. , a etap rejonowy – 10 stycznia
2017r.

10 stycznia 2017 roku
w naszej szkole odbył się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu
Biologicznego. Wzięły w nim
udział: Magdalena Piergies i Maja Sobczak-Rzewnicka z klasy 2
gimnazjum oraz Dominika Lasa
z klasy 3 gimnazjum.
O godzinie 9:00 uczestniczki przystąpiły do pisania. Na

rozwiązanie wszystkich zadań
miały 90 minut. Prace uczennic
nadzorowały p. Katarzyna Hurbol i Elżbieta Iciek. Po upływie
wyznaczonego czasu arkusze zostały zakodowane i przekazane
Komisji Rejonowej. 24 stycznia
2017 roku została opublikowana
lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Zakwalifikowała się do niego
Magdalena Piergies. Ostatni etap
konkursu odbędzie się 6 marca
2017 roku.
Serdecznie gratulujemy
Madzi i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie.
Dominika Lasa, kl IIIa

SPOTKANIE Z LEŚNICZYM
27 stycznia 2017 r.
uczniów klasy Ia szkoły podstawowej odwiedził pan Jerzy
Skocz, który jest leśniczym i pracuje w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka.
Podczas zajęć dzieci zapoznały się z pracą leśniczego i jego rolą w zakresie ochrony
lasów. Pan leśniczy wyjaśnił
dzieciom potrzebę dokarmiania
zwierząt w czasie mroźnej zimy
oraz zwrócił szczególną uwagę

na to, aby nie karmić zwierzyny
leśnej blisko domostw ze względu na zagrożenia, jakie czyhają
na te zwierzęta koło skupisk
ludzkich i na ulicach. Leśniczy
uwrażliwił dzieci na pomoc ptakom i z tego powodu podarował
im piękny karmnik, który został
przymocowany do szkolnego parapetu okiennego. Prowadzący
w ciekawy sposób wprowadził
pierwszoklasistów w świat zwierząt i roślin. Dzieci chętnie rozwiązywały zagadki, słuchały

odgłosów lasu i kolorowały postacie leśnych zwierząt. Dodatkowo, wykorzystując plansze
przyniesione przez leśnika, obserwowały rolę lasu w życiu
człowieka i próbowały umieszczać zwierzęta w określonych
warstwach lasu.
mgr Kazimiera Kostyra

17

JEDYNKA 5/01/2017

Z ŻYCIA SZKOŁY

HOJNY ODRUCH SERCA
"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje"

~ Jan Paweł II
ofiarowała najwięcej pieniędzy,
była klasa II szkoły podstawowej. Cieszymy się bardzo, że
uczniowie z naszej szkoły tak
chętnie pomogli tej rodzinie
i mamy nadzieję, że uzbierane
pieniądze w jakiś sposób pomogą
w budowie nowego domu.
Natalia Łatka, IIIa

Dnia 24 i 25 stycznia 2017
roku w naszej szkole odbyła się
zbiórka pieniędzy na potrzeby rodziny z naszej okolicy, która została dotknięta pożarem. Kwestę
przeprowadziły uczennice z klasy
III gimnazjum: Natalia Łatka,
Dominika Lasa, Anna Mętel, Weronika Front, Julia Pacyga, Wik-

toria Kostyra oraz Sylwia
Tomczyk. Do zbiórki dołączyły
się wszystkie klasy od 0 do III
gimnazjum wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami. Uzbieraliśmy łącznie
840,13 zł. W komisji znaleźli się:
Natalia Łatka, Tomasz Trybuś
i Sebastian Baraniec. Klasą, która

MECZ CHARYTATYWNY
Dnia 06.01.2017 r. o godz.
15:00 odbył się mecz charytatywny – zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na potrzeby dzieci
autystycznych.
Spotkanie odbyło się
w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Zawoi Centrum. Głównym
prowadzącym był p. Piotr Jezu-

tek. Mecze rozgrywały się pomiędzy policjantami, służbą
liturgiczną a władzą samorządową.
W przerwach pomiędzy meczami
odbywała się licytacja różnych
rzeczy, m.in. kalendarz Cracovii
z autografami piłkarzy, koszulka
zagranicznego piłkarza oraz wiele innych.

Można było również poczęstować się różnymi rodzajami ciast
oraz domowymi przysmakami,
które przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich.
Cała impreza zakończyła
się koło godziny 20:00.
Natalia Łatka, IIIa
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W TROSCE O NASZE ZDROWIE
Smog to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem
i spalinami. Jest toksyczne i nienaturalne. Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połą
czenie słów smoke – dym i fog – mgła. W ostatnich latach odnotowujemy wzrost stężenia
trujących substancji w powietrzu, którym oddychamy. W Europie Polska jest pod tym
względem w najgorszej sytuacji. Stężenie trucizn w atmosferze znacznie przekracza u nas
granice norm.
Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady
przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe pojazdów mechanicznych itp.) i produkty
ich fotochemicznych i chemicznych przemian zachodzących w warunkach inwersji tem
peratury podczas bezwietrznej pogody; powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożo
nych nim obszarów w obniżeniach terenu.

Dnia 24 stycznia 2017r.
z inicjatywy dyrektora szkoły
Krystiana Kaznowskiego nasze
gimnazjum odwiedziła Jolanta
Sitarz-Wójcicka z Podhalańskiego Alarmu Smogowego.
Dzięki prelegentce dowiedzieliśmy się, co to jest smog
i jaki wpływ ma on na nasze
zdrowie. Po obejrzeniu filmu i
prezentacji dotyczących omawianego tematu dyskutowaliśmy. Na
zakończenie pani pokazała materiały, które można palić w piecach oraz te, które wywołują
smog.
Na koniec przedstawicielka
Podhalańskiego Alarmu Smogowego zaapelowała do gimnazjalistów, aby wiedzę na temat smogu
przekazali swoim najbliższym,
znajomym, sąsiadom, aby rozpowszechniali informację, że palenie śmieci jest niewłaściwe
i karygodne.
Myślę, że treść apelu zapamiętamy na długo i będziemy
wykorzystywać zdobyte informacje w praktyczny sposób.
Maria Woźniak, kl. Ib

klimat subtropikalny. W jego
skład wchodzą:
azotu,
występuje -- tlenek
tlenek
węgla,
szczególnie intensywnie w okre- - węglowodory.
sie między listopadem, a stycz- Smog elektromagnetyczny - to
niem, kiedy temperatury sięgają rodzaj smogu związanego z emiumiarkowanej strefy klimatycz- sją sztucznego promieniowania
nej. W jego skład wchodzą naj- elektromagnetycznego, wpływaczęściej:
jącego do środowiska. Ma ono
- tlenek siarki,
związek z przepływem prądu czy
- tlenek węgla,
napięcia poprzez wszelkiego ro- tlenek azotu,
dzaju sprzęty domowe, teleko- sadza,
munikacyjne
czy
linie
- pył.
energetyczne.
Smog fotochemiczny - ten dla
Smog kwaśny - to rodzaj mgły
odmiany powstaje w miesiącach utworzonej
w wyniku braku rugłównie letnich, gdzie występuje
chu mas powietrza oraz
wysokiej
wilgotności
przy dużym
stężeniu pyłu
węglowego
w powietrzu.
Podobny do
smogu londyńskiego.
WARTO WIEDZIEĆ
Smog  rodzaje:
Smog londyński -
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JAK ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ?
CO RADZĄ EKSPERCI?
Do szkoły wychodź po
śniadaniu i ze śniadaniem.
Poranny posiłek zapewnia do
starczenie energii na drogę do
szkoły i kilka pierwszych lekcji.

Skutki zdrowotne rozpoczynania
nauki bez spożytego śniadania są
związane z hipoglikemią występującą u dziecka. Dolegliwości
odczuwane przez ucznia to zmęczenie, ospałość, zaburzenia termoregulacji, zaburzenia pracy
przewodu pokarmowego zgłaszane jako bóle brzucha czy niekiedy luźne stolce. W czasie zajęć
szkolnych dziecko wykonuje zarówno pracę umysłową, jak i fizyczną (gimnastyka).
Zużywana energia ze śniadania
zjedzonego w domu wystarcza na
pierwsze godziny nauki. Aby
uczucie głodu nie przeszkadzało
w dalszej nauce, niezbędne jest
zjedzenie kolejnego posiłku –
drugiego, szkolnego śniadania.

Wskazane jest, aby drugie śnia- ucznia”, „Pij mleko – będziesz
danie było przynoszone z domu, wielki”.
a nie kupowane w sklepiku. Ro- Namawianie do spożywania mledzice mają wtedy pewność, że ka i jego przetworów uzasadniodziecko spożyło posiłek, a nie ne jest ich wartością odżywczą.
Pełnowartościowe białko wykorzystywane jest do budowy
wszystkich tkanek organizmu.
Kości są utwardzane wapniem,
który dobrze jest przyswajany
z mleka. Mleko i jego przetwory
zawierają także jony magnezu,
potasu i cynku. Są źródłem witamin z grupy B, A i D. W mleku,
a szczególnie w serach, jest zawarty skoniugowany kwas linolowy – jeden z najsilniej
działających związków o właściwościach przeciwnowotworowych zawartych w pożywieniu.
Dla dzieci, które nie lubią mleka
lub źle je tolerują, alternatywą
mogą być mleczne napoje fermentowane – jogurty lub kefiry.
W napojach mlecznych fermensłodycze.
Mleko, jogurty i sery to podpo towanych zawarta jest flora bakteryjna
o
działaniu
ra mocnych kości.
Mają one
Uczniowie zachęcani są w róż prozdrowotnym.
ny sposób do picia mleka np.: mniejszą zawartość laktozy i le„Szklanka mleka dla każdego piej strawne białka. Sery żółte to
skondensowane
źródło zarówno
energii
jak
i wapnia.
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Zawsze myj ręce przed ona podzielona na kilka posił
posiłkiem.
ków, a nie dostarczona jedno
Przestrzeganie zasad higieny razowo.
spożywania posiłku powinno Do przewodu pokarmowego doodbywać się od momentu, kie starczane jest pożywienie, które
dy dziecko próbuje samodziel trawione, zaspokaja głód. Po
nie jeść.
wchłonięciu i „zużyciu” energii

Przypominanie uczniom o czystych rękach przed rozpoczynaniem jedzenia nie jest
pozbawione podstaw. Zanim
dziecko trafiło do szkoły opiekunowie, przedszkolanki, a także
rodzice decydowali o rozpoczęciu posiłku i przypominali o konieczności umycia rąk. W szkole
i na podwórku uczeń staje się
bardziej samodzielny. Kiedy jest
głodny zjada przygotowane śniadanie, sięga po butelkę z piciem.
Przygotowany do szkoły posiłek
może zostać zanieczyszczony
przez drobnoustroje chorobotwórcze znajdujące się na brudnych rękach dziecka. Przez
kontakt brudnych rąk z jedzeniem można wprowadzić do organizmu bakterie i wirusy
chorobotwórcze takie jak salmonella i shigella. Tą drogą wnikają
też do organizmu wirusy żółtaczki typu A, wirusy Rota, wirus cytomegalii, lamblia intestinalis czy
toksoplazma gondi. Dziecko powinno wiedzieć, że niedopuszczalne jest picie z jednej butelki
przez kilka osób. Podzielenie się
posiłkiem polega na oddzieleniu
fragmentu kanapki czy jabłka
czystymi rękami, a nie na odgryzaniu kęsów ze śniadania rówieśnika.
Pięć posiłków w ciągu dnia jest
na piątkę.
Wykorzystanie energii i skład
ników odżywczych z całodzien
nej racji pokarmowej jest
najlepsze wtedy, jeśli zostanie

JEDYNKA 5/01/2017
10%, kolacja 25%.
Jedz o stałych porach i nie
spiesz się.

z posiłku należy spożyć następny.
Wtedy organizm „na bieżąco”
wykorzystuje dostawy z zewnątrz, nie musi gromadzić zapasów, a zjadane pokarmy
gwarantują właściwą pracę przewodu pokarmowego i całego organizmu. Ustalona liczba
posiłków ma na celu także zapobieganie innemu niekorzystnemu Regularność spożywania posił
zjawisku, jakim jest pojadanie. ków dobrze służy organizmowi
Mówimy o nim wtedy, gdy dziec- dziecka.
ko między posiłkami sięga po je- Obecnie podkreślane jest znaczenie rytmów dobowych, miesięcznych a nawet wieloletnich,
do których szczególnie młode
dziecko łatwo i z korzyścią się
przystosowuje. Dążenie do spożywania posiłków o określonych
porach ułatwia naukę systematyczności poprzez organizację
dnia ucznia. Jest czas na jedzenie, naukę, zabawę, a także kontakt z rodzicami. Czas
dzenie lub picie. Zwykle są to przeznaczony na przygotowanie
słodycze, przekąski, słodkie na- i wspólne spożycie posiłku może
poje. Ich łączna wartość energe- być elementem integrującym rotyczna często jest wyższa niż dzinę. Spokojna atmosfera
normalnego posiłku. Pojadanie w trakcie posiłku, dokładne gryznosi uczucie głodu, daje przy- zienie i żucie pokarmu ułatwia
jemne wrażenia smakowe i po- jego trawienie. Wspólny posiłek
woduje
wykluczenie to okazja do poznania preferencji
z codziennego jadłospisu pełno- smakowych dziecka, a także dowartościowych potraw. W mode- strzeżenia błędów żywieniolu prawidłowego żywienia dzieci wych.
w wieku szkolnym zaleca się trzy
posiłki większe i dwa mniejsze.
Wartość kaloryczna posiłków
w całodziennej racji pokarmowej
powinna wynosić: śniadanie
25%, drugie śniadanie do szkoły
10%, obiad 30%, podwieczorek
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Mięso, jaja czy ryby – możesz
wybierać.
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błonnika pokarmowego.
W zewnętrznych częściach ziaren
zbóż zawarte są składniki mineralne takie jak: żelazo, miedź,
magnez, cynk oraz potas i fosfor.
Tam też znajdują się witaminy
z grupy B oraz witamina E. Ich
zawartość w przetworach zbożowych – kaszach, mące, jest uzależniona od stopnia przemiału
ziarna.
Im wyższy stopień przemiału,
tym mniejszą zawartością witamin i składników mineralnych
charakteryzuje się produkt. Kasze oraz pieczywo razowe zawierają błonnik pokarmowy oraz
składniki mineralne i witaminy.
Biała mąka, z której wypiekane
są bułki pozbawiona jest tych
cennych składników.
mgr Dorota Tomusiak

Wykorzystanie mięsa, jaj, ryb
w żywieniu ma na celu dostar
czenie
pełnowartościowego
białka zwierzęcego, witamin
z grupy B (w tym witaminy
B12), witaminy D (ryby, żółtko
jaja), biopierwiastków (żelazo,
cynk), ważnych kwasów tłusz
czowych.

Białko mięsa, ryb, jaj mają podobną wartość odżywczą. Dlatego produkty te mogą być
wykorzystywane
zamiennie.
W Polsce mięso stanowi najczęściej podstawę posiłku obiadowego. Dzieci, które nie chcą jeść
mięsa, mogą wybrać zamiennie
potrawy z ryb lub jaj. Ważne, aby
przygotowane posiłki były urozmaicone i smaczne.

Pamiętaj o kaszach, jedz chleb,
nie bułeczki.

Produkty zbożowe są źródłem
węglowodanów złożonych, głównie skrobi, białka roślinnego,
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SPRAWOZDANIE Z KONKURSU
INFORMATYCZNEGO W GIMNAZJUM
w formie plakatu, pokazu
Na przełomie grudnia matów
lub
prezentacji
multimedialnej.
i stycznia 2016/17 został zorganiTematy:
1. NETYKIETA – co
to jest i jakie są zasady?
2.
ZAGROŻENIA/BEZPIECZEŃSTWO w sieci
Internet.
3. BUDOWA KOMPUTERA.
W konkursie wzięło
udział 25 uczniów.
Wpłynęło 27 prac.
Wszystkie prace oceniono, przyznając
zowany konkurs informatyczny uczniom stopnie
z infordla gimnazjalistów, polegający na matyki w rubryce szkolne
aktywność.
opracowaniu jednego z trzech te-

Spośród najwyżej ocenionych
prac wyróżniono cztery, przyznając następujące miejsca:
Miejsce I Julia Klimasara kl.
IA (Netykieta)
Miejsce II Wojciech Surmiak
kl. IIB (Budowa komputera)
Miejsce III Weronika Klimasara
kl. IIB (Budowa komputera)
oraz Karol Spyrka kl. IIB (Netykieta).
Dla zwycięzców przewidziano
drobne upominki, które zostaną
wręczone po feriach. GRATULACJE!
Organizator: mgr Agnieszka
Warmuz-Trybała

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„MATEMATYK SZKOŁY PODSTAWOWEJ”
Matematyk klasy czwartej:

1 miejsce Magdalena Włoch
klasa 4b,
2 miejsce Kacper Mętel
klasa 4a,
3 miejsce Michał Kudzia
klasa 4a.
Matematyk klasy piątej:

1 miejsce Błażej Pietrusa
klasa 5a,
2 miejsce Justyna Szarlej
klasa 5a,
3 miejsce Wiktoria Hurbol
klasa 5b,
Karolina Trzebuniak klasa
5b.

Matematyk klasy szóstej:

1 miejsce Adrian Kudzia
klasa 6a,
2 miejsce Eliza Ciepły
klasa 6a,
3 miejsce Damian Tchórz

klasa 6b.
Wszystkim
uczestnikom
konkursu dziękujemy za udział, a
zwycięzcom gratulujemy!!!
mgr Elżbieta
Iciek
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TRUDNE POCZĄTKI ŁOKIETKA
Na lekcji historii z pewnością uczymy się o królu, który zjednoczył państwo Polskie.
Władysław Łokietek zaczął karierę jako najmniej znaczący książę, a skończył z koroną
królewską.

.

Im było się starszym - tym
lepszą miało się pozycję. Takie
były realia życia potomków królewskich w średniowieczu. Łokietek miał jednak pecha: urodził
się o dobre dwadzieścia lat za
późno. Kiedy on leżał w pieluchach, jego dwaj starsi bracia –
Leszek Czarny i Siemomysł – już
wchodzili w dorosłość. Miał też
dwóch młodszych – Kazimierza
II i Siemowita. Taki natłok rodzeństwa nie zwiastował niczego
dobrego! Ojciec Łokietka, Kazimierz I, rządził niewielkim
i wstrząsanym ciągłymi konfliktami księstwem kujawskim.
Trudno byłoby je podzielić pomiędzy pięciu synów.
Rola matki

Doskonale zdawała sobie
z tego sprawę Eufrozyna, trzecia
żona Kazimierza i matka Łokietka. Według jednej z kronik postanowiła ona dopomóc synkowi

w popularny i z reguły skuteczny
sposób: podjęła próbę otrucia
przyrodnich braci Władysława!
Informacja o tym nie jest
wprawdzie pewna, ale za to nie
ulega wątpliwości, że zapobiegliwa mama doprowadziła do sporu
pomiędzy swoim mężem Kazimierzem i jego synami z wcześniejszego
małżeństwa.
Skończyło się to zupełnie niefortunnie. Leszek Czarny i Siemomysł zbuntowali się przeciwko
ojcu, wygrali krótką wojnę z nim
i zagarnęli dla siebie część państwa.
W efekcie pozycja Władysława Łokietka stawała się coraz
gorsza. Ojciec małego księcia
zmarł w 1267 roku, kiedy ten
miał niespełna siedem lat.
W tak młodym wieku nie mógł
przejąć ojcowizny - Leszek
Czarny otrzymał Łęczycę, a Siemomysł Inowrocław. Reszta podzielonego państwa została
w rękach Eufrozyny, pełniącej
rolę opiekunki młodszych synów.
Tę opiekę należy rozumiec zresztą raczej w przenośni, bo Łokietek zaraz po śmierci ojca
wyjechał do Krakowa. Na swój
dwór zabrał go tamtejszy książę
Bolesław Wstydliwy.
Pech księcia

Opieka nie mogła oczywiście trwać wiecznie, ale nawet
kiedy Łokietek już dorósł, dostał
niewielki kawałek terenu - miał
rządzić w malutkim księstewku
brzeskim ze swoimi braćmi: Ka-

zimierzem i Siemowitem.
Wprawdzie w tym triumwiracie
z czasem wysunął się na pierwszeństwo, ale wciąż był jednym
z najsłabszych książąt na ziemiach polskich. Tymczasem jego
najstarszy, przyrodni brat – Leszek Czarny został księciem krakowskim.
Łokietek zupełnie mu się
podporządkował, co pokazał nawet na swoich herbie. Leszek
Czarny i Siemomysł posługiwali
się koronowanym pół-lwem, półorłem. Łokietek pokornie z korony na herbie zrezygnował.
Nawet o małżeństwie Władysława zdecydował brat, mimo
że nasz bohater miał już ponad
20 lat. W 1284 roku został wyswatany z Jadwigą, stryjeczną
siostrą wielkopolskiego księcia
Przemysła. Nie dość, że nie miał
nic do powiedzenia, to jeszcze… nie dostał posagu. Przeznaczone na ten cel Zagople
momentalnie uwłaszczył inny jego brat, Siemomysł!
Dopiero po śmierci Leszka
Czarnego w 1288 roku przez
chwilę wydawało się, że fortuna
wreszcie uśmiechnie się do księcia-Łokietka. Na krótko rzeczywiście
został
księciem
krakowskim, ale zaraz go stamtąd przepędził Henryk IV Probus.
Parę lat później wygnał go z kraju król czeski, Wacław II.
Piotr Pacyga, kl. Va
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NAJLEPSZE PREMIERY PŁYTOWE TEGO ROKU
rze.
przeciwieństwie
Jest to 7 studyjny album zespołu. W
poprzedniej płyty
Miał on swoją premierę 10 lutego do grupy
– "The Take
Off and Landing
of Everything",
"Little Fiction"
jest
owocem
współpracy całego
składu zespołu.
Happysad – Ciało obce

Strand of
Oaks  Hard
love

Timothy Showalter
wraca
z nowym albumem jako
Of Oaks. "Hard Love" to
2017r. Utwory znajdujące się na Strand
długogrający album pod
krążku to między innymi ,,Nadzy piąty
szyldem. Swoją premierę bęna mróz”, ,,Czwarty dzień”, tym
dzie
miał 17.02.2017. Hard Love
,,Dłoń”.
ukazuje energię artysty w pełnej
okazałości. To z pewnością jego
Elbow  Little fiction.
najbardziej ambitny album.
Bon Jovi  This ho
use is not for sale

Angielscy specjaliści od
wzruszających hymnów w doskonałej formie! "Little Fictions" to
również siódma studyjna płyta
w dyskografii Elbow. Album powstawał w Szkocji i Mancheste-

,,This house is not
for sale" to
trzynasty
studyjny
album
amerykańskiego zespołu
rockowego Bon Jovi.
Jest to ich pierwszy
studyjny album bez
byłego gitarzysty
Richie
Sambora
i pierwszy album

z nowym gitarzystą Phil X. Zawiera utwory takie jak m. in.
,,Knockout", ,,Roller Coaster",
,,God bless this mess".
Wiktoria Kostyra, kl. III
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CZAS NA MODĘ!
włosów. Rządzi rose blond i rópomarańcz oraz świetliste
Nadchodzący sezon należy żany
do krótkich i półdługich włosów. refleksy przy twarzy. Zamiast
Modne fryzury

surfurskich loków preferujemy
skręcone fale w stylu disco z lat
80. Staramy się eksperymentować z grzywką. Decydujemy się
na tą postrzępioną nożyczkami,
rozłożoną na boki czy potraktowaną sprayem.
Trendy manicure na zimę 2017

Jaki manicure będzie modny?
W tym sezonie żegnamy słodkie
pastele, ale część kolorów dobrze
nam znanych latem ponownie do
nas powróci. Projektanci mają
dla nas sporo propozycji. Tej zi-

Hitem tego sezonu jest long bob,
który preferują gwiazdy oraz modelki. Nadal będziemy go nosić,
jednak w zestawieniu z przedziałkiem na bok lub grzywką. Modny
jest nieład - włosy wyglądające
na potargane przez wiatr i potraktowane deszczem. W koloryzacji
trendem są pastelowe tonacje
wplecione w naturalny odcień

my króluje czerwień i jej odcienie (od maliny, przez cegłę po
ciemne bordo), czerń w matowej
i perłowej odsłonie, srebro oraz

złoto, beże, brązy, zielenie, a także delikatna biel i... żółć! Wielu
projektantów chętnie nawiązuje
do ciepłych miesięcy. Dizajnerzy
lansują też (tak, jak w poprzednich sezonach) naturalne, ale zadbane paznokcie.
Mom jeans – hit lat 90

Kiedyś mom jeans uchodziły za śmieszne, dzisiaj noszą
je gwiazdy, celebryci i modelki.
To idealny krój dla dziewczyn,
którym znudziły się już (albo nie
czują się w nich dobrze) wiecznie modne rurki. Mom jeans pomogą zatuszować mankamenty
figury lub nawet podkreślić jej
atuty poprzez wysoki stan, luz
w biodrach i prostą nogawkę.
Dlatego tak chętnie noszą je modelki i dziewczyny o małych biodrach - ich figura wydaje się
wtedy pełniejsza. Na dodatek są
wygodne i nonszalanckie.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa
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COŚ DOBREGO NA CHŁODNE DNI
BABKA JOGURTOWA Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ I ŻURAWINĄ
SKŁADNIKI:

2 szklanki (300 g) mąki pszennej,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
2 jajka,
1 szklanka (240 g) drobnego cukru,
1 łyżka cukru wanilinowego,
1 szklanka jogurtu naturalnego (250 g),
50 g roztopionego masła (lub oleju),
50 g białej czekolady,
skórka starta z 1/2 cytryny lub kilka kropli aromatu cytrynowego,
100 g suszonej żurawiny + 4 łyżki alkoholu do namoczenia.
POLEWA:

50 g białej czekolady,
1 łyżka śmietanki 30%,
70 g jogurtu naturalnego,
3 łyżki wiórków kokosowych.
PRZYGOTOWANIE:

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Żurawinę zalać alkoholem i namoczyć. Małą formę keksową (ok. 9 x
25 cm) wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.
Mąkę przesiać do miski razem z proszkiem do pieczenia, wymieszać. W drugiej misce ubić jajka z cukrem
i cukrem wanilinowym na puszystą masę (około 7 minut).
Dodać jogurt, roztopione masło, roztopioną czekoladę, skórkę z cytryny oraz mąkę z proszkiem do pieczenia. Krótko zmiksować na wolnych obrotach miksera tylko do połączenia się składników w jednolitą
masę, pod koniec wmieszać żurawinę (odłożyć łyżkę żurawiny do dekoracji).
Wyłożyć do formy i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez około 45 minut lub do suchego patyczka. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.
Przygotować polewę czekoladową: czekoladę połamać na kosteczki, roztopić, wymieszać. Następnie dodać śmietankę oraz stopniowo dodawać jogurt, cały czas mieszając. Polać po cieście. Udekorować odłożoną żurawiną i wiórkami kokosowymi.
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COŚ DOBREGO NA CHŁODNE DNI
DROŻDŻOWA GWIAZDA Z MAKIEM
SKŁADNIKI:

500 g mąki pszennej,
30 g świeżych drożdży,
50 g cukru,
180 ml mleka,
2 jajka,
50 g masła.
DODATKOWO:

1 jajko do posmarowania ciasta,
300 g masy makowej,
lukier: 1 łyżka gorącego soku z cytryny + ok. 1/2 szklanki cukru pudru.
PRZYGOTOWANIE:

Do miski wsypać mąkę, zrobić dołek, wkruszyć do niego drożdże i posypać cukrem. Stopniowo wlewać
do dołka ciepłe mleko, mieszając je z drożdżami i zagarniając kilka łyżek mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 10 minut do wyrośnięcia.
Dodać jajka i zacząć delikatnie mieszać łyżką wszystkie składniki. Gdy się połączą, dodać roztopione,
ciepłe masło i zacząć wyrabiać składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10 - 15 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Przykryć i odstawić na ok. 45 minut do wyrośnięcia.
Ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką i uformować kulę, podzielić na 4 części. Rozwałkować pierwszy placek ciasta na okrąg o średnicy ok. 25 cm. Położyć go na dużej blaszce wyłożonej arkuszem papieru
do pieczenia. Rozsmarować 1/3 masy makowej, pozostawiając ok. 1 cm wolnego brzegu.
Rozwałkować drugi kawałek ciasta i położyć go na pierwszym placku. Ponownie posmarować masą makową i położyć 3 blat z ciasta. Posmarować resztą masy i przykryć ostatnim krążkiem.
Ciasto pokroić na 16 części, nie docinając go do samego środka (pozostawić środek bez nacinania). Każdy
kawałek obkręcić 2 razy, parami na zmianę, tzn. jeden kawałek obkręcić 2 razy w prawo, drugi sąsiadujący 2 razy w lewo. Przekręcone kawałki z każdej pary zlepić na końcu. Odstawić na ok. 20 minut do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wierzch delikatnie posmarować roztrzepanym jajkiem
i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 25 minut na złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i po lekkim przestudzeniu polać lukrem (gorący sok z cytryny wymieszać ze stopniowo dodawanym cukrem pudrem w takiej ilości, aby otrzymać odpowiednią konsystencję lukru).
Marta Pająk, kl. IIa
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FANTASTYCZNA POWIEŚĆ
Bohaterami tej opowieści
fantasy jest czworo zwykłych jedenastolatków. Dzieci przeszły
Ceremonię Nektaru Ninani
i przywołały Czworo Poległych:
wilka, panterę, pandę i sokoła.
Zwierzęta mają niezwykłe moce,
które pomagają walczyć ze złem.
Celem bohaterów jest zdobycie
magicznych talizmanów Wielkich Bestii, zanim znajdzie je Pożeracz. Czy uda im się uratować
świat?
Zachęcam do przeczytania
pierwszego tomu sagi Spirit Animals pt. "Zwierzoduchy". Autorem książki jest Brandon Mull,
amerykański twórca bestsellerowej sagi "Baśniobór". To obowiązkowa lektura dla fanów
"Opowieści z Narnii" C. S. Lewisa i "Władcy pierścieni" J. R. R.

Tolkiena.
Jeśli
spodoba Wam się
pierwszy tom, będziecie mogli kontynuować
swą
czytelniczą przygodę z kolejnymi częściami sagi.
Michał, kl. IVa

WZRUSZAJĄCA KSIĄŻKA
DLA MŁODSZYCH CZYTELNIKÓW
klasy)
W trzeciej klasie przeczy- (zwłaszcza młodszeJulka,
kl. IV
tałam lekturę pt. "O psie, który
jeździł koleją". Jej autorem jest
Roman Pisarski.
To ciekawa opowieść
o psie Lampo, który podróżował
po całych Włoszech i miał wiele
przygód. Książka bardzo wzrusza, ponieważ główny bohater
w wypadku w pociągu łamie sobie żebra i nogę. To wierny, mądry pies i zawsze wraca do swych
właścicieli, nawet z dalekiej Sycylii. Jeśli chcecie dowiedzieć
się, jak kończą się przygody psa,
koniecznie wypożyczcie książkę.
Do przeczytania zachęca
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"SPRZYMIERZENI"  POKOCHAĆ SZPIEGA
"Sprzymierzeni" to film Roberta Zemeckisa, który po nie do końca udanej premierze
ostatniej produkcji zebrał pierwszą ligę Hollywood, na którego czele stoi Brad Pitt, a na
wet uznany scenarzysta Steven Knight.

"Sprzymierzeni" to historia
brytyjskiego oficera Maxa Vatana
(Brad Pitt), który zostaje wysłany
do Maroko w celu zlikwidowania
nazistowskiego ambasadora. Podczas misji Vatanowi towarzyszyć
ma bojowniczka Francuskiego
Ruchu Oporu - Marianne Beausejore (Marion Cotillard). W wyeliminowaniu
niemieckiego

propagandzisty współpracownicy
mają udawać małżeństwo. Jednakże podczas walki o wolność
bojownicy zakochują się w sobie.
Z powodzeniem wykonują powierzoną im misję i zakładają
wspólną rodzinę. Natomiast ich
bestroskie życie szybko się kończy. Max zostaje poinformowany,
że Marianne być może jest niemieckim szpiegiem. W razie gdy-

by
przypuszczenia
się
potwierdziły, oficer musi własnoręcznie zabić swoją żonę.
Mężczyzna jednak rozpoczyna
walkę, aby oczyścić ukochaną
z zarzutów.
Mocną stroną filmu jest
scenariusz, który sprawdza się
szokująco dobrze. Narracja od
początku do końca została przeprowadzona bardzo sprawnie,
a zbyt dominujące poważne sceny lekko okraszone zostały humorem. Steven Knight dobrze
wiedział, jak przeprowadzić
w filmie pełną napięć - z doskonale oddającą panującą epokę fabułę. Całość tworzy dobrze
opowiedzianą i miłą dla oka historię. Na specjalne wyróżnienie
zasługuje wspaniale dobrany duet aktorski Pitt - Cotilland.
Jednoznacznie możemy
powiedzieć, że film opiera się na
grze aktorskiej Pitta oraz Cotilland, między którymi aż iskrzyło
podczas seansu. Zemeckins tymczasem dbał, aby reguły gatunku
zostały zachowane. To ma być
film o uczuciu z wojną w tle.
Stylowo i efektownie, raz na jakiś czas powrót do przeszłości.
Dobrze się ogląda, cieszy oko,
a czasami łza spłynie po policzku. Można przyznać, że jest to
film nakręcony z ogromną precyzją i wrażliwością, wart obejrzenia.
Sylwia Tomczyk, kl. III
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WYWIAD Z PANIĄ MARTĄ
- Muszę przyznać,
że na początku
czułam niepokój,
bo nie ma się co
oszukiwać, była to
duża zmiana w moim życiu. Natomiast po tych kilku
miesiącach chodzę
do pracy z uśmiechem i zadowoleniem. Według mnie
jest to konsekwencją atmosfery, jaką
powodują uczniowie, nauczyciele,
dyrektorstwo oraz
rodzice. Od każdej
z tych grup czuję
przychylność, a to
sprawia, że czuję
się w naszej szkole
bardzo dobrze.

 Jak wyglądała pani “ścieżka
kariery”? Wiem, że studia są
niezbędne do tego, by pracować  Co najbardziej ceni pani
jako nauczyciel. Jakie kursy w swojej pracy? Co lubi pani
(szkolenia) mogą się jeszcze w swojej pracy?
przydać?
- Cenię sobie kontakt z drugim

- Mam takie zdanie, iż „kariera”,
o którą pytacie, może się różnie
potoczyć i nigdy nie wiadomo, co
się w życiu przyda. Stąd jako magister geografii z przygotowaniem
pedagogicznym,
zdecydowałam się podjąć studia
podyplomowe z informatyki,
a przy okazji robiłam różne kursy
i szkolenia, które pozwalały mi
poszerzyć swoją wiedzę, np.
szkolenie na administratora sieci
komputerowej czy kurs wychowawcy kolonijnego.

 Jak się pani czuje w naszej
szkole, jakie były pierwsze wra
żenia, a jakie ma pani teraz?

człowiekiem, bo nie wyobrażam
sobie, że mogłabym wykonywać
zawód w odosobnieniu od ludzi.
Lubię natomiast moment, kiedy
wiem, że mój cel, jako nauczyciela, został osiągnięty – uczeń
zrozumiał, dostał dobrą ocenę.

informatyki i zajęć komputerowych, na każdym z edukacyjnych etapów szkolnych - tzn.
szkoła podstawowa, gimnazjum
i liceum.
 Ile lat pracuje pani jako na
uczycielka?

- Jako nauczycielka pracuję 11
lat.

 Czy uważa pani, że geografia
to jeden z ważniejszych przed
miotów?

- Uważam, że tak. Może nie najważniejszym, ale bardzo istotnym, bo z geografią spotykamy
się na co dzień, nie jest to coś
abstrakcyjnego.

 Jakie rady da pani uczniom,
którzy mają problemy z nauką
geografii?

- Może należy przeznaczyć więcej czasu na poznanie problematycznego
zagadnienia.
W większości podręczniki również są napisane na wysokim poziomie – warto zajrzeć, polecam
także strony internetowe poświęcone zagadnieniom geograficznym (niekoniecznie Wikipedia).
Ale doradzam również zgłosić
fakt nauczycielowi, przecież po
to jesteśmy i na pewno chętnie
pomożemy.

 Jakie ma pani doświadczenie
zawodowe?
 Jakie było pani marzenie
- Jeszcze w trakcie studiów od- w dzieciństwie?

bywałam praktykę w Zespole
Szkół w Zawoi Wilcznej i tak się
szczęśliwie dla mnie stało, że
rozpoczęłam tam pracę i pozostałam do dziś dnia. Pracuję tam jako nauczycielka geografii,

- Byłam raczej skrytym dzieckiem, ale na marzenia każdy może sobie pozwolić. Chciałam
zostać stewardesą i latać po niebie. No prawie się udało... ha ha.
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 Jaką była pani uczennicą?
Lubiła się pani uczyć?

- Powiedziałabym, że byłam dobrą uczennicą. Chociaż, jak robiłam
niedawno
porządki
i znalazłam swoje świadectwo
maturalne, to stwierdziłam, że
byłam świetną abiturientką... Nauka nie sprawiała mi problemu,
ale wiadomo, że były przedmioty, z których byłam lepsza i takie,
które nie należały do ulubionych.

 Co fascynuje panią w geogra
fii?

świecie lekceważy sprawę. Jest
to taki brak woli poznania.
 Jak wygląda pani typowy
dzień pracy w szkole?

- Obecnie łącze pracę w dwóch
szkołach, więc muszę być mobilna. Na szczęście plan jest ułożony tak, że daję radę. Staram się
wywiązywać ze swoich obowiązków najlepiej jak umiem.
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tam, jak w prima aprilis uczeń
dyżurny powiesił mi mapę do
góry nogami, a było tym zabawniej, że nie zorientowałam się tak
szybko, jak pewnie powinnam
i zaczęłam prowadzić lekcję.
Wniosek z tej historii jest taki, że
nie ma miejsca na rutynę w pracy
takiej jak moja.

 Proszę o trzy rady dla każde
go, kto chciałby zostać nauczy
 Jak ocenia pani zdolności cielem geografii?
uczniów naszej szkoły?
- Jeśli ktoś chce zostać nauczy-

- Z tego, co zdążyłam dostrzec to
macie ogromny potencjał i możecie bardzo dużo osiągnąć. Jeśli
tylko nie zapomnicie o systematycznej nauce. Ale jeśli mogę
w tym momencie wyznać, co robi na mnie pozytywne wrażenie,
to jest kultura osobista większości z was. Dla mnie ma to duże
znaczenie i zwracam na to
ogromną uwagę.

cielem, na przykład geografii, to
musi sobie zdawać sprawę z tego, że jego praca nie kończy się
w momencie wyjścia ze szkoły.
Osoba taka musi lubić dzieci,
młodzież - nie może jej drażnić
zachowanie czy problemy charakterystyczne dla tego wieku.
Trzeba również wiedzieć, że jest
to naprawdę piękny zawód, ale
czasami bywa niewdzięczny.

 Jakie cechy charakteru przy
 Co lubi pani robić w wolnych
dają się w pracy nauczyciela
chwilach (oprócz sprawdzania
geografii?
naszych sprawdzianów i kart
- Uważam, że nauczyciel powikówek)?

 Jaką dewizą, mottem kieruje
się pani w życiu? Czyje słowa
stanowią dla pani życiowe dro
gowskazy? Kto jest dla pani
autorytetem?

- Geografia to bardzo ciekawy
przedmiot poruszający różne zagadnienia, tzw. interdyscyplinarny. Pewne informacje są stałe,
inne zmieniają się na naszych
oczach. Wychodząc na zewnątrz,
słuchając radia czy oglądając telewizję, możemy poznać jakieś
wątki, które są związane ze środowiskiem geograficznym.

- Przy dwójce małych dzieci (3
i 7 lat) mogę zapomnieć o wolnej
chwili. Ale to właśnie z nimi
uwielbiam spędzać czas, patrzeć,
jak się rozwijają. To bardzo miłe
uczucie – czuć, że się jest dla
nich najważniejszym człowiekiem na świecie. Chcę więc korzystać z tej sytuacji, bo może
ona się zmienić, kiedy moje dzieci dorosną.

 Co panią najbardziej dener
wuje w pracy nauczycielki?

- Denerwuje mnie brak ambicji.
Kiedy widzę, że uczeń bez problemu mógłby opanować materiał, a on najnormalniej na

nien być przede wszystkim sprawiedliwy, otwarty, opanowany.
Nie zaszkodzi również, aby posiadał poczucie humoru, ponieważ fakt ten pozwoli rozładować
napięte sytuacje, które przecież
również się zdarzają.

 Zabawna (dziwna, straszna?)
historyjka, która przydarzyła
się pani w związku z byciem
nauczycielką geografii?

- Historii, które mogłabym w tym
momencie przytaczać, jest naprawdę dużo, bo nigdy nie narzekałam na brak pomysłowości
swoich uczniów. Ale może
oszczędzę osób, które w nich
uczestniczyły. Chociaż pamię-

- Nie będę tutaj cytować żadnej
„tęgiej głowy”, mimo że jest
wiele osób, które powiedziało
coś, co mi się spodobało, z czym
się zgadzałam.
Uważam, że w życiu zawsze
warto być sobą, nikogo nie udawać i robić to, co się lubi –
w moim przypadku być nauczycielem.
Jadwiga Basiura
i Patrycja Matyja, kl. III
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PORADNIK JĘZYKOWY

NOWOROCZNE DYLEMATY JĘZYKOWE
Wraz z nadejściem Nowego Roku pojawiają się też nowe dylematy językowe. Czy wiecie, jak po
prawnie zapisywać Nowy Rok/nowy rok lub Sylwester/sylwester? I jak to w końcu jest z liczebni
kiem 2017?

Jeśli w życzeniach do kogoś
napiszecie Szczęśliwego Nowego
Roku, to ten ktoś może pomyśleć, że
dotyczą one tylko pierwszego, wyjątkowego dnia w roku. A co z pozodniami?
skiego (Warszawa 2016, s. 56 stałymiPowszechnie
obseri 1107) nazwy obrzędów, zabaw wuje się tendencje, żejednak
wielu z was
i zwyczajów związanych z danym
pisze Sylwester (’31 grudnia, zaba
świętem pisze się małą literą, np.
wa’) i Nowy Rok (‘1 stycznia i cały
„andrzejki”, „mikołajki”, „dożyn
rok’). Dzieje się tak przez analogię
ki”, „śmigusdyngus”, „lany ponie
do angielskiego wyrażenia Happy
działek”,
„walentynki”,
New Year , ale tam obowiązują inne
„juwenalia”.
pisowni…
Według tej reguły powinno zasady
O odmianie liczebnika 2017
się pisać: W tym roku sylwestra spę
Kolejny dylemat językowy
dzę u kolegi: Zobaczymy się w syl
dotyczy liczebnika 2017 - „rozpowestra: To są nasze wspomnienia z
czął się właśnie rok dwutysięczny
ubiegłorocznego sylwestra.
czy należy posługiMałe litery zastosujemy siedemnasty”
się wyrażeniem „rok dwa tysiąw wyrażeniu nowy rok, gdy pra- wać
gniemy życzyć komuś wszystkiego ce siedemnasty”?
Zgodnie z regułami gramadobrego na ‘cały zbliżający się czy tycznymi
w liczebnikach wieloczłorozpoczęty rok’ (np. Życzę ci dobre
nowych
postać
porządkową
go nowego 2017 roku) .
jedynie ich człony dzieSłowo Sylwester zapisujemy wielką otrzymują
i jedności, a człony tysięcy
literą, jeśli oznacza imię męskie. siątek
i
setek
są liczebnikami głównymi,
Natomiast, gdy mamy na myśli nieodmiennymi.
‘bal z nocy 31 grudnia na 1 stycznia
Używa się tego sformułowakażdego roku’ i w ogóle cały ‘dzień
nia przez analogię do poprawnych
31 grudnia’, obowiązuje nas pisowzwrotów było to w roku dwutysięcz
nia małą literą (sylwester).
Sylwester  reguły ortogra
ficzne
Zgodnie z wykładnią Wiel
kiego słownika ortograficznego
PWN pod red. prof. Edwarda Polań-

W kwestii Nowego Roku
i nowego roku
Pisownia Nowy Rok (wielki-

nym; mam dobre wspomnienia z ro
kiem dwutysięcznym;

Po jakże długim okresie lat
z
członami
liczebnikowymi tysiąc
mi literami) oznacza to, że chodzi dziewięćset (to
główne:
o ‘pierwszy dzień roku, 1 stycznia’. ile? tysiąc, ile? liczebniki
dziewięćset) nastał
To nazwa ‘święta, dnia świąteczne rok 2000, dlatego
musieliśmy się
go’ (Wielki słownik ortograficzny
automatycznie
przestawić
odczyPWN, s. 45 i s. 774: nazwy świąt tanie „porządkowe” rzęduna tysięcy
i dni świątecznych pisze się wielką w liczebniku 2000 (w którym roku?
literą, np. Boże Narodzenie, w dwutysięcznym).
Gwiazdka, Nowy Rok).
Do pewnego momentu za-

wsze przecież mówiliśmy i pisaliśmy: rok tysiąc dziewięćset

osiemdziesiąty siódmy, rok tysiąc
dziewięćset osiemdziesiąty ósmy, rok
tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty
dziewiąty itd., a nie: rok tysięczny
dziewięćsetny osiemdziesiąty siód
my, rok tysięczny dziewięćsetny
osiemdziesiąty ósmy czy rok tysięcz
ny dziewięćsetny osiemdziesiąty
dziewiąty.

Tak samo jedynie poprawne
wyrażenia liczebnikowe to sto trzeci
(103), a nie: setny trzeci, trzysta
szesnasty (316), a nie: trzechsetny
(trzysetny) szesnasty, czy osiemset
pięćdziesiąty czwarty (854), a nie:
osiemsetny pięćdziesiąty czwarty.

Niestety, rok dwutysięczny z liczebnikiem porządkowym przy odczytywaniu członu tysięcy tak się
upowszechnił, że formę (który?)
dwutysięczny automatycznie przeniosły się na rok dwutysięczny

pierwszy, dwutysięczny drugi, dwu
tysięczny
trzeci,
dwutysięczny

czwarty

itd. Zupełnie zapomnieli-

śmy o regule, że w liczebniku wieloczłonowym składającym się
z członów tysięcy, setek, dziesiątek
i jedności należy odmieniać wyłącznie człony dziesiątek i jedności,
a człony tysięcy i setek – nie.
W wyrażeniu rok 2017 brakuje setek i jedności, dlatego postać
porządkową liczebnika wieloczłonowego przyjmuje jedynie człon
dziesiątek, człon tysięcy zaś pozostaje liczebnikiem głównym. Stąd
poprawne odczytanie roku 2017
jako: rok dwa tysiące siedemna
sty.
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SŁUSZNY PODZIAŁ ZAPŁATY
Zagadki i ciekawostki matematyczne są interesującym uzupełnieniem naszej nauki, za
chęcają każdego do dalszego pogłębiania wiedzy. Anegdot matematycznych jest bardzo
wiele, ale nie nieskończenie wiele, pochodzą z różnych epok. Poniżej jedna z takich aneg
dot matematycznych.

Dwaj Arabowie wędrowali
przez pustynię. Do najbliższej
oazy było jeszcze pół drogi.
Z zapasów żywności pozostało
im tylko 8 sucharów: 3 należały
do jednego, 5 do drugiego.
Spotkali na drodze samotnego
podróżnego
wycieńczonego
głodem. Ulitowali się nad nim
i wspólnie z nim spożyli swe

zapasy. Przy rozstaniu ów
podróżny, by okazać im
wdzięczność,
wręczył
przygodnym kompanom tytułem
zapłaty 8 jednakowych złotych
monet. Przy podziale doszło do
kłótni. Arab bowiem, który miał
pięć sucharów, zażądał dla siebie
5 złotych monet, tymczasem jego
towarzysz chciał otrzymać cztery
monety, twierdząc nie bez

słuszności, że obaj przyczynili
się do uratowania życia głodnego
podróżnego.
Nie mogąc się zgodzić na sposób
podziału, po przybyciu do oazy
zwrócili się do kadiego,
miejscowego sędziego, z prośbą,
by spór ich rozstrzygnął. Ten
zawyrokował w sposób dla obu
nieoczekiwany:
- Jesteście obaj w błędzie.
Przypuśćmy, że każdy z waszych
sucharów podzieliliście na trzy
części; w ten sposób
otrzymaliście 24 części. Dalej
przypuśćmy, że każdy z was
spożył osiem części. Ten, który
miał pięć sucharów, to jest
piętnaście
części,
oddał
trzeciemu podróżnemu siedem
części, a jego towarzysz ze
swoich trzech sucharów ujął
tylko jedną część. Z tego wynika,
że monety powinny być tak
podzielone: 7 monet należą się
jednemu z was, a tylko jedna
drugiemu.
mgr Elżbeta Iciek
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SPORTOWE WIEŚCI

MAŁY MISTRZ

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej od 1
października 2016r. biorą udział
w programie ,,Mały Mistrz". Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań sportowych.
Dlatego dzieci na zajęciach
wychowania fizycznego zdobywają określone sprawności.
Ostatnio zmagały się z umiejętnościami, które potrzebne są koszykarzom.
Korzystając
z zimowej aury, popisywały się
jazdą na sankach.
Sądzimy, że w przyszłości

zawojanie będą mieć następcę
Lucjana Kudzi, bo wśród obecnych pierwszoklasistów jest wielu uczniów, pragnących być
mistrzami olimpijskimi.
Na pewno spełnią swoje
marzenia, gdy tylko bedą wytrwale ćwiczyć.
mgr Kazimiera Kostyra
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ROZGRYWKI W PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 07.01.2017r.
W Hali Widowiskowo-Sportowej
w Zawoi Centrum odbyły się
rozgrywki spotrowe w piłce nożnej. W turnieju wystąpiło jedenaście zespołów, które zostały
podzielone na dwie grupy. Organizatorzy, którymi są Witold Romanowski oraz Krzysztof
Borowy, Jarosław Gąstała i Maciej Lochert, przygotowali dodatkowe atrakcje, między innymi
pokazy trików piłkarskich, a także warsztaty sztuczek piłkarskich
z mistrzem Polski Dawidem
Krzyżowskim. Zmagania sportowe rozpoczęły się o 8:30 od spotkania Jałowca Stryszawa

z Tempo Białka. Na zakończenie
turnieju odbyła się dekoracja najlepszych drużyn. Drużyny uplasowały się następująco:
1 miejsce - Pobiedr Paszkówka
2 miejsce- Beskid Andrychów
3 miejsce - Strzelec Budzów
4miejsce - Karol Wadowice
5 miejsce - Lachy Lachowice
6 miejsce - Tempo Białka
7 miejsce - Babia Góra Sucha
Beskidzka
8 miejsce - Babiogórskie Centrum Sportu Zawoja
9 miejsce - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska
10 miejsce - Jałowiec Stryszawa
11 miejsce - Skawa Wadowice
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik (MVP): Karol Pruchnicki (Beskid Andrychów).
Najlepszy bramkarz: Filip Piwowarczyk (Karol Wadowice).
Król strzelców: Tomasz Balon
(Beskid Andrychów). Żaden
z uczestników turnieju nie wrócił
tego dnia do domu z pustymi rę-

koma (kubki, smycze), a najlepsze drużyny zgarnęły extra
bonusy: wyjazd na termy (drużyny 1-3), piłki czy stroje piłkarskie (miejsca 1-2).
Sylwia Tomczyk, kl III

ELIMINACJE GMINNE W MINIKOSZYKÓWCE
W dniu 05.01.2017r. w Hali
Widowiskowo-Sportowej
w Zawoi odbyły się eliminacje
gminne w minikoszykówce
chłopców i dziewcząt.
Po zaciętej rywalizacji drużyny uplasowały się następująco:
Tabela Dziewcząt:
1. SP Skawica
2. SP Wilczna
3. SP Centrum

Tabela chłopców:
1. SP Wilczna
2. SP Centrum
3. SP Skawica
4. SP Przysłop
Wszystkim drużynom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w zmaganiach sportowych.
Sylwia Tomczyk, kl. III
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WIERSZE LAUREATÓW KONKURSU NIENAZWANE UCZUCIA

kategoria: uczniowie
gimnazjum  I miejsce
Paweł Smolik
"Tęsknota

"

Czuję w sercu wielką pustkę
Bo nie ma Cię przy mnie
Brakuje mi oddechu
i Twoich słów
Pomiędzy marzeniami
wdrapuje się nienawiść
Niezrozumiałe uczucia
które ranią
serce i duszę

Ty jesteś dźwiękiem,
Ja tylko krzykiem.
Odkryj siebie,
a odkryjesz mnie.
Otwórz oczy, odzyskaj wzrok,
uwolnij myśli, zrób pierwszy
krok.
Dla swoich marzeń odkryj nowy
świat!
Możesz mieć wszystko,
choćbyś nie miał nic.
Dotrzyj do serca w nim prawda tkwi.
Małgorzata Iciek
„Byłeś”

Jestem jak delikatny wiatr
moim dopełnieniem,
Dotykam Cię choć tego nie Byłeś
mym własnym orzeczeniem.
widzisz
A może czasem podmiotem
Potrzebuję Twego ciepła
utożsamianym z przedmiotem.
Przytul mnie!
Byłeś dla mnie zabawką,
stojącą w parku ławką.
Kategoria: uczniowie
Byłeś czymś wygodnym
gimnazjum  II miejsce
we wszystkim ze mną zgodnym.
Małgorzata Iciek

***
Śnieg czysty i niewinny,
biały i ogromnie zimny.
Wtedy marzyć trzeba,
Dosięgnąć snami nieba.
Bawić się w białego ptaka,
Który po tym niebie lata.
Marzenia są ulotne
I niezwykle przewrotne…
Małgorzata Iciek
„Jesteś”

Jesteś mą ciszą,
mą własną melodią.
Jesteś bemolem,
A ja krzyżykiem.

Byłeś czymś do zabicia czasu.
Czymś, co nie robi hałasu.
Byłeś przeze mnie
wykorzystywany,
czasem też wykpiwany.
Znosiłeś jednak to wszystko
dzielnie.
„Kocham cię” – mówiłeś mi
codziennie.
Teraz zrozumiałam swój
błąd,
ale jesteś już daleko stąd…

Kategoria: uczniowie szkół
podstawowych  II miejsce
Piotr Pacyga
„Marzenia”

Pod zamkniętymi powiekami
cisza
Szumiąca woda
Ptaki łowią ryby
Świergot i słońce
Nagle grzmot wyrywa z
odrętwienia
Mętna woda rośnie w rzece
Jakiś krzyk kroi ciszę
Wracam
Znów jestem tu i teraz
Idę…
Życie płynie obok mnie
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POZOSTAŁE WIERSZE NADESŁANE
NA KONKURS NIENAZWANE UCZUCIA
Weronika Zachura
***

Kiedy wstaję rano
Myślę wtedy sobie
Znów kolejny dzień,
Szkoła, co ja zrobię?

Lekcji wczoraj już sił
odrobić nie miałam
Dzisiaj za to spotka mnie
kara niemała.
Jak się spodziewałam
Tak też się stało
Trudno, takie życie
Gdy lenistwo wygrało.
Może jestem jeszcze dzieckiem
I beztrosko patrzę w dal
Ale mam swój własny pomysł
Na ten nasz dzisiejszy świat.

Ktoś przyszedł i odszedł
- i już nie wrócił
Weronika Zachura

***

Kim każdy z nas jest
bez drogi którą idzie
bez światła,
które niesie przed nami
On
Wystarczy uwierzyć
w Jego miłość
więcej nie pojmie
nikt
Wystarczy chcieć
by był a będzie
przyjaciel twój
Bóg

W Nim mój spokój
me ukojenie
Niech w nim uśmiechu nie moja wiara w lepsze jutro
zabraknie
Nim przetrwanie
Ciepłych słów i pomocnych rąk W
zagubionej
duszy
Wtedy dla nas wszystkich tutaj
w cierpieniach
Świat stanie się światem z błądzącej
tego
świata
dziecięcych ksiąg.
Weronika Zachura

***
Ktoś skradł mi uśmiech,
Po cichu zgasił radość
- już się nie uśmiecham

Ktoś zamroczył mi oczy
Zasłonił źrenice łzami
- już nic nie widzę
Ktoś stłumił mi uszy
Ich wrażliwość stepił hałasem
- już nic nie słyszę
Ktoś wyrwał mi serce
Rozpalił je i wyrzucił

Adrianna Basiura
"Uczucia

"

Z wielkiego uczucia człowiek się
rodzi
Wiedzą to starsi i wiedzą to
młodzi.
Kiedy się trzęsiesz i lękasz,
brachu
To masz uczucie wielkiego
strachu.
A kiedy uśmiech na twarzy gości
Jest to uczucie wielkiej radości.

Często też smutek nam
towarzyszy
Na co dzień przecież się o tym
słyszy.
No i nienawiść, co ludzi gubi
mimo że człowiek tak jej nie lubi.
Na koniec wspomnę coś o miłości
Takiej prawdziwej, tej bez
zazdrości.
Tej, która góry przenosić może
I widzi świat w różowym kolorze.
Jeśli
naprawdę
kochasz
człowieka,
Idź mu to powiedz, biegnij, nie
zwlekaj.
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POZOSTAŁE WIERSZE NADESŁANE
NA KONKURS NIENAZWANE UCZUCIA
Jadwiga Basiura, Dominika
Lasa, Patrycja Matyja,
Weronika Front

***
Jesień pełna liści i nienawiści
Rozwiała wszystkie moje myśli
Dreszcz mnie przeszywa
A serce me ciebie wzywa
Miłość mnie rozpromienia
Wychodzę z cienia
Ty uczucia me odtrącasz
Do więzienia wtrącasz
Popadam w depresję
Wyzwalam agresję
Patrzę w zwierciadło
sprawiedliwości
Widzę upadek mojej osobowości
Przychodzę do ciebie w nocy
Targa mną uczucie niemocy
A ty leżysz taka spokojna
Choć między nami trwa wojna
Pistolet wyciągam z kieszeni
Zaraz twoja głowa
w krwawą plamę się zamieni
Lecz zwycięża uczucie miłości
Twój obraz przypomina mi
dawne namiętności
Sam broń do skroni kieruję
Już nic nie czuję
Pożegnać się z Toba muszę
Bo w najdłuższą swoją podróż
zaraz wyruszę
Żegnaj, miła…!
Oskar Burger, Kamil Nowak,
Aleksander Zemlik, Damian
Rak

***

Wchodzę do szkoły po pół
godziny
Grzesiek już goni wszystkie
dziewczyny.
Po siedmiu lekcjach jestem
zmęczony
Po co w sobotę idziemy do
szkoły?
Julia Pietrusa

***
Dzień po dobroci wyglądał
normalnie.
Podarte myśli krążą w mojej
głowie,
Lecz nikt tego nie zauważa.
Widać ich uśmiech na twarzach.
Naiwni.
Nic
nie
wyjaśnia ich
zadowolenia,
z życia.
Czy jestem inna?
Nawet się nie staram,
A tak łatwo mi to przychodzi.
Niespodzianka.
Dziwnie się czuję.
Teraz zauważyłam ile kłamstwa
przelały moje oczy,
łzami krwawiącymi.
Chciałabym złapać to spojrzenie,
najszczersze.
Za dużo mówię,
Ale za mało, by każdy mógł
zrozumieć
To, co przeżywam.
Jest źle.
Julia Pietrusa

***
Chce mi się płakać.
6:30 wstaję zmęczony
bezlitośnie.
zjadam śniadanie, jadę do szkoły Płakać
Na skraju wytrzymania.
skraju wytrzymałości.
Schodzę po schodach, zakładam Na
Przeklinam ludzi fałszywych,
buty.
Babka się czepia, bo już jest luty. Których niszczenie sprawia ból.

Julia Pietrusa

***

Wiesz?
Co wiesz?
Wiesz tyle, ile chcesz wiedzieć.
Nikt nie ma prawa wmówić Ci,
Że wiesz więcej.
Znasz tyle,
Ile świat pragnął Ci pokazać.
Wierzysz?
W co wierzysz?
Wierzysz, chociaż wiesz,
Jak niespełnione są te marzenia.
One znikają.
Powoli przymykamy oczy.
Zapominasz tego, czego nie
chcesz zapomnieć.
Jej wyraz twarzy, głos.
To przemijające.
To śmierć.
Rodzisz się.
A oni od razu tłumaczą, co to
oznacza.
Niszczą Cię, a ty tego nie
dostrzegasz.
Niszczą Cię, a ty przemijasz.
Razem z bólem.
Jak my wszyscy.
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KAWAŁ ŻARTU
na pudle sporo jakichś znaczków
informacyjnych. Zaciekawiona
Jaś woła zza drzwi łazienki:
- Mamo, jaką koszulę mam dziś pyta:
włożyć do szkoły? Z długim czy - Kochanie, co oznacza ta szklanka na opakowaniu?
krótkim rękawem?
- To znaczy, że zakup trzeba opić.
- Z krótkim. A czemu pytasz?
***
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć
Podpity
mąż
wraca
do domu.
ręce.
- Ty pijaku! Nie mam już do ciebie
***
Jasio przynosi do domu gazetę, słów!
- Książek nie czytasz, to i słowchowa ją do lodówki.
nictwo ubogie...
Mama pyta:
***
***
- Dlaczego chowasz gazetę do loRozmowa w sklepie:
Wracam do domu z pracy i co wi- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi dówki?
dzę: żona w kuchni, lewą ręką
- Żeby była ciągle świeża!
banknotami płaci.
miesza zupę, prawą przeciera blat
***
- Bo mam w domu specjalną ma- Mamo, ja już naprawdę nie będę ścierką, jednym okiem zerka na
szynkę do robienia pieniędzy.
bawiącego się synka, drugim śle- Co pani powie! I to jest legalne? miał więcej pryszczy?
dzi swój ulubiony serial, nogami
- W 100% legalne, tylko strasznie - Nie, nie będziesz miał.
froteruje podłogę, prawym policz- Ale obiecujesz?
chrapie.
kiem przyciska do ramienia tele- Tak.
***
fon i mówi:
Tato, to prawda, że prawdziwy - A skąd wiesz?
- Nie, Krysiu, w tej chwili nic nie
mężczyzna powinien zachować - Bo już nie ma miejsca.
robię, dobrze, że zadzwoniłaś.
***
zimną krew w sytuacjach drama***
Co mówi kabel do kabla?
tycznych?
- Zosiu, jaki ten twój piesek chu- Bądźmy w kontakcie!
- Tak, synu, to prawda.
dy. Jak się wabi?
***
- To, co chcesz najpierw zobaczyć:
mój dzienniczek czy rachunek za Facet kupił fajny, duży telewizor, - Anoreksio.
Zebrała: Patrycja Matyja
przyniósł do domu, żona patrzy,
nowe futro mamy?
***

Myśli miesiąca:
Nie pal za sobą mostów, bo ludzie z tamtego brzegu nie zdążą przybiec
na ratunek, gdy będziesz w potrzebie.
JEDYNKA
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