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NAJLEPSZE ŻYCZENIA NA NOWY ROK
W
Nowym
Roku
składamy
najserdeczniejsze
życzenia wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły,
Uczniom, Rodzicom i Przyjaciołom.
Uczniom życzymy, by
był to rok bogaty w sukcesy naukowe i wydarzenia kulturalne, które otworzą oczy

na piękno tego świata. Niech
umacnia się w Was postawa dążenia do wiedzy i zdobywania
umiejętności.
Rodzicom
życzymy,
byście mogli być Państwo
dumni z osiągnięć swoich
dzieci, by były one Waszą
pociechą w trudnych momentach
i zwieńczeniem trudu, jaki każde-

go dnia wkładacie w ich wychowanie.
Gronu Pedagogicznemu
Pracownikom szkoły ży-

i
czymy wiele zapału i motywacji
do pracy, by nigdy nie zabrakło
Wam sił do przekazywania młodym ludziom tego, co dobre
i szlachetne. Byście zawsze widzieli sens pracy, którą wykonujecie.
Przyjaciołom naszej szkoły życzymy, aby nowy rok obfitował w wiele pięknych i
niezapomnianych momentów i
stał się tym przełomowym w tych aspektach
życia, które wymagają zmiany.
REDAKCJA "JEDYNKI"
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PORWANIE TRZECH KRÓLI, CZYLI JASEŁKA
BOŻONARODZENIOWE
W niedzielę 13 stycznia 2019r. dochowując kilkunastoletniej tradycji, na scenie
Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi wystawiliśmy Jasełka Bożonarodzeniowe,
które  również zgodnie z tradycją  trochę zaskoczyły widzów fabułą.

aktorom wskazówek. Pomocnikami w przygotowaniu całego
przedsięwzięcia były p. BeataWarta Madej oraz p. Agnieszka
Warmuz-Trybała.
Niezwykłe
kreacje aktorskie oprócz uczniów
zaprezentowali również p. Zbigniew Marcak jako prorok oraz
p. Elżbieta Iciek jako Lucyfer.
Niedzielny występ poprzedzony był wieloma godzinami
prób, ćwiczeń, treningów i przygotowań. Mieliśmy niezwykłą

W tym roku przedstawienie nosiło tajemniczy tytuł "Porwanie trzech króli". Było trochę
zabawnie, trochę nowocześnie,
trochę refleksyjnie i jak zwykle emocjonująco!
W tegorocznych jasełkach
wystąpiło łącznie 35 aktorów, 20
"śpiewaków" w scholi oraz 3 fachowców od scenografii, oświetlenia i dźwięku. Nasza ekipa
jasełkowa to nauczyciele
i uczniowie klas od 4 do 8 i gimScenariusz napisała p. Jonazjum wyłonieni przed dwoma anna Pacyga,
która była również okazję współpracować przy
miesiącami w drodze castingu. głównym reżyserem
i udzielała świetnym projekcie, myśleć kreatywnie, uczyć się wzajemnie od
siebie i lepiej się poznać.
Jak co roku, występ przyniósł nam wiele satysfakcji.
Owacje publiczności, miłe słowa
są dla nas bardzo miłe i budujące, są prawdziwą nagrodą za poniesiony trud.
Dziękujemy!
mgr Agnieszka Warmuz-Trybała
zdjęcia: https://zscentrumzawoja.pl/
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PORWANIE TRZECH KRÓLI, CZYLI JASEŁKA
BOŻONARODZENIOWE

Dziękujemy wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
realizacji spektaklu, w szczególności:

cownikom obsługi, rodzicom,
uczniom, którzy w jakikolwiek
sposób pomogli przy organizacji
Jasełek, np. poprzez przygotowanie elementów scenografii, wypożyczenie strojów i rekwizytów,
podwożenie na próby, itp.
Jasełka to nasze wspólne
dzieło, które może powstawać
dzięki zgodzie i współpracy wielu osób. Dlatego, choć kosztuje
dużo wysiłku, jest takie cenne
i warto je pielęgnować!

-Babiogórskiemu Centrum Kultury za udostępnienie sali widowiskowej oraz p. Grzegorzowi
Fickowi za opiekę nad sprzętem
oświetleniowym i nagłośnieniem;
- p. Łukaszowi Kulce za zaprogramowanie świateł;

szkoły tańca "Elita" za przygoto- p. Marcinowi Liszcze za filmo- wanie uczniów do występu;
mgr Agnieszka Warmuz-Trybała
wanie;
- p. Teresie Kozinie za poczęstu- p. Dorocie Czaja za uszycie ko- nek dla aktorów ufundowany zdjęcia: https://zscentrumzawoja.pl/
stiumów dla aniołów;
przez Spółdzielnię Uczniowską;
- p. Mateuszowi Pochopień ze - wszystkim nauczycielom, pra-
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UROCZYSTE KOLĘDOWANIE
21 grudnia był wyjątkowym dniem dla starszych uczniów naszej szkoły.
Panowała świąteczna atmosfera, odbywały się klasowe spotkania opłatkowe, były pyszne
ciasta, owoce, a nawet barszczyk z krokietem :) W budynku rozbrzmiewały kolędy i świą
teczne piosenki. Każda z klas przygotowała na wspólne kolędowanie swoje ulubione ko
lędy i pastorałki, a po prezentacji jeszcze długo wspólnie śpiewaliśmy w szkolnej auli.
Wszyscy byli dla siebie mili i składali sobie serdeczne życzenia.
mgr Agnieszka WarmuzTrybała

zdjęcia: https://zscentrumzawoja.pl/

5

JEDYNKA 5/01/2019

Z ŻYCIA SZKOŁY

UCZTA NA OLIMPIE
9 stycznia w naszej szkole odbyła się niezwykła lekcja języka polskiego. Jej organizato
rami byli wszyscy uczniowie klasy Va, a pomysłodawczynią pani Katarzyna Wilczyńska.

Przed prezentacją na poprzedniej lekcji omówiliśmy, jak
powinny wyglądać stroje poszczególnych postaci i z jakimi
atrybutami powinny wystąpić.
Następnie opracowaliśmy swoje
mowy i ułożyliśmy scenariusz
uczty bogów olimpijskich.
Ostateczne przygotowania
do uczty rozpoczęliśmy w sali
205 od złączenia ławek w jeden
ogromny stół, za którym jako
pierwszy zasiadł Zeus – bóg
wszystkich bogów, czyli Piotr
Winczewski. Ponieważ byliśmy
podzieleni na dwie grupy, tę sama funkcję sprawował także Michał Wolczko, który również

przewodniczył uczcie. Zeus rozpoczął ucztę od autoprezentacji,
a następnie zapraszał boginie
i bogów do stołu. Każdy, kto został wywołany przez Zeusa, wychodził na środek i musiał
powiedzieć kilka zdań o sobie. Ja
na przykład byłam boginią Ateną
i trzymałam w ręce swoje atrybuty: tarczę i włócznię. Przypomniałam zebranym, że jestem
boginią mądrości, opiekuję się filozofią, poezją i rolnictwem. Ponieważ w rozstrzyganiu sporów
zawsze kieruję się zasadami sprawiedliwości, jestem ulubienicą
Zeusa, toteż mogłam zasiąść jako
pierwsza u jego boku. Potem ko-

lejno pojawiali się: Ares (Łukasz
Sałaciak), Hades (Arkadiusz
Smyrak), Hefajstos (Konrad Macholnik), Hermes (Dawid Baraniec, Marcin Wnęczak), Afrodyta
(Julia Mazur, Emilia Mętel, Julia
Gaweł), Artemida (Weronika
Chowaniak), Apollo (Daniel Radwan), Posjedon (Bartosz Bachul) Demeter (Nadia Trybała).
Gdy już wszyscy zebrani zaprezentowali się w swoich strojach
i wygłosili autoprezentacje, przyszedł czas na „ploteczki”, którym
Zeus chętnie nadstawiał ucha. Na
koniec Zeus podziękował
wszystkim boginiom i bogom za
udział w tej uczcie i przyszedł
czas na sesję fotograficzną do
olimpijskiego albumu (i szkolnego pisma „Jedynka”).
Moim zdaniem czas poświęcony na przygotowanie
uczty nie był zmarnowany. Taka
lekcja lepiej i na dłużej pozwoliła
nam zapamiętać bogów, ich atrybuty i to, czym lub kim się opiekowali. Ta lekcja bardzo mi się
podobała. Kinga Rusin, kl. Va
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Z ŻYCIA SZKOŁY

UCZTA NA OLIMPIE
W środę, 9 stycznia 2019 r. w sali 205 Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie bo
gów na górze Olimp. Na uczcie pojawili się wszyscy bogowie, którzy podczas spotkania
mieli spożywać ambrozję i pić nektar – napój nieśmiertelności i wiecznej młodości.

Jako pierwszy na Olimpie
pojawił się Zeus, który w swoim
pałacu miał gościć bogów greckich. Zeus miał długi chiton z odsłoniętym prawym ramieniem
oraz bogatymi, złotymi haftami
na lewym ramieniu. W prawej ręce trzymał piorun, a jego twarz
zasłaniała bujna jak włosy broda.
Zeus był sędzią ostatecznym, panem wszechświata, królował nad
ludźmi i bogami.
Druga na ucztę przybyła
Hera, żona Zeusa, która przedstawiła się i usiadła przy stole. Następnie pojawiła się córka Zeusa
Atena, bogini mądrości. Kolejnym gościem na Olimpie był
Ares, bóg męstwa żołnierskiego.

Po nim przybył Hefajstos, bóg
ognia i patron kowali oraz Artemida i Posejdon, brat Zeusa, bóg
mórz i patron rybaków.
Jako kolejny progi Olimpu przekroczył Hermes, posłaniec bogów, który sprawował opiekę nad

kupcami i złodziejami. Po nim
przybyły boginie Demeter
i Afrodyta, a następnie Hades,
który rządził światem umarłych,
niewidzialny i niewzruszony.
Niewidzialność
zawdzięczał
czapce niewidce podarowanej
mu przez cyklopów. Wejścia do
krainy zmarłych strzegł trójgłowy pies Cerber. Jako ostatni na
ucztę przybył Apollo, znawca
sztuki i opiekun Muz. Gdy wszyscy goście przybyli, Zeus rozpoczął ucztę krótką przemową.
Przywitał wszystkich i poprosił,
aby każdy z przybyłych dokonał
autoprezentacji. Rozpoczęła się
uczta, podczas której bogowie

dyskutowali o boskich sprawach,
trochę plotkowali, a wszystkiemu
przysłuchiwał się uważnie Syzyf.
Na zakończenie wszyscy spożyli
ambrozję i wznieśli toast za pomyślność oraz zrobili pamiątkowe zdjęcie.
Zeus jako gospodarz pożegnał i odprowadził do wyjścia
swoich gości.
Michał Wolczko, kl. Va
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NIEPOKORNY BISKUP, PATRIOTA
Biskup Jan Grot był jedną z czołowych postaci w kościele I poł. XIV w., a jego karierę
można krótko określić jako „burzliwą”. Będąc duchownym i bliskim współpracownikiem
Łokietka, otrzymywał raz za razem urzędy świeckie i kościelne, by wreszcie osiąść na bi
skupstwie krakowskim.

Pochodzenie

Jan przyszedł na świat pod
koniec XIII w. jako syn Grota ze
Słupczy h. Rawicz i niejakiej Anny. Jego ojciec należał do świeżej
rodziny możnowładczej, która
wyodrębniła się na przełomie
XIII i XIV w. Wiadomo o nim, iż
w 1308 r. pełnił urząd podkomorzego sandomierskiego i kasztelana połanieckiego, które zapewne
otrzymał od Łokietka jako wyraz
wdzięczności za wspieranie go
w walce z Wacławem II Przemyślidą o dominację w jednoczącym
się Królestwie Polskim. Dzięki
temu, pozostając dosyć blisko
dworu królewskiego, miał możliwość wprowadzenia swoich synów do elit urzędniczych.
Początki kariery

Przyszły biskup Krakowa
od 1307 r. udzielał poparcia Łokietkowi. Brał udział w układach
tegoż z jego bratankami Kazimierzem i Przemysłem dotyczących

objęcia w zarząd Pomorza. Od
tego momentu na stałe związał
się z kancelarią Władysława Łokietka i przygotowywał wystawiane przezeń dokumenty.
W 1310 lub 1311 r. objął wspomnianą kanonię krakowską. Często zmieniał urzędy lub pełnił
różne jednocześnie. W latach
1312–1321 sprawował probostwo w katedrze św. Michała na
Wawelu. Jako kanclerz kujawski,
od 1313 r., współpracował z biskupem włocławskim Gerwardem, który w imieniu Kurii
Papieskiej nadał mu probostwo
w kościele Mariackim w Krakowie w 1319 r., a rok później
w kościele NPM w Kruszwicy.
W latach 1318–1325 był kanclerzem łęczyckim. Związany
z dworem Łokietkowym, często
występował także w charakterze
świadka na wystawianych przez
monarchę dokumentach.

Początki panowania

W dniu 1 października
1326 r. Jan objął biskupstwo krakowskie, a w roku następnym, 18
czerwca, został wyświęcony
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Od samego początku widoczne były jego dążenia
do uczynienia z Krakowa bogatej
i niezależnej od Gniezna metropolii. Zobowiązał się do co dwuletnich wizytacji w Awinionie
osobiście lub przez wysłannika,
co należało do obowiązków biskupstw egzymowanych, czyli
niezależnych od arcybiskupstw.
Być może chwilowo popadł z tego powodu w konflikt z Janisławem, gdyż Grot uzyskał od
papieża pozwolenie na przyjęcie
święceń u dowolnego biskupa
katolickiego. Podczas poselstwa
do Awinionu w latach 1340–1341
Jan nieskutecznie zabiegał
o podniesienie rangi swego biskupstwa do arcybiskupstwa.
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NIEPOKORNY BISKUP, PATRIOTA

Zatargi z Kazimierzem
Wielkim

O ile za Władysława Łokietka Jan był obsypywany beneficjami i pozostawał jego bliskim
doradcą, o tyle za Kazimierza sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. Biskup krakowski nie miał
już pełnego poparcia na dworze.
Tłem sporów była najprawdopodobniej różnica zdań dotycząca
polityki wobec Zakonu Krzyżackiego. Grot był zwolennikiem polityki prowadzonej niegdyś przez
Łokietka, nie odpowiadało mu

stosowanie ustępstw wobec
Krzyżaków przez jego następcę.
Niemal tuż po objęciu tronu,
w 1334 r., Kazimierz wniósł
skargę do papieża, zarzucając
Grotowi, mówiąc kolokwialnie,
„samowolkę”. Lista zarzutów była dość długa. Wyjawiał tajemnice państwowe, a nawet posunął
się do podburzania poddanych
przeciwko królowi. Jan XXII poparł Kazimierza i polecił nuncjuszowi
Galhardowi
de
Carceribusowi, aby skłonił Grota
do naprawienia błędów i dbania

o królewskie poparcie. Nie przyniosło to chyba większych rezultatów. W 1336 r. Kazimierz
zobowiązał się, że do 24 czerwca
1338 r. nie będzie wykonywać
wrogich posunięć wobec Zakonu.
Nawet osobiście poprowadził posiłki dla Jana Luksemburskiego,
który organizował wyprawę
przeciw Habsburgom ubiegającym się o tron księstwa Karyntii.
Grot musiał wykazać wielkie
niezadowolenie z tych posunięć,
zwłaszcza ze wspierania Jana,
który do 1335 r. oficjalnie uważał
się za króla polskiego. W tym samym roku Kazimierz ponownie
wystosował do papieża skargę na
Grota z prośbą o przeniesienie go
do Wrocławia. Papież jednak nie
przychylił się do tej prośby, upominając biskupa w osobnym piśmie o dbanie o dobre stosunki
z młodym i mądrym królem.
Grotowic chyba nic sobie nie robił z tych wszystkich admonicji.
W 1338 r. do papieża wpłynęły
kolejne skargi na niego. Jedna,
wniesiona przez polskie duchowieństwo, dotyczyła zwracania
wpłaconych dziesięcin na niedoszłą wyprawę krzyżową, o czym
będzie mowa niżej. Druga pochodziła od Kazimierza i dotyczyła zaprzestania odprawiania
mszy św. przez biskupa, gdy król
wszedł do katedry. Ponadto Grot
miał pod nieobecność władcy,
nie zważając na królową Annę,
najechać na zamek królewski
i wydostać więzionego tam swego poddanego, co było jawną obrazą majestatu monarchy.
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Współpraca z Piastem

Dalsze spory z królem i śmierć

Jan i Kazimierz wspólnie
przygotowywali się do procesu
z Krzyżakami. Świadczyć o tym
może fakt, że w dniu 7 stycznia
1339 r. biskup gościł króla
w swej krakowskiej rezydencji
i był świadkiem udzielania przez
niego pełnomocnictw procesowych posłom. Grot jesienią w zastępstwie króla przedłożył też
sądowi w Opatowie pod przysięgą pisemną skargę. Jan brał
wreszcie udział w procesie warszawskim jako świadek w 1339 r.
Transumował w związku z tym
16 kwietnia tego roku wcześniejszy wyrok w sporze z Zakonem
z 1321 r. Po ogłoszeniu korzystnego dla Polski wyroku król
w maju 1340 r. wysłał poselstwo
na czele z krakowskim biskupem
do Awinionu, by uzyskać u papieża Benedykta XII zatwierdzenie
wyroku procesu warszawskiego.
Nie należało to do najłatwiejszych zadań, gdyż strona krzyżacka dosłownie w tym samym
czasie starała się u papieża o jego
unieważnienie. Papież uchylił ten
wyrok z powodu uchybień formalnych procesu (np. nie było
zeznań świadków ze strony krzyżackiej) i nakazał powołać nową
komisję oraz wypłacić przez Zakon Polsce 10 tys. florenów. Ponadto posłowie Kazimierza
uzyskali u papieża zgodę na zorganizowanie wyprawy krzyżowej
przeciw Tatarom i zwolnienie
z przysięgi zobowiązującej do
dotrzymania układu ze starostą
Rusi.

Dobrze układająca się
współpraca z królem nie mogła
trwać wiecznie. Nadszedł moment, że doszło do nowego sporu
pomiędzy biskupem a monarchą.
Kazimierz znany był z szeroko
zakrojonej działalności lokacyjnej miast i wsi oraz budowy zamków. W 1342 r. założył miasto
Sokołów na terenie dotychczasowej wsi Sokolniki, nieopodal
miasta Skalmierza (Skalbmierza),
przynależącego do dóbr biskupa
krakowskiego. Grot musiał naprawdę się oburzyć, gdyż groziło
to upadkiem miasta i znacznym
zmniejszeniem dochodów biskupiego skarbca. Zwłaszcza że król
wydał przywilej, aby na sobotni
targ udawać się tylko do Sokołowa. Grot, nie mogąc pokojowo
załatwić konfliktu, posunął się do
ekskomunikowania króla i zbiegł
do swego zamku w Iłży. Spór załatwiono ugodowo, król nadał biskupowi m.in. Sokołów.
W 1344 r. Grot złożył do papieża
Klemensa VI skargę na Kazimierza, w której ubolewał, że musiał
znosić wiele przykrości z jego
strony, zwłaszcza nowe podatki.
Gdy obłożył swą diecezję interdyktem, król zakazał przestrzegania go, zwiększył podatki,
a nawet miał wygnać niektórych
duchownych. Papież wezwał króla, aby przestrzegał immunitetu
kościelnego, przywilejów nadanych biskupowi. Spór o podatki
mógł wynikać z tego, że biskupstwo krakowskie nie korzystało
dotąd w pełni ze wszystkich
nadanych mu przywilejów, co

było wykorzystywane przez króla. Grot natomiast dążył do ich
pełnego przestrzegania. Warto
zauważyć, iż dotąd pokojowa polityka Kazimierza nie wymagała
pobierania dodatkowych podatków, co zmieniło się w momencie konieczności zorganizowania
wyprawy na Ruś. Zapewne obaj
doszli do porozumienia, biskup
cofnął interdykt, a król mógł
zmniejszyć pobierane świadczenia na rzecz królestwa. Grot
zmarł 5 sierpnia 1347 r. w Wawrzeńczycach. Pochowano go
w kościele na zamku w ufundowanej przez niego kaplicy św.
Jana Ewangelisty.
Piotr Pacyga, kl.VIIa
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WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO "PINGWIN 2018"
W dniu 27.11.2018 roku, 12 uczniów z klas IVa i b, VIIb, VIIIa i IIIa i b gimnazjum zmagało
się z testem o zróżnicowanym stopniu trudności, mającym na celu sprawdzenie nie tylko
umiejętności językowych, ale również znajomość wybranych zagadnień kulturoznaw
czych dotyczących krajów anglojęzycznych. Każdy test to 30 pytań z czterema warianta
mi odpowiedzi, i odrobiną niepewności, gdyż każda błędnie wybrana odpowiedź,
skutkuje odjęciem punktu. A oto jak przedstawiają się nasze wyniki.
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WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO "PINGWIN 2018"

Liczba uczestników całej Polsce:
Gimnazjum:

Język angielski - klasa 3 - 835
Szkoła podstawowa:

Język angielski - klasa 4 - 1134
Język angielski - klasa 7 - 966
Język angielski - klasa 8 - 1165
Gratuluję zapału do dodatkowej pracy i wspaniałych wyników.
mgr Edyta Chowaniak
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“TO BE, OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION”
BĘDZIE FINALISTĄ PO RAZ KOLEJNY.......... , A MOŻE TYM RAZEM SIĘGNIE PO TYTUŁ
LAUREATA KURATORYJNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ???

Michał Sałaciak,

uczeń
klasy VIIIa, jako jeden z 358
uczniów naszego województwa,
będzie reprezentował naszą
szkołę w kolejnym, ostatnim już
etapie konkursu anglojęzycznego.
Już 13 marca musi stawić czoło
testowi, który oprócz zagadnień
ze
znajomości
struktur
leksykalno - gramatycznych na
poziomie FCE, zawiera zadania
kulturowe.
Bez względu na wynik,
uważam, że Michał udowodnił
nam, a przede wszystkim sobie,
że język angielski nie jest mu
obcy, zdobywając jako jedyny z
naszej szkoły maksymalną ilość
punktów na próbnym egzaminie
ósmoklasisty. Trzymamy kciuki.
Pamiętaj, że nie ma przygody
bardziej pobudzającej umysłowo
i fascynującej niż nauka języka.
Gratulujemy dotychczasowych
sukcesów.
mgr Edyta Chowaniak
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RELACJA Z FINAŁU XII EDYCJI
POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„NIENAZWANE UCZUCIA”
Dnia 10.01.2019 r. o godzinie 12:00 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodow
skiej – Curie odbył się finał XII edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane
uczucia”.

duszy - pan Janusz Kociołek, dyrektor
Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 – pani
Anna Sala, jurorzy: pani Izabela
Korzec, pani Katarzyna Pająk
i pani Anna Szczerba.
Następnie odbył się muzyczny występ „Zwolnionych”.
Później przyszedł czas na rozdanie nagród – szkolnych statuetek
oraz upominków rzeczowych.
Wśród laureatów konkursu nagrodzono także reprezentantów
naszej szkoły.
W kategorii: szkoły podstawowe
przyznano naszym uczennicom
następujące nagrody:
III miejsce ex aequo – Gabriela
Macholnik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zawoi Centrum reprezentowali
Gabriela
Macholnik, Anna Smyrak, Małgorzata Iciek i Weronika Zachura.
Na początku wszyscy zostali ciepło przywitani przez koordynatorkę
Powiatowego
Konkursu Poetyckiego - panią
Izabelę Korzec, która jednocześnie poprowadziła całą galę.
W uroczystości uczestniczyli
również: naczelnik Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Fun-

W kategorii: gimnazja przyznano:
II miejsce – Anna Smyrak
III miejsce – Małgorzata Iciek –
Wyróżnienie – Weronika Zachura.
Na zakończenie wszyscy
uczestnicy poproszeni zostali
o zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Również odczytane zostały
nagrodzone teksty, a „Zwolnieni”
pożegnali wszystkich pięknym
wykonaniem piosenki „Say Something”.
Weronika Zachura, kl. IIIa
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XII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
POETYCKIEGO
„NIENAZWANE UCZUCIA”JUŻ ZA NAMI !
W tym roku organizatorzy konkursu sprawili uczestnikom nie lada niespodziankę,
ponieważ do końca nie znano ostatecznych wyników. Lista laureatów została ogłoszona
na tydzień przed finałem  3 stycznia 2019 r. Finał nastąpił 10 stycznia 2019 r. o godz.
12:00. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami przybyli do Liceum Ogólnokształcącego
w Suchej Beskidzkiej.

Po powitaniu organizatorki
konkursu – p. mgr I. Korzec oraz
krótkich przemówieniach jury
konkursu, przedstawiciela Starostwa w Suchej Beskidzkiej oraz
p. dyrektor LO, mieliśmy okazję
posłuchać profesjonalnego wy-

Już kolejny rok z rzędu nasi uczniowie odnoszą spore
sukcesy w tym konkursie poetyckim, pokazując szczególną wrażliwość, refleksyjną naturę
i sprawność językową. A zatem
w tej edycji Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Zawoi Centrum reprezentowały aż cztery
uczennice z klas VIII sp, i III gm.
Oto ich osiągnięcia:
Kategoria I - szkoła podstawowa - III miejsce Gabriela Ma

stępu szkolnego zespołu wokal- cholnik kl. VIII b
nego „Zwolnieni”. Kolejnym Kategoria II – gimnazjum – II
punktem uroczystości było wrę- miejsce Anna Smyrak kl. III
czenie nagród w 4 kategoriach: b
szkoła podstawowa, gimnazjum, Kategoria II – gimnazjum – III
szkoła ponadgimnazjalna, doro- miejsce Małgorzata Iciek kl.
śli.
III b
Kategoria II - gimnazjum- wyróżnienie
Weronika
kl. III a

Zachura

Zachęcam do
przeczytania wierszy
autorstwa Waszych
koleżanek w Kąciku
Literackim, a finalistkom serdecznie gratuluję
mgr Jolanta Kosowska
Zdjęcia: telefon prywatny, facebook: Konkurs Poetycki”
Nienazwane uczucia”
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SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ
„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
DLA UCZNIÓW KL. IVa i IVb
Podczas ferii zimowych uczniowie klasy IV w ramach projektu „Jeżdżę z głową” brali
udział w zorganizowanej nauce jazdy na nartach. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było
Babiogórskie Centrum Sportu.

Podczas ferii zimowych
uczniowie klasy IV w ramach
projektu „Jeżdżę z głową” brali
udział w zorganizowanej nauce
jazdy na nartach. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Babiogórskie Centrum Sportu.
Zajęcia rozpoczęły się zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem, tj. 12.01.2019r. roku
i trwały do 27.01.2019 roku.
Uczniowie spotykali się przed
szkołą i autokarem udawali się na
pobliski stok narciarski „Wojtek”
w Zawoi Czatoży. Około 3 godziny spędzali na stoku i z powrotem autokarem odwożono ich do
szkoły.

Podczas pierwszych godzin kursu
instruktorzy skupili się na dobraniu odpowiedniego sprzętu narciarskiego dzieciom. W drugiej
kolejności zapoznali uczestników
z zasadami obowiązującymi na
stoku i podczas korzystania z wyciągu. Następnie, po wcześniejszym sprawdzeniu umiejętności
każdego dziecka, podzielili
uczniów na cztery grupy i rozpoczęli kurs.
W trakcie kolejnych zajęć
(18, 19 i 25 stycznia) uczniowie
trenowali jak prawidłowo wykonywać odpowiednie elementy
zjazdu narciarskiego. Nabywali
umiejętności bezpiecznego poru-

szania się na nartach.
Miłym zakończeniem projektu był udział każdego dziecka
w slalomie narciarskim, zdobycie
medalu, wspólne ognisko i pamiątkowe zdjęcie grupowe.
Uważam, że taki sposób
spędzenia ferii, aktywnie i na
świeżym powietrzu, w towarzystwie kolegów i koleżanek z klasy, jest naprawdę dobrym
pomysłem.
Maciej Mętel, kl. IVb
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SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ
„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
DLA UCZNIÓW KL. IVa i IVb
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NIEZWYKŁE KARTKI Z KALENDARZA

PRZYSŁOWIA NA STYCZEŃ
1 Wt

Na Nowy Rok przybywa dnia na
barani skok.
Jaką pogodę Nowy Rok oznaczy,
taką i w sierpniu Pan Bóg uraczy.
2 Śr

Gdy Makary pogodny cały
styczeń chłodny.
3 Cz

Dobrego, spodziewać się można
lata pogodnego.

22 Wt
11 Pt

Święta Honorata figle płata.

Gdy w Eugeniego lód albo woda
taka i lipcowa pokaże się pogoda.
5 So

Gdy styczeń burzliwy z śniegami,
lato burzliwe z deszczami.
6N

Gdy trzech Króli mrozem trzyma,
będzie jeszcze długa zima.
Na Trzech Króli słońce świeci,
wiosna do nas pędem leci.
7 Pn

Jeśli w styczniu deszcze leją, nie
ciesz się wielką nadzieją.
Po styczniu jasnym i białym będą
w lato upały.
8 Wt

Kiedy w styczniu rośnie trawa,
marna w lecie jest potrawa.
Gdy w zimie nie było śniegu, to
go wiele spadnie w kwietniu.
9 Śr

Styczeń, styczeń wszystko studzi
– ziemię, bydło, ludzi.
10 Cz

Gdy słońce przygrzewa na Jana

Kiedy Wincenty posypie pierze, to
nie ustanie aż do Gromnicznej
(02.02) w pierwsze pacierze.

12 So

Kiedy w styczniu rosną trawy,
lipiec dla nas niełaskawy.

23 Śr

W styczniu łów łatwy na
kuropatwy.

13 N

chustkę zrzuci, wiosna
Od Genowefy listopad swój bierze Weronika
od nas się odwróci.
początek.
4 Pt

(24.01).

24 Cz

Na Świętego Tymoteusza trzeba ci
czapki nie kapelusza.

14 Pn

Kiedy ptaki w styczniu śpiewają,
to im w maju dzioby zamarzają.

25 Pt

Na Świętego Pawła połowa zimy
przepadła.

15 Wt

Ciepła izba marzeń szczytem i tak
jakoś mija styczeń.

26 So

Kiedy w styczniu lato, w lecie
zimno za to.

16 Śr

Jaka pogoda w Świętego Marcela,
będzie pogodna Wielka Niedziela.

27 N

Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy
roczek najpłodniejszy.

17 Cz

Jak styczeń zachlapany, to lipiec
zapłakany.
18 Pt

Gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze
długo nie pojedzie wóz.

28 Pn

Na Świętego Karola wyjrzy spod
śniegu rola.
Urodzaje da rola, gdy deszcz leje
w Karola.
29 Wt

Na Świętego Franciszka
Gdy Styczeń z zimnem nie chodzi, przylatuje pliszka.
marzec, kwiecień wychłodzi.
19 So

30 Śr
20 N

Św. Marcin lody gładzi, gdy ich
nie ma to je sadzi.

21 Pn

31 Cz

Fabian i Sebastian gdy mróz
dadzą, srogą zimę przyprowadzą.
Jak Święta Agnieszka wypuści
śnieg z mieszka, to go nie
powstrzyma ani do Franciszka

Na Świętego Ludwika koń na
grudzie utyka.

wybór:https://www.kalbi.pl
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BRZOSKWINIOTKA
Dziś proponuję smaczny i lekki wypiek na bazie ciasta kruchego. Satysfakcja doznań
smakowych gwarantowana! Ponadto ciasto nie wymaga specjalnych umiejętności
kulinarnych i zawsze się udaje. To taki zamiennik tradycyjnej szarlotki.

całkowicie wystudzić, ugotować budyń i gorący
wylać na podpieczony spód.
Odsączone brzoskwinie ułożyć na budyniu dziurką
po pestce do dołu, wyjąć z lodówki drugą część
ciasta i rozwałkować. Następnie wyłożyć na
brzoskwinie, wciskając je lekko między owoce,
wstawić je do piekarnika nagrzanego do 190 stopni
i piec około 40 min. (aż wierzch się zarumieni). Po
upieczeniu wystudzić i posypać cukrem pudrem.
Mateusz Skoczeń, kl. IIIa

Brzoskwiniotka
Składniki:

2,5 szkl. mąki,
250g masła,
200g serka homogenizowanego,
2/3 szkl. cukru pudru,
3 łyżki cukru z prawdziwą wanilią,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Dodatkowo:

2 budynie śmietankowe lub waniliowe,
3 szkl. mleka,
5-6 łyżek cukru,
2 puszki brzoskwiń w syropie.
Sposób wykonania:

Z podanych składników zagnieść kruche
ciasto. Gdyby za bardzo się kleiło, podsypać mąką.
Ciasto ma być plastyczne. Gotowe ciasto podzielić
na 2 równe części i schować do lodówki do
schłodzenia. Po godzinie wyjąć jedną część,
rozwałkować i wyłożyć na blaszkę. Ponakłuwać
widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do
200 stopni na 10-15 min. Podpieczony spód
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„BAŚNIOBÓR” BRANDON MULL
brat muszą zmierzyć się z największym w swym życiu wyzwaniem, by uratować rodzinę,
Baśniobór, a może i cały świat...”
Książka Brandona Mulla
,,Baśniobór’’ z całą pewnością
może dorównać innym utworom
tego typu. Można ją porównywać
do samego „Harrego Pottera” czy
też „Władcy Pierścieni. Jeśli
chodzi o głównych bohaterów, to
są oni zupełnie różni. Kendra to
odpowiedzialna nastolatka, natomiast Seth jest ciekawy świata
i często wpada w różne kłopoty.
Chociaż są całkiem różni, w momentach kulminacyjnych są
w stanie się dogadać i przezwyciężyć zło. Sama scenografia jest
rozmaita i ciekawa, dokładne jej
opisy sprawiają, że podczas czytania czujemy się jak bohaterowie tej książki. Wiemy, w którą
stronę się udać, aby dotrzeć do
Ukrytego Stawu czy też do
Punktu Bezpieczeństwa, żeby
skryć się przed wielkimi trollami
czy też olbrzymami.
Moim zdaniem książka ta zasługuje na przynależne jej pierwsze miejsce na liście bestsellerów
dla dzieci New York Timesa.
„Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się
w tajemnym miejscu zwanym
Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. Czarodziejską?
Oczywiście. Ekscytującą? Jasne.
Bezpieczną? Cóż, właściwie
wręcz przeciwnie.
Kendra i jej brat Seth nie mają

pojęcia, że ich dziadek jest obecnym opiekunem Baśnioboru.
W otoczonym murami lesie pradawne reguły wprowadzają porządek między chciwymi
trollami, złośliwymi satyrami,
kłótliwymi wiedźmami, psotnymi
chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. Gdy jednak zasady te zostają złamane, ujawniają się
potężne moce zła, a Kendra i jej

Adrianna Basiura, kl. IIIa
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O JEDEN MOST ZA DALEKO
Operacja "Market-Garden"
to jeden z najbardziej znanych
epizodów II wojny światowej.
Bitwa pod Arnhem i tragiczne
zmagania
spadochroniarzy
alianckich, w tym polskich, do
dzisiaj wzbudzają sporo emocji.
Dla Polaków historia ta ma wymiar szczególny ze względu na
zaangażowanie do boju Samodzielnej Brygady Spadochronowej
dowodzonej
przez
gen. Stanisława Sosabowskiego.
Wydaje się, iż nasi rodacy nie zostali w pełni docenieni za bohaterską postawę podczas bitwy.
Wokół Arnhem narosło bowiem
sporo mitów, szczególnie związanych z osobą Sosabowskiego,
który w opinii wielu jawił się jako mężny żołnierz i świetny,
przewidujący dowódca, a w opinii innych stał się winnym klęski
z 1944 roku. O postrzeganiu generała na świecie na pewno zdążymy jeszcze opowiedzieć przy
okazji kreacji aktorskich (w jego
rolę wcielił się świetny aktor
amerykański Gene Hackman znany z produkcji takich, jak chociażby
"Firma"
czy
"Karmazynowy przypływ"). Po
wojnie światowa literatura została zasilona masą książek, które
opisywały zmagania żołnierzy
podczas światowego konfliktu.
Wśród autorów brylował Cornelius Ryan, który szybko zdobył
sobie sławę opowieścią o Normandii - "Najdłuższy dzień" i bitwie o Berlin - "Ostatnia bitwa". W 1974 roku ukazała się
"O jeden most za daleko", książka opisująca przygotowania i bitwę pod Arnhem. I ta publikacja
szybko stała się bestsellerem i nie

może dziwić, iż natychmiast znaleźli się ludzie zdecydowani na
zekranizowanie sprawnie napisanej opowieści. Postanowiono
jednak, iż scenariusz będzie nieco odbiegał od literackiej wersji
historii, co spowodowało dodanie
kilku scen i zmianę niektórych
wydarzeń i postaci historycznych. Twórcy filmu nie odeszli
jednak daleko od pierwowzoru,
cały czas poruszając się w konwencji stricte historycznej z elementami
fabularyzowanymi.
Fabuła filmu to nic innego, jak
przedstawienie dni poprzedzających operację "Market-Garden"
oraz bitwy o Arnhem. "O jeden
most za daleko" to całościowe
ujęcie bitwy, od początku do
końca, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń historycznych. Pojawiają się również
dobrze nam znane postacie. Historia II wojny światowej sama
napisała scenariusz do filmu. Ten
wymagał niewielkich poprawek
i obróbek dokonanych przez speców od wojennej kinematografii.
Film realizowano bardzo sprawnie, a jedną z przyczyn był
ogromny budżet, w dużej mierze
dzięki Josephowi E. Levine, który finansował część przedsięwzięcia.
zdjęcia:www.filmweb.pl
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O JEDEN MOST ZA DALEKO
"O jeden most za daleko"
przyniósł spore dochody, co pozwoliło na zwrot zainwestowanej
gotówki. Już same gaże aktorów
zakrawały na kwoty horrendalnie
wysokie, a przecież historia walk
pod Arnhem wymagała ogromnych środków finansowych pozwalających na realizację scen
wojennych, w tym monumentalnego lądowania spadochroniarzy.
Dzięki zastosowaniu techniki filmowej i kunsztowi operatorów
udało się doskonale wyreżyserować trudne sceny, w tym rzeczone lądowanie czy ostrzeliwanie
dział. Efekty specjalne są bardzo
mocną stroną filmu, nawet jeśli
zrealizowano go kilkadziesiąt lat
temu. Nie ma widocznych niedoróbek, a całość świetnie komponuje się z dobrze dobraną
muzyką. Ścieżka dźwiękowa
wpada w ucho, odgłosy walk są
naturalne. Nic dziwnego, bowiem
do produkcji zaangażowano również prawdziwych żołnierzy
i grono specjalistów, którzy czuwali nad oprawą przedsięwzięcia.
Wydaje się zatem, iż pod względem wrażeń estetycznych "O jeden most za daleko" jest filmem
kompletnym. W połączeniu
z wciągającą fabułą i skutecznym
ujęciem poszczególnych scen daje to obraz fenomenalny. Wrażenia
są
niezapomniane,
a przerywniki w postaci rozmów
sztabowych nie obniżają wartości
filmu. Co więcej, zrealizowano je
w sposób żywy i ciekawy, dlatego nie odniesiemy wrażenia
"przegadania filmu", co miało
miejsce w przypadku kilku innych produkcji. We wrześniu

1944 roku, Alianci zaczęli borykać się z problemami z zaopatrzeniem. Wiadomo było że
środków, wystarczy tylko na jedną ofensywę. Do tego w Francji
dowodzili dwaj nieprzepadający
za sobą dowódcy: Patton na południu i Montgomery na północy.
To właśnie ten drugi przygotował
plan operacji Market Garden, o
której opowiada film. Plan zakładał zdobycie wszystkich mostów
od Belgii, przez Holandię aż do
mostu w Arnhem. Zdobycie tych
mostów miało otworzyć drogę do
serca Niemiec, co zakończyłoby
wojnę na gwiazdkę 1944 roku.
Niestety, błędy w planowaniu,
braki w sprzęcie i ignorancja dowództwa na wiadomości wywiadu doprowadziły do klęski. Film
ten jest jednym z najlepiej zrealizowanych i wiernych historycznie obrazów opowiadających o II
wojnie światowej. W 1977 roku
powieść tę zekranizował Richard
Attenborouh, a w obsadzie znaleźli się m.in. James Caan, Laurence Olivier, Liv Ullman, Dirk
Bogarde, Gene Hackman, Michael Caine, Sean Connery, Robert
Redford i Anthony Hopkins.
Przekład: Tadeusz Wójcik
Izabela Spyrka, kl. IIIa

na podstawie
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=filmoteka_o_jeden_most
zdjęcia:www.filmweb.pl
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O dwunastu nadludzkich pracach,
czyli wywiad z Herkulesem 
najwaleczniejszym greckim herosem
Herakles (gr. Ἡρακλῆς, trl. Hēraklēs, gr. Ἡρακλέης, trl. Hērakléēs, łac. Hercules), Alkides,
Palajmon – w mitologii greckiej jeden z herosów, syn Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Je
go rzymskim odpowiednikiem był Herkules. Znany był z wielkiej siły, waleczności, mę
stwa, zapaśnictwa i umiejętności wojennych, zwłaszcza celnego strzelania z łuku.
Lubiany przez Zeusa i Atenę, był prześladowany przez zazdrosną Herę. Żonaty z Dejanirą,
Megarą i Hebe.
 A czy ta maczuga też jest da
 To naprawdę fantastyczny
rem od bogów?
Kto pomagał ci w wy
- Nie, wyrwałem drzewo oliwne, pomysł!
konaniu tych prac?

z którego ją sobie zrobiłem. Nig- - Mogłem liczyć na pomoc Ateny
dy się z nią nie rozstaję.
i Hermesa.

 Słyszałam, że musiałeś wyko
 Kiedy znajdowałeś czas na
nać dwanaście niezwykle trud
odpoczynek i nabranie sił?
nych zadań, dlaczego?

- Miałem kiedyś żonę, dzieci, ale
ogarnęło mnie szaleństwo i zabiłem swoją rodzinę. Te prace były
pokutą za moje zbrodnie.

 Na czym polegały te prace?
Czy były trudne?

- Prace zlecone przez Eurysteusa
czasami były śmiertelnie niebez Witaj, szlachetny Heraklesie. pieczne.
Zabijałem potwory
Czy mógłbyś nam powiedzieć i groźne zwierzęta. Zdarzało się,
coś o swoim pochodzeniu?
że byłem poraniony, pokąsany
- Dzień dobry. Jestem Herakles, i cierpiałem z bólu. Były również
heros z Grecji. Moimi rodzicami prace czasochłonne, np. kiedy
są Dzeus i Alkmena.
przez role goniłem łanię ceryntyjską.

- Nie miałem nawet chwili wytchnienia. Nigdy nie otrzymałem
żadnej nagrody ani podziękowań.
Kiedy wykonałem jakąś pracę,
zaraz król zlecał mi następną.
Nieraz nie miałem siły, ale wiedziałem, że muszę je wykonać.

 Jak sądzisz, czy twoja pokuta
była sprawiedliwa?

- Myślę, że król zlecał mi zadania, których nie dało się wykonać, ale ja tak bardzo chciałem
naprawić swój błąd. Używałem
siły i sprytu. Znosiłem cierpliwie
ból i zmęczenie. Myślę, że zasłużyłem na przebaczenie.

 Nosisz na sobie lwi łeb niczym
 Dziękuję bardzo za wywiad
hełm. Opowiedz, skąd wziął się  Która praca była najtrudniej
i udzielenie nam informacji na
taki strój?
sza?
temat twojego zycia.

- Gdy miałem osiemnaście lat,
zabiłem lwa. Lwi łeb i okrycie
dodają mi odwagi w walce.
Bogowie dali mi również miecz,
strzały, kołczan i pancerz, bym
mógł skutecznie pokonać wroga.

- Wydawało się, że najtrudniej - Ja również dziękuję. Do widzebędzie w jeden dzień posprzątać nia.
stajnię Augiasza. Obmyśliłem
sprytny sposób i skierowałem
"Rozmawiała":
strumień wody przez stajnię
NadiaTrybała, kl.Va
i w kilka godzin woda wszystko
wymyła.
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Dwanaście prac Heraklesa w sztuce
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KĄCIK LITERACKI

WIERSZE NAGRODZONE
W POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKIM
"NIENAZWANE UCZUCIA"
Zapraszamy do lektury
"Nienazwane uczucia".

wierszy

laureatek

Powiatowego

Anna Smyrak, kl. III b gm.

Gabriela Macholnik, kl.VIII b

Ideał

„pan w czarnej szacie”

Znów się spóźniłam.
Nie zrobiłam wszystkiego.
Krzyknęłam w gniewie,
Zaśmiałam się zbyt głośno.

jesteś milczący
choć twoje słowa uderzają
bardziej
niż te człowiecze

Nie byłam taka, jak tego
oczekiwali.
Powiedziałam o jedno słowo za
dużo.
Zamiast uczyć się potrzebnych
rzeczy, zastanawiałam się nad
sensem życia.

jesteś niewidzący
choć dostrzeżesz więcej
niż my nędzni ludzie potrafimy

Pomyliłam się.
Zapomniałam, choć powinnam
pamiętać.
Byłam smutna, choć powinnam
być wesoła.

jak cię zwą panie w czarnych
szatach?

Nie poświęciłam całego swojego
czasu.
Raz pozwoliłam ujść emocjom,
Po przepracowanej nocy
zaspałam.
Nie zrobiłam wszystkiego, czego
oczekiwał ode mnie świat.
Małgorzata Iciek, klasa III b
gm.
„Pytania”

Ciągle zadaję te same pytania
czy zdolna jestem do kochania?
Ciagle szukam odpowiedzi
czy w moim sercu miłość siedzi?
Ciągle i ciągle nie wiem sama
skąd w mojej głowie te pytania?

jesteś niesłyszący
choć usłyszysz więcej
niż my kiedykolwiek

Konkursu

Poetyckiego

kimże jesteś? po cóż mnie
nawiedzasz?
dlaczegóż ciągle za mną
chodzisz?
czy chcesz zaprosić do tańca,
panie miły?
tego pamiętnego walca, o który
skomlimy?
Czy ten jeden raz wpuścisz do
tańca wiecznego zapomnienia?
Och, nie!
nie wpuścił mnie
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WIERSZE NAGRODZONE
W POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKIM
"NIENAZWANE UCZUCIA"
Weronika Zachura, kl. IIIa
TRYPTYK EGZYSTENCJONALNY
I. „Szczęście’’

Czy kiedyś odnajdę swe szczęście,
Które Bóg mi obiecał?
Czy kiedyś zabłyśnie jeszcze
Jasna zorza na niebie mego życia?

Czy kiedyś rozszerzę usta
W radosnym i ciepłym uśmiechu?
Czy kiedyś poznam Ciebie
Obiecany przeznaczenia człowieku?
II. „O Tobie”

Młody gniewny
wysypał z rękawa
swój bunt
podeptał go
i znów nie może
poradzić sobie
ze swoim „ja”
Odnalazł szarą myszkę
uczynił z niej
królową nocy
podsycił na nowo
miłość
a potem odszedł
zostawił ją samą
w nieubranych myślach
samą na rozstaju dróg
wyczekującą aż wróci.
Młody gniewny
idzie dalej
wybiera najtrudniejsze z dróg
szuka siebie
Czy kiedyś wyciszy
swój bunt?
III. „Rzeczywistość”

Jestem zmęczona
pustymi ścianami
gdzie nikt na mnie
nie czeka

samotnością
która drwi ze mnie
każdego ranka
ubiera w ciemne kolory
moje ciało
i pędzi w tłum
ludzi zabieganych
Jestem zmęczona
miłością
nieustannym czekaniem
na Ciebie
nadzieją,
że wypełnisz tę pustkę
Jestem zmęczona
ciągłą nienawiścią,
którą noszę w kieszeni
spodni
skrywam by nie
wykrzyczeć Ci jej
Jestem zmęczona
niespokojnymi nocami
blaskiem księżyca
wspomnieniami
które wbrew swoim zasadom
żarliwie pielęgnuję.
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ROZMAITOŚCI

KAWAŁ ŻARTU
Pani przedszkolanka pomaga
dziecku założyć wysokie, zimowe
butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze,
dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je
ściągają, mordują się, sapią...
Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu,
sapią, ciągną, ale nie chcą
wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężały się
oczy. Odczekała i znowu szarpie
się z butami... Zeszły!
Na to dziecko:
-...bo to są buciki mojego brata
ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na
szafce, odczekała, aż przestaną jej
się trząść, i znowu pomaga dziec-

ku wciągnąć buty. Wciągają,
wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona
pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.
***
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda,
kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie
odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
***
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...
***
Nauczyciel napisał na tablicy
wzór chemiczny i otworzył dzien-

nik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...
***
W szkole na matematyce pani
pyta Jasia:
- Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
- Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju.
***
Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz jak dorośniesz".
Jaś napisał w wypracowaniu:
"Najpierw będę lekarzem, bo tak
chce tata. Potem zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na końcu
zostanę kominiarzem, bo mi się
też coś od życia należy..."

Myśli miesiąca:
"Pokora i delikatność nie są cnotami ludzi słabych,
lecz mocnych,
którzy nie potrzebują źle traktować innych,
by czuć się ważnymi".
Papież Franciszek
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