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MAGDALENA PIERGIES Z KL. IIb
FINALISTKĄ MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU
BIOLOGICZNEGO
Wywiad z Magdaleną Pierges, uczennicą kl. IIb Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum, tego
roczną finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego na temat przygotowań do kon
kursu, jej pasji i marzeń. Madzia to niezwykle skromna i ambitna nastolatka, tytan pracy,
a przy tym życzliwa i zawsze uśmiechnięta dziewczyna. Tegoroczny tytuł finalistki wypra
cowała wspólnie ze swoją opiekunką naukową panią Anną HyląHudyką, z którą przygoto
wywała się od kilku lat. Gratulujemy Madzi niewątpliwego sukcesu, a pani Ani życzymy
jeszcze wielu tak zdolnych uczennic.

I gimnazjum. Stopniowo uczyłam się materiału podstawowego
z wyższych klas do etapu szkolnego. W późniejszych etapach
studiowałam podaną literaturę
i rozwiązywałam bardzo dużo testów.
 Czy byłaś zdenerwowana, pi
sząc konkurs?

 Który etap był dla ciebie naj
trudniejszy?

- Trudno ocenić, który z nich
sprawił mi największą trudność.
Etap rejonowy to głównie zadania licealne, które były dla mnie
zupełnie nowe, lecz na etapie wojewódzkim pytania były bardzo
szczegółowe.

 Jak wyglądały twoje przygo
towania do konkursu?

- Do konkursu tak naprawdę
przygotowywałam się od klasy

którzy za rok chcieliby wziąć
udział w tego typu konkursie?

- Aby wziąć udział w tym konkursie, trzeba naprawdę pilnie
popracować. Materiał jest bardzo
rozległy, więc aby go zrozumieć,
trzeba go naprawdę "pokochać".
Zachęcam, aby każdy spróbował
swoich sił, ponieważ może wtedy
odnajdzie swoją życiową pasję tak jak ja.
Rozmawiała:
Maria Woźniak, kl. Ib

- Oczywiście, lekki stres był.
Przy każdym etapie chciałam dać
z siebie wszystko. Ogromnym
zaskoczeniem było dla mnie dostanie się do ostatniej części konW numerze:
kursu.
* FINALISTKA KONKURSU
 Dlaczego lubisz biologię?
2-3
- Muszę przyznać, że wręcz ko- BIOLOGICZNEGO
*
ŚWIĘTO
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PI
12-13
cham biologię. Od zawsze intere- * BIBLIA GUTENBERGA 10
sowałam
się
anatomią, * NASZE SUKCESY
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systematyką, cytologią czy gene- * O WULGARYZMACH 20
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sprawia mi trudności, a wręcz * O ŻONIE CHROBREGO 25
dostarcza przyjemności.
* MUZYKA
27
 Wiążesz z biologią przyszłość? * MODA I URODA
28
- Chociaż jestem dopiero w II * KUCHENNY ZAKĄTEK 29
klasie gimnazjum, już mogę po- * RECENZJE
30
wiedzieć, że chciałabym założyć * PORADNIK JĘZYKOWY 32
kiedyś fartuch anatomiczny.
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 Co poradziłabyś uczniom, * KĄCIK LITERACKI
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MAGDALENA PIERGIES PODCZAS NAUKI
DO MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU
BIOLOGICZNEGO
Zdjęcia tej sesji wykonała Aneta Kudzia z kl. IIb.

3

Z ŻYCIA SZKOŁY

JEDYNKA 7/03/2017

MAGDALENA PIERGIES PODCZAS NAUKI
DO MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU
BIOLOGICZNEGO
Zdjęcia tej sesji wykonała Aneta Kudzia z kl. IIb.

4

TRADYCJE I ZWYCZAJE

JEDYNKA 7/03/2017

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
Dnia 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto to obchodzimy z sza
cunkiem dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet od 1910 roku.

runki. W Armenii po upadku
Związku Radzieckiego zaniechano świętowania MDK, zamiast
tego 7 kwietnia wprowadzono
Święto Piękna i Macierzyństwa.
Dyskusja publiczna, której tematem były dwa Dni Kobiet przyniosła rezultat w postaci
Miesiąca Kobiet, który trwa pomiędzy 8 marca a 7 kwietnia. W
Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia.
Julia Klimasara, kl. Ia

Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni Marzec pobiegł
Kupić bukiet na Dzień Kobiet

Z okazji tego święta mężczyźni obdarowywali swoje panie
prezentami i spełniali ich życzenia. Pierwszy Dzień Kobiet na
świecie obchodzony był 28 lutego 1909 roku. W Polsce święto
było popularne w okresie PRL.
W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo
ofiarowywano
goździki, a później tulipany. Z
okazji tego dnia publikowano
portrety kobiet różnych sektorów
życia gospodarczego. Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii,
Azerbejdżanie, na Białorusi, w
Bośni i Hercegowinie, Brazylii,
Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, na Kubie, Laosie,
Kazachstanie, Kirgistanie, Mace-

donii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumuni, Rosji,
Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie,
Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom,
matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne poda-
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MAŁOPOLSKI FESTIWAL ZAWODÓW
Kilkanaście tysięcy małopolskich gimnazjalistów odwiedziło V Targi Edukacyjne –
Festiwal Zawodów. Przez trzy dni ponad 100 wystawców na ponad 140 stoiskach
przedstawiło prezentacje w 7 branżach.

Dnia 24.03.2017r. uczniowie klasy III gimnazjum wybrali
się na Targi Zawodowe do Krakowa wraz z opiekunkami p. Teresą Koziną oraz p. Jolantą
Kosowską.
Byliśmy tam od godz
10:30 do godz 12:30. Na targach
było bardzo dużo przedstawicieli
różnych szkół prezentujących
różne zawody. Podczas tegorocz-

nego Festiwalu zaprezentowali
się także:
służby mundurowe,
uczelnie oraz
przedsiębiorcy, współpracujących ze
szkołami.
Byli goście z
regionów
partnerskich

Województwa Małopolskiego, m.in. z
Niemiec, Francji,
Słowacji, Ukrainy i
Węgier.
Uczniowie
mogli z bliska
przyjrzeć się swoim

wymarzonym zawodom. Mieliśmy też możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym o
wyborze swojej szkoły. Można
było skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych,
którzy
przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i sugerowali najodpowiedniejszą ścieżkę
kształcenia.
Po skończonych targach
pojechaliśmy do kina na film pt.
"Life".
Następnie wyruszyliśmy w
drogę powrotną do Zawoi.
Natalia Łatka, kl. III

6

NASZE SUKCESY

MISTRZ

Konkurs literacko – plastyczny „Bohaterowie naszych
lektur” rozstrzygnięty!
21 kwietnia 2017 r. jury
w składzie: p. Joanna Pacyga, p.
Agata Paluch, p. Bożena Arcikiewicz wybrało najlepsze prace
konkursowe, które przedstawiały
ulubioną postać literacką.
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JĘZYKA POLSKIEGO

W konkursie wzięło udział 9
uczniów z klas IV –VI szkoły
podstawowej.
Wyniki:
I miejsce – Oliwia Olszówka,
klasa IV b
II miejsce – Julia Czarna, klasa
VI a
III miejsce – Klaudia Pluta, klasa IV b

Na zwyciężczynie czekają dyplomy i nagrody książkowe, a prace
wszystkich uczestników konkursu znajdziecie na gazetce w auli
szkolnej.
Dziękuję za udział i zachęcam do dalszej zabawy z językiem polskim.
J.K.
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JAK OBCHODZILIŚMY DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA?
17 marca był nie tylko kolorowy, ale przede wszystkim pełen zabawy, słodkości,
irlandzkiej muzyki i okazji, aby sprawdzić umiejętność współpracy w grupie, dar
przedsiębiorczości i niezwykły talent kulinarny. Uczniowie klasy Vb i reprezentanci
naszego gimnazjum zorganizowali kiermasz przekąsek w barwach flagi irlandzkiej.

Babeczki, ciasteczka, ciasta, galaretki owocowe, orzeźwiające soki cieszyły się
ogromnym powodzeniem i skusiły również tych, którzy dbają o linię. W tym miejscu pragnę
podziękować wszystkim rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy podczas kuchennych
zmagań, młodzieży za udział
w tym przedsięwzięciu, no
i oczywiście naszym klientom,
dzięki którym udało się zebrać
306,17 zł.
Po obfitym deserze czas na
spalenie kalorii, a więc bieg
w poszukiwaniu zielonych koniczynek. Uczniowie bardzo szybko uporali się z zadaniem,
a zwycięstwo przypadło Adriannie Basiurze, która odnalazła 37
koniczynek z 250. Szybkość, pre-

cyzja no i oczywiście bystre oko
to cechy, nad którymi trzeba będzie jeszcze trochę popracować,
ponieważ za niecały miesiąc będziemy szukać czekoladowych
jajek. Gratulujemy uczniowi klasy Vb Hubertowi Białasowi, który dostrzegł jedyną czterolistną
koniczynkę.
Ponadto, uczniowie mieli
okazję spotkania się z irlandzkimi skrzatami, w rolę których
wcieliły się uczennice klasy II b
Aneta Kudzia i Beata Radwan.
Mogliśmy podziwiać
dekoracje wykonane
przez uczniów klasy
III pod kierownictwem
Grzegorza
Stańczyka. Plakaty
zatytułowane ‘Beautiful Ireland’ autor-

stwa Izabeli Spyrki i Sabiny
Bronickiej z klasy I a, Amelii
Madej z klasy I b oraz Patrycji
Matyi z klasy III i prace plastyczne uczniów klasy Vb przybliżyły nam historię i tradycje
związane z obchodami Dnia
Świętego Patryka. Nie udałoby
się stworzyć iście irlandzkiego
nastroju, gdyby nie oprawa muzyczna przygotowana przez Rafała Dolecha i Mateusza Dyrcza
z klasy II b.
Serdeczne gratulacje dla
klasy II b gimnazjum za zajęcie
I miejsca w konkursie na najciekawszą dekorację z okazji Dnia
Świętego Patryka. Wyrazy uznania dla talentu malarskiego
uczniów klasy Vb, którzy zaprojektowali koszulki na dzisiejszą
okazję oraz dla wszystkich, którzy zaprezentowali swoją garderobę w kolorze zielonym.
Dziękuję za zaangażowanie
i współpracę tym wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego dnia.
mgr Edyta Chowaniak
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JUZYNA WE WŁOSZECH
W dniach od 26 do 28 lutego 2017 roku zespół regionalny
Juzyna uczestniczył w Karnawale
Castrovillari. Było to możliwe
dzięki zaproszeniu przez Stowarzyszenie „I’Europa Siamo Noi”
oraz Proloco Castrovillari.
Młodzież zawojska była
zachwycona przepięknymi strojami i maskami noszonymi przez
uczestników karnawału. Podobały jej się różnego rodzaju platformy, na których występowali
przebierańcy. Na ich tle bardzo
egzotycznie prezentowały się babiogórskie stroje, tańce i muzyka
góralska.
Zespół Juzyna zwiedził też
przepiękną Wenecję z placem św.
Marka. W wolnym czasie młodzież wesoło bawiła się na plaży
Morza Jońskiego.
W drodze powrotnej zwiedzano Padwę z jej urokliwymi
zabytkami: Bazyliką św. Antoniego Padewskiego wraz z najstarszym uniwersytetem w Europie.
Wyjazd ten był wspaniałą
nagrodą na 25-lecie zespołu Juzyna i na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Jadwiga Basiura, kl III Gim.
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POLSKA BIBLIA GUTENBERGA
W małym polskim mieście, którego nazwa rzadko komu coś mówi, kryje się zabytek zna
ny całemu światu – najcenniejsza książka świata, Biblia Gutenberga. Chociaż dziś spe
cjalne wydanie tego dzieła kosztowałoby okrągłą sumkę, jej słynny drukarz nie zyskał
fortuny. Przeciwnie – skończył w nędzy. Oto Pelplin i niesamowite losy jego największych
skarbów. Dosłownie i w przenośni.

Historia pewnej plamy

Ma lekko pożółkłe, falujące na brzegach kartki. Jak na coś,
co powstało blisko 560 lat temu,
prezentuje się wybornie. Czarne
kolumny tekstu idą parami, równiusieńko, jakby wydrukowano je
współcześnie na przyzwoitej drukarce atramentowej. Każda liczy
8,5 cm szerokości i 28,5 długości. Mogę tylko żałować, że
w moim liceum nie uczono łaciny…
Papierowy skarb oglądam
zza szyby, zapewne pancernej.
Trzeba uważać, by przypadkiem
nie uruchomić alarmu. W końcu
to nie jest zwykła książka. To
symbol. I oczko w głowie tutejszego Muzeum Diecezjalnego.
Biblia Gutenberga uchodzi
za najcenniejszą książkę świata.
Dzieło mistrza z Moguncji walnie przyczyniło się do zmierzchu

średniowiecza i nastania czasów
nowożytnych. Masowy druk zrewolucjonizował kulturę, a spośród niespełna 200 sztuk Pisma
Świętego, drukowanych w latach
1452-1455, przetrwało zaledwie
48. Mniej niż połowa ma status
kompletnych. Są rozsiane po całym świecie, m.in. Niemczech,
USA, Watykanie,
Japonii
czy Rosji.
Jeden
z egzemplarzy
znajduje
się w Polsce.
Strzeże go
niepozorne miasteczko
nad Wie-

rzycą, Pelplin.
Pelplińska Biblia okazuje się jednak ewenementem. Na stronie 46
I tomu widnieje tajemniczy
kleks. Wiadomo o tym jedynie
z przewodników, bo inkunabuł
nie ma numeracji. Dziwne? Być
może, ale Gutenberg z pewnością był bardziej zajęty doskonaleniem ruchomej czcionki oraz
prasy drukarskiej niż takimi drobiazgami.
Plamę najpewniej pozostawił zecer. Teraz świadczy o oryginalności
i
unikalności
polskiego egzemplarza tej księgi.
Ślad tuszu po przewróconej
czcionce pomógł w opracowaniu
wielu szczegółów dotyczących
warsztatu niemieckiego złotnika.
Ale dzieje pelplińskiej Biblii
nadawałyby się na scenariusz do
filmu samego Tarantino!
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POLSKA BIBLIA GUTENBERGA
Taksówką, pociągiem
i statkiem, czyli sensacyjne
przygody pelplińskiego skarbu

Przyjmuje się, że Biblię
Gutenberga nabył Mikołaj Chrapicki, biskup chełmiński. Do Pelplina trafiła w 1833 roku, po
sekularyzacji zakonu franciszkanów w Lubawie. Wówczas jeszcze nie zdawano sobie sprawy
z tego, jak rzadki okaz leżakuje
na bibliotecznych półkach.
Brak funduszy na remont tutejszej katedry i rozbudowę seminarium sprawił, że w okresie
międzywojnia bezcenną księgę
chciano zwyczajnie sprzedać.
Przed tym procederem
uchroniły ją usilne protesty społeczeństwa. Jednak wkrótce pelpliński egzemplarz musiał
opuścić kraj.
Tuż przed wybuchem II wojny

światowej, ksiądz Antoni Liedtke
wezwał taksówkę, którą udał się
do Tczewa. Stamtąd, już pociągiem, dotarł do Warszawy. Razem z nim w długą podróż
ruszył bibliofilski rarytas, ukryty
w skromnej skórzanej walizce.
Białego kruka zdeponowano
w sejfie Banku Gospodarstwa
Krajowego. Lecz nawet tam nie
mogła być bezpieczna.
Ze stolicy papierowy unikat, wraz z innymi narodowymi
zabytkami, przewieziono do Rumunii. Później księga wędrowała
przez Francję, aż znalazła się na
pokładzie statku „Chorzów” płynącego do Londynu. Drogę z Anglii do Kanady przebyła zaś
transatlantykiem „Batory”. Do
Polski powróciła po 20 latach tułaczki.
W 1959 roku, w obstawie Milicji
Obywatelskiej, zwrócono ją bibliotece Seminarium Duchowne-

go w Pelplinie. Przywiózł ją
pociągiem nie kto inny jak
ks. Liedtke – ten sam, który dwie
dekady wcześniej uratował przed
rabunkiem jedyną w naszym kraju Biblię Gutenberga. Co więcej,
w przypływie nieokiełznanej radości, opowiedział całą historię
zaskoczonemu konduktorowi.
Na ironię losu, łatwego życia nie
miał też drukarz i wydawca bezcennej dziś księgi, czyli sam Johannes Gutenberg. Choć obecnie
jego inkunabuły warte są grube
miliony, złotnik nie dorobił się
majątku. By rozruszać drukarską
maszynę, musiał zaciągnąć niejedną pożyczkę. Po latach procesów z byłym wspólnikiem
dokonał żywota w biedzie, podobno ślepnąc na starość.
Piotr Pacyga, kl. Va
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OBCHODY ŚWIĘTA LICZBY π
Pomysł takiego święta zrodził się w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku w Instytu
cie Exploratorium, a jego celem była popularyzacja nauk ścisłych. Datę wydarzenia wy
znacza amerykański zapis daty 14 marca: 3,14, czyli pierwsze trzy cyfry rozwinięcia stałej
matematycznej Pi, czyli ilorazu obwodu koła i jego średnicy.
A. W.T. oraz M. T.

Dnia 14 marca 2017 roku
w Zespole Szkół w Zawoi Centrum odbył się Dzień Liczby π.
Pomysłodawczynią wydarzenia
była pani Agnieszka Warmuz –
Trybała.
Obchody święta rozpoczęły się przejściem uczniów II i III
klasy gimnazjum do auli o godzinie 9:30. Tam odbył się spektakl
pt. „Historia Liczby π”. Przedstawienie to zostało przygotowane
przez uczniów pod fachowym
okiem pani Agnieszki. Reżyserem była Marta Pająk, której udało się zaangażować w projekt
ponad 20 osób. Spektakl opowiadał o historii 3,14. Dzięki niemu
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji, np.: jak w dawnych czasach ludzie ją
odczytywali, jak w ciągu lat wykształcało się jej rozwinięcie.
Wszyscy aktorzy mieli ciekawe

stroje,
które
odpowiadały
epoce,
w jakiej
żył dany
matematyk.
Przedstawienie było
bardzo
interesujące
i pomimo małych wpadek podobało się wszystkim uczniom.
Po „zastrzyku” historycznej wiedzy odbył się drużynowy
konkurs matematyczny. W pierwszej części uczniowie musieli
rozwiązać pięć zadań matematycznych. Podczas drugiego etapu, drużyny musiały przedstawić
wybrany pi-temat (wiersz dzięki
któremu zapamiętujemy kolejne
cyfry rozwinięcia
dziesiętnego
liczby Pi)
oraz zapisać
jak
największą
ilości cyfr
rozwinięcia
dziesiętnego
liczby π.

Trzeci etap polegał na zatrzymaniu stopera jak najbliżej liczby
3,14. W kolejnym etapie drużyny
zmierzyły się z krzyżówką gigant, która zawierała ponad 100
haseł.
Rywalizacja podczas konkursu była bardzo zacięta, oto
wyniki:
I miejsce 27p.

Patryk Kudzia III
Marzena Spyrka IIB
Dawid Szarlej IB

II miejsce 26p.

Jadwiga Basiura III
Maja Sobczak-Rzewnicka IIB
Artur Dudoń IB
III miejsce 24p.

Kamil Mikołajczyk IIA
Kacper Smyrak IIA
Patryk Smyrak IA
Nagrody dla zwycięzców ufundowała Spółdzielnia Uczniowska.
Jadwiga Basiura, kl III
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POWITANIE WIOSNY
21 marca to pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Młodsze klasy wykonują kukłę ze
słomy zwaną Marzanną ubraną w zimowe stroje. Później idą nad rzekę i wrzucają ją do
wody, aby zima już nie powróciła. Pierwszy dzień wiosny jest to także Dzień
Wagarownicza, który jednak nie jest uznawany przez władze szkolne.

Jak co roku wszyscy oczekiwaliśmy nadejścia wiosny. Na
tę chwilę czekały również dzieci
z klas 0”A” i 0”B” z naszej
szkoły.
Wraz z nastaniem marca przygotowywały się na ten moment.
Uczyły się piosenek o tematyce
wiosennej oraz poznawały zwyczaje i tradycje związane z pożegnaniem zimy.
W dniu 21 marca dzieci
wraz z wychowawczyniami wyruszyły na wycieczkę, aby przepędzić srogą zimę. Trasa
wycieczki była dosyć długa. Jednak dzieci wykazały się wielką
energią i o zmęczeniu nie było
mowy, a przecież trzeba było także jeszcze nieść Marzannę.
W trakcie wycieczki można było
zaobserwować wiele oznak zbliżającej się wiosny.
W ogródkach kwitły już przebiśniegi i krokusy, a na drzewach
pojawiły się bazie. Wszystkim
dopisywały dobre humory.
Po dotarciu do celu pożegnaliśmy
zimę, śpiewając piosenkę:
„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno,
my cię utopimy, bo nie chcemy
zimy”.
Marzanna popłynęła daleko na północ, a my wróciliśmy
do szkoły, wierząc, że wiosna zagości już u nas na dobre.
mgr Aldona Kukla

Marzanna, jako odpowiednik Cerery, została wraz z Dziewanną
wspomniana przez Jana DługoMarzan(n)a, Mora, Morana, Mo- sza jako bogini polska.
rena, Marena, Śmiertka, Śmierć, żródło: wikipedia
Śmiercicha – słowiańska bogini
symbolizująca zimę i śmierć,
przez część badaczy uważana za
demona.
Warto wiedzieć

Imię bogini wywodzone
jest z praindoeuropejskiego rdzenia *mar-,
*mor-, oznaczającego
śmierć. Słowacka forma
teonimu Ma(r)muriena
sugeruje
ewentualne
związki z Marsem (Marmorem, Mamersem, Mamuriusem Veturiusem).
Śmierć Marzanny wraz
z końcem zimy przeciwstawia ją symbolizującemu wiosnę Jaryle, który
rodził się wraz z nadejściem wiosny.
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NAJLEPSI W BRD
14 marca 2017 r., we wtorek, o godzinie 10:00 w Hali Widowiskowo  Sportowej w Zawoi
Centrum odbyły się zawody sportowe połączone z testami z zakresu wiedzy o ruchu dro
gowym oraz sprawdzianem wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Zawody rozpoczęły się po
godzinie 10:00, jednak zawodnicy już dużo wcześniej przybyli
do hali w celu przećwiczenia toru
przeszkód. Do HWS zjechały
szkoły z całej gminy: z Zawoi
Górnej, z Zawoi Centrum, z Gołyni, ze Skawicy, z Zawoi Wilcznej i Zawoi Przysłop. Szkołę
podstawową
reprezentowali:
Emilia Krzyś, Izabela Serafin,
Szymon Kudzia-Sas i Patryk Lis,
a gimnazjum - Oskar Burger, Michał Mruk oraz Kacper Smyrak.
O godzinie 10:30 wszyscy
wraz z panami policjantami udali
się do sali fitness. Tam uczestnicy
napisali test z zakresu wiedzy
o ruchu drogowym. Składał się
on z dwóch części: pierwszej
z wiedzy ogólnej oraz drugiej
z kolejności przejazdu na skrzyżowaniach (w tym teście najlepsza okazała się nasza szkoła :)).

Po napisanym teście wszyscy
udali się na główną salę, na której w wylosowanej wcześniej kolejności startowały drużyny.
Drużyny występujace jako pierwsze podniosły wysoko poprzeczkę, jednak to nie przeszkodziło

nam w zwycięstwie w tej kategorii.
Drużyny, które ukończyły
tor przeszkód, udały się na ostatni etap zawodów, a mianowicie
pierwszą pomoc. Według mnie
był to najłatwiejszy etap całych
zawodów, gdyż bez problemu
każda drużyna zdobyła maksymalną ilość punktów.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji uczestnicy udali
się na obiad.
Po godzinie 13:00 nastąpiło ogłoszenie wyników. Szkoła
podstawowa zajęła III miejsce, a
gimnazjum - I miejsce. Tym samym zakwalifikowaliśmy się do
etapu powiatowego, który odbędzie sie 6 kwietnia.
Oskar Burger, kl. III
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LAURY UCZNIÓW ZS W ZAWOI CENTRUM
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
PRZECIWPOŻAROWYM
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP)
ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, prak
tycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy
na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego.

a

Norbert Groń wywalczył
I miejsce w kategorii gimna-

zjum. Chłopcy będą reprezentować naszą szkołę i gminę
w konkursie powiatowym, który
odbędzie się 21 marca w siedzibie PSP w Suchej Beskidzkiej.
Gratulujemy sukcesów naszym uczniom i życzymy powodzenia w dalszym etapie.

Sukcesami zakończył się
udział uczniów Zespołu Szkół
w Zawoi Centrum w Ogółnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczniowie rywalizowali
w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły
średnie. Eliminacje gminne odbyły się 2 marca 2017r. w Zespole

Szkół w Zawoi Wilcznej. Nasi
przedstawiciele
uczestniczyli
w pierwszych dwóch kategoriach. Kamil Pawowicz zajął
I miejsce w kategorii szkoły podstawowe, Przemysław Hutni
czak
zdobył II miejsce
w kategorii szkoły podstawowe,
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KLAUDIUSZ CHOWANIAK W ŚCISŁYM FINALE
KONKURSU "LEONARDO"
21 marca w Makowie Podhalańskim odbył się Finał Konkursu „LEONARDO”. Konkurs ten
organizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich od 1997 roku. W tym roku
odbył się po raz dwudziesty pierwszy. Adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej z tere
nu gmin zrzeszonych w SGB oraz do młodzieży słowackiej z gmin należących do Zdruże
nia Babia Hora.

Konkurs składa się z trzech
etapów: etap szkolny, etap gminny i finał. Finałowe potyczki złożone są tradycyjnie z dwóch
części: pisemnej (polegającej na
wypełnieniu w ciągu 45 minut testu składającego się z 33 pytań)
oraz ustnej, która stanowi tzw.
ścisły finał. Konkurs „LEONARDO” - obok wiedzy
z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, wymaga od
gimnazjalistów
szczegółowej znajomości regionu położonego u stóp Babiej
Góry. Część ustna to
dodatkowo
stres
związany z wystąpie-

niem przed komisją konkursową
oraz publicznością, wśród której
znajdują się pozostali uczestnicy
konkursu, nauczyciele oraz wielu

wa uznania! Po części pisemnej
okazało się, że zakwalifikował
się do tzw. ścisłego finału, tzn.
znalazł się w gronie najlepszych

samorządowców współpracujących od lat w ramach SGB.
W tym roku w finale
uczestniczyło ok. 60 gimnazjalistów (w tym kilkunastu ze Słowacji).
Naszą
szkołę
reprezentował uczeń klasy IIa
gimnazjum Klaudiusz Chowaniak, który w etapie gminnym zajął II miejsce. Występ naszego
ucznia zasługuje na szczere sło-

dziesięciu zawodników! W części
ustnej wystąpił z dużym opanowaniem i swobodą, choć losowanie pytań nie było dla niego
szczęśliwe. Ostatecznie Klaudiusz uplasował się na miejscu 9tym. Pierwsze miejsce zajął
uczeń Gimnazjum nr 2 w Zawoi
Wilcznej, Karol Zasadziński.
Oprócz nagród rzeczowych
dla finalistów, dla 31 najlepszych
uczniów przewidziano
nagrodę w postaci
dwudniowej wycieczki
w Góry Świętokrzyskie. Gratulujemy
i życzymy kolejnych
sukcesów w przyszłości!
mgr A. Warmuz-Trybała
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MACIEJ MATYSIK
WŚRÓD NAJLEPSZYCH
W POWIATOWYM KONKURSIE
RECYTATORSKIM
Maciej Matysik, uczeń klasy IIIA SP, zdobył I miejsce
w Gminnym Konkursie Recyta
torskim w kategorii klas I-III,
który odbył się w dniu 13 marca
2017r. w Babiogórskim Centrum
Kultury w Zawoi. Organizatorem
konkursu była Gminna Biblioteka
Publiczna.
Zwycięstwo w gminnych
eliminacjach pozwoliło Maćkowi
reprezentować swoją gminę w
Powiatowym Konkursie Recy
tatorskim w Domu Kultury

w Makowie Podhalańskim w dniu
15 marca. Poziom konkursu okazał się niezwykle wysoki. Nasz
uczeń zaprezentował wiersz JuliaSerdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
na Tuwima „Lokomotywa” oraz fragment legendy
sukcesów!
„Niewidomy książę Mieszko” i zdobył III miejsce.
mgr Marta Olszówka

KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ
17marca odbył się konkurs
piosenki niemieckiej w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej.
W wydarzeniu wzięła
udział uczennica klasy IIb gimnazjum - Marzena Spyrka, która
zajęła III miejsce w kategorii soliści. Na miejsce dotarłyśmy samochodem, a konkurs odbył się
około godziny 10.00. Do występu
przygotowała mnie pani Katarzyna Hurbol.

Zaprezentowałam utwór pt.
„Atemlos Durch Die Nacht’’Heleny Fischer wraz z własnym
akompaniamentem.
Cieszę się, że mogłam
wziąć udział w takim konkursie
i zachęcam innych do doskonalenia języka niemieckiego w tak
atrakcyjnej formie.
Marzena Spyrka, kl. IIb
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ŚPIEWAĆ (PO ANGIELSKU) KAŻDY MOŻE...,
ALE NAJLEPIEJ ROBI TO MATEUSZ FRONT
Z ZESPOŁEM!
21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny, odbył się konkurs anglojęzyczny (już po
raz dziewiąty!) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej. Nasza ekipa
gimnazjalna przygotowywała się pod "czujnym uchem" językowym pani Edyty
Chowaniak, a nad oprawą muzyczną swą pieczę trzymała pani Joanna Pacyga.

Można było usłyszeć wiele solówek, duetów, a także
większych grup. Gimnazjalnych
wykonań utworów mogliśmy
posłuchać i zobaczyć aż dwadzieścia pięć, a licealnych – jedenaście. Występy oceniało
jury, w składzie: Jan Zadora,
Lucjan Palcar, Wojciech Kłapyta i Piotr Paleczny. Punktowali
oni nie tylko talent wokalny, ale
również poprawność językową.
Uczestników zapowiadała Sylwia Gąska. Uczniowie z naszej
szkoły również zaprezentowali
się w tym konkursie. Trzeba
wspomnieć, że zajęli oni bardzo
wysokie miejsca. Mateusz
Front z Anną Pacygą, Magda
leną Piergies, Adrianną Basiu
rą,
Gabrielą
Klimasarą
(chórek) otrzymali pierwsze

miejsce za wykonanie piosenki
„I Just Called To Say I Love
You” (Stevie Wonder). W kon-

kursie wystąpiła także jako solistka Marzena Spyrka,
w duecie zaprezentowały się
Adrianna Basiura i Gabriela
Klimasara. Na scenie pojawiła
się także liczna grupa dziew
cząt z k. IIa
i IIb.

Gratulujemy im i życzymy dalszych
sukcesów!
Alicja Pająk, kl.
IIa
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WULGARYZMY  DOBRE CZY ZŁE ZJAWISKO?
Podobno naszym rodakom wystarczą jedynie cztery słowa (wulgaryzmy), aby opisać ota
czającą rzeczywistość i wyrazić całą gamę uczuć. Do niedawna przeklinanie odbierano ja
ko brak wykształcenia i dobrych manier. Kojarzono je wręcz z prostactwem. Uznawano je
za język marginesu społecznego. Dziś (o zgrozo!) przekleństw nikt się już nie wstydzi.
Wulgaryzmy pojawiają się w ustach jurorów w telewizyjnych programach typu talent
show, polityków, sportowców, dziennikarzy. Czyżby pojawiła się jakaś moda na przeklina
nie? Nikt za brzydkie słowa nikogo nie karze, nawet nie krytykuje, więc coraz swobodniej
przenikają one do naszego języka.

W dzisiejszych czasach
w Polsce możemy zauważyć
szybko rozprzestrzeniające się
wśród dzieci i młodzieży zjawisko używania wulgaryzmów.
Musimy więc zadać sobie pytanie
- czy jest to dobre, czy złe zjawisko? Moim zdaniem jest to złe
zjawisko, co spóbuję udowodnić,
przytaczając odpowiednie agrumenty.
Zacznijmy od wyjaśnienia,
czym są wulgaryzmy. W słowniku znajdziemy definicję słowa
"wulgaryzm", możemy w nim
przeczytać: wulgaryzmy - wyrazy, wyrażenia lub zwroty uznawane przez użytkowników
danego języka jako nieprzyzwoite, ordynarne.
Ze względu na sytuacje, w jakich
się ich używa, podzielić je można
na trzy podstawowe grupy:
1. Przekleństwa, czyli grupa
słów używanych, aby rozładować
napięcie występujące z powodu
uniesienia emocjonalnego lub negatywnych bodźców docierających do jednostki.
2. Wulgaryzmy - używane w celu świadomego obrażenia drugiej
osoby bądź grupy ludzi.
3. Wulgaryzmy - używane w celu wyrażenia lekceważenia czegoś lub kogoś.
Moim pierwszym argumen-

tem świadczącym o tym, że
przeklinanie to złe przyzwyczajenie, jest fakt, iż w miejscach publicznych jest ono zakazane,
chociaż zapisy prawa nie precyzują, które sformułowania uznaje
się za nieprzyzwoite. W tej sytuacji trzeba by założyć, że jeśli
coś jest prawnie zakazane, to na
na pewno jest złe. Na pytanie,
dlaczego nie powinniśmy przeklinać, nie znajduję praktycznie
żadnej konkretnej odpowiedzi.
Najczęściej tłumaczy się to
w następujący sposób:
1. Bo to nieładnie, nie wypada.
2. Bo to świadczy o kulturze osobistej, a właściwie jej braku.
3. Pokazujesz, co wyniosłeś z domu.
Następnym argumentem jest
uświadomienie sobie, jakie mogą
być skutki używania wulgaryzmów:
1. Za pomocą wulgaryzmów nie
oddamy pięknych, wzniosłych
przeżyć, nie służą one przekazywaniu i opisywaniu dobra.
2. Osoba używająca bardzo często wulgaryzmów nie tyle odreagowuje swoje emocje, co po
prostu zmienia swe odczucia na
wyłącznie złe, widzi otoczenie
przez pryzmat zła.
3. Zatracanie wśród dużej części
młodego pokolenia umiejętności

posługiwania się poprawną polszczyzną.
4. Ubożenie sfery duchowej młodego pokolenia.
5. Gorsze wyniki nauczania
przedmiotów opartych na umiejętności posługiwania się językiem.
6. Wnikanie do subkultur młodzieżowych.
Mam nadzieję, że powyżej
zapisanymi argumentami przekonałam do wcześniej postawionej
przeze mnie tezy o negatywnym
oddziaływaniu
przekleństw.
Wulgaryzmy, w moim przekonaniu, to przejaw prymitywizmu,
uwstecznienia i braku kultury
osobistej. To wykroczenie przeciw dobrym obyczajom.
Marta Pająk, kl. II

Art. 141. Kodeksu Wykroczeń
Kto w miejscu publicznym
umieszcza
nieprzyzwoite
ogłoszenie, napis lub rysunek
albo
używa
słów
nieprzyzwoitych, podlega karze
ograniczenia wolności, grzywny
do 1.500 złotych albo karze
nagany.
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DZIEŃ KOLORU  ZIELONY ZAWRÓT GŁOWY
Im bardziej jesteś zielony – tym lepiej! Twój ubiór, dodatki muszą pokazać, że jest zielony
dzień. Wyznaczony kolor ma dominować w twoim stroju.

17 marca odbył się w naszej szkole po raz kolejny Dzień
Kolorów. Tym razem motywem
przewodnim stał się zielony.
Data i kolor nie były jednak przypadkowe. 17 marca to
dzień św. Patryka, którego obchody połączyliśmy z Kolorowym Dniem. Uczennicom, które
jak co miesiąc sprawdzają ubiory
innych, wyjątkowo towarzyszyły
dwa skrzaty z Irlandii. Rozdawały one cukierki, zadawały pytania
w języku angielskim, a także robiły zdjęcia z uczniami. Wśród
uczniów najlepiej poradziły sobie: Asia Dańczak z IIA oraz Kasia Toczek z IB.
Alicja Pająk,
Aleksandra Iciek, kl. IIa
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KANGUR MATEMATYCZNY
Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych
przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku został
po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zy
skał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał
stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kan
gur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na
świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontières", sku
piające organizatorów konkursu ze wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgroma
dzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera
ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych
przez poszczególne kraje.

Dnia 16 marca 2017 roku odbył się Kangur
Matematyczny dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej oraz klas pierwszych i drugich gimnazjum. Konkurs rozpoczął się o godzinie 8:00.
Uczestnicy piszący test na początku dostali tzw.
magiczny sześcian, czyli układankę - breloczki.
Kangurek adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych
w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach:

„Żaczek”- klasy II szkół podstawowych,
„Maluch”- klasy III i IV szkół podstawowych,
„Beniamin”- klasy V i VI szkół podstawowych,
„Kadet”- klasy I i II gimnazjów,
„Junior”- klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III zasadniczych szkół zawodowych,
„Student”- klasy II i III liceów i techników oraz IV
techników.
Julia Klimasara, kl. Ia
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KANGUR MATEMATYCZNY
16 marca 2017 roku w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”. Wzięło w nim udział 66 uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz
termin są ustalane przez władze
stowarzyszenia Kangourou Sans
Frontie`res. Na rozwiązanie testu
przeznaczone jest 75 minut.
Do każdego zadania dołączonych

jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za
brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za
odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane

zadanie. W czasie
trwania Konkursu nie
wolno korzystać z kalkulatorów.
Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same
zestawy pytań dla poszczególnych poziomów
podnoszą
atrakcyjność konkursu.
Dzień
konkursu,
"Dzień Kangura" stał
się już w szkołach wielu krajów prawdziwym
świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do
realizowania innych form popularyzacji matematyki.
mgr Elżbieta Iciek
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PIŁKA RĘCZNA W GIMNAZJUM
W dniu 23.03.2017r. Dziewczęta:
Skawica
w Hali Widowiskowo-Sportowej 1.2. Gimnazjum
Centrum
w Zawoi Centrum odbyły się za- 3. Gimnazjum
wody w piłkę ręczną dla gimna- Gimnazjum Wilczna
zjum. Po zaciętej walce drużyny Chłopcy:
uplasowały się następująco:

1. Gimnazjum Skawica
2. Gimnazjum Centrum
3. Gimnazjum Wilczna
Sylwia Tomczyk, kl. III

PÓŁFINAŁOWY TURNIEJ SIATKARSKI
W dniu 8.03.2017r. w Hali Wido- 25:11)
wiskowo-Sportowej w Zawoi
Centrum odbył się turniej półfinałowy w piłkę siatkową. Wzięły
w nim udział 3 drużyny.
Wyniki turnieju:
1. Gimnazjum nr 1 Zawoja Gimnazjum nr 1 Stryszawa 2:0
(25:19; 25:9)
2. Gimnazjum Osielec – Gimnazjum nr 1 Zawoja 1:2 (26:24;
22:25; 6:15)
3. Gimnazjum nr 1 Stryszawa Gimnazjum Osielec 2:0 (25:19;

POWIATOWY TURNIEJ SIATKARSKI
nr 1 Zawoja
Dnia 10 marca 2017r. 3.4. Gimnazjum
Gimnazjum
nr 2 Bystra Podhaw Zespole Szkół w Suchej Be- lańska
skidzkiej odbyły się powiatowe
finały w piłce siatkowej.
Reprezentantki Zespołu Szkół
Zawoi Centrum uległy gospodyniom turnieju, przegrywając 2:0.
W meczu o trzecie miejsce rówieśniczki z Bystrej uznały wyższość dziewcząt z Zawoi 0:2.
MVP drużyny wybrana została
Aleksandra Iciek.
Tabela końcowa:
1. Gimnazjum Sucha Beskidzka
2. Gimnazjum nr 1 Stryszawa

Sylwia Tomczyk, kl. III
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TYSIĄCLETNIA ZAGADKA. KIM BYŁA DRUGA
ŻONA BOLESŁAWA CHROBREGO?
„Pojął za żonę Węgierkę, z którą miał syna Bezpryma, lecz i ją również przepędził”. To
wszystko, co źródła mówią na temat drugiej małżonki Bolesława Chrobrego. Czyżby wła
śnie udało się odkryć tożsamość tajemniczej księżniczki?

wyjątkowo szokujące. Co więcej
źródło nie pozwala w jasny sposób wskazać, czyją córką była
i jak nazywała się nieszczęsna
władczyni.
Gąszcz wątpliwości

Cytowana relacja pochodzi
z kroniki biskupa Thietmara –
jednego z podstawowych źródeł
wiedzy o panowaniu pierwszego
polskiego króla. Autor wspomniał w swoim obszernym tekście o wszystkich czterech
żonach Chrobrego. Dwóm pierw-

szym poświęcił jednak zaledwie
pojedyncze zdania. Były to małżeństwa krótkie i zakończone
bezceremonialnym pozbyciem
się partnerek. Szczególnie wiele
pytań rodzi drugi z tych związków, zawarty prawdopodobnie
w 986 roku. Urodził się z niego
pierworodny syn władcy, przez
co przepędzenie matki wydaje się

Formułowano różne koncepcje na ten temat. Najczęściej,
w oparciu o sporo późniejsze
źródła, wskazywano, że była to
córka węgierskiego księcia Gejzy
– ojca świętego Stefana. Wyjaśnienie to było jednak wielokrotnie kwestionowane. Wątpił w nie
autor Rodowodu pierwszych Piastów Kazimierz Jasiński, a także
znany węgierski mediewista, György Györffy. Ten ostatni wskazał, że przecież Thietmar
kojarzył postać księcia Gejzy
i podał sporo szczegółów na jego
temat w innej partii swojej kroniki. Jeśli w tym konkretnym przypadku
nie
potrafił
wskazać pochodzenia żony
Chrobrego (a zrobił to przy
wszystkich pozostałych małżonkach władcy!), to najwidoczniej
była ona „latoroślą jednego z Arpadów, którego imienia Thietmar
po prostu nie znał”. Rozrośnięte
struktury władzy w kraju Węgrów są słabo rozpoznane, podobnie
jak
genealogia
pierwszych Arpadów. W efekcie połowica Chrobrego zadomowiła się w literaturze jako
tajemnicza „N.N”.
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TYSIĄCLETNIA ZAGADKA. KIM BYŁA DRUGA
ŻONA BOLESŁAWA CHROBREGO?
z dynastii książąt siedmiogrodzkich.
Imię księżnej

.
Pytania i argumenty

Nowe rozwiązanie zagadki
zaproponował gdański mediewista i autor wydanej niedawno biografii księcia Bezpryma –
profesor Błażej Śliwiński. Połączył on szereg przesłanek, które
już wcześniej omawiano w literaturze. Wskazał na interesy Mieszka I około 986 roku (małżeństwo
zawarto w okresie wielkiej ekspansji Piastów na południe, kosztem Czechów) oraz sytuację
polityczną na Węgrzech w tym
czasie.
Gejza nie rządził bezpośrednio
całym krajem, a tylko jego północno-zachodnią częścią. Na północnym wschodzie panowali

cieszący się sporą niezależnością
książęta siedmiogrodzcy. „Logicznym jest domysł o większym
zysku w celach realizacji politycznego planu [Mieszka] ze
związków z rodem władców
Siedmiogrodu, [niż z Gejzą]” –
stwierdził Śliwiński. Przypomniał też o istnieniu w tym czasie na Węgrzech grodu
określanego mianem Bezprem
(obecny Veszprem). Właściwie
identyczne imię otrzymał syn
Chrobrego, możliwe więc, że
gród został założony, lub był zarządzany przez jego przodka,
bądź też krewnego. Tej teorii nie
sposób potwierdzić, wiadomo natomiast, że bliskie związki
z ośrodkiem miała żona Gejzy,
Sarolta, pochodząca… właśnie

W oparciu o obszerną argumentację,
zamieszczoną
w książce Bezprym. Pierworodny
syn pierwszego króla Polski Śliwiński doszedł do następujących
wniosków:
Węgierska żona Bolesława Chrobrego najpewniej pochodziła
z książąt siedmiogrodzkich, była
córką Gyuli Starszego, syna Horka, a więc i także siostrą Sarolty.
(…) Z przekazu „Gesta Hungarorum” znana jest jej siostra,
imieniem Karolda. Nic o niej
więcej ze źródeł nie wiadomo,
jest to jedyna w ogóle o niej
wzmianka.
Zdaniem autora najprawdopodobniej to właśnie wspomniana
Karolda była drugą żoną Chrobrego i matką jego syna. Historycy
węgierscy
twierdzą
wprawdzie, że Karolda była żoną
jednego z głównych wodzów armii świętego Stefana – wpływowego możnego Doboki – to
jednak w żaden sposób nie podważa ustaleń profesora Śliwińskiego. Nie można przecież
wykluczyć, że wcześniej młoda księżniczka zawarła burzliwy
i krótkotrwały związek z polańskim następcą tronu. Czy jednak
rzeczywiście tak było?
Piotr Pacyga, kl. Va

27

MUZYKA

JEDYNKA 7/03/2017

WOJCIECH MŁYNARSKI NIE ŻYJE!
Wojciech Młynarski zmarł 15 marca, rok po bardzo długiej chorobie. Wiadomość o śmier
ci przekazał nam jego syn Jan Młynarski. Śmierć artysty pogrążyła w smutku nie tylko je
go rodzinę, ale również wszystkich, którzy na co dzień żyli wraz z jego muzyką. Oficjalną
przyczyną śmierci, jak donoszą media, była niewydolność krążeniowo  oddechowa.

rych autorów uznawany za najwybitniejszego twórcę tekstów
w powojennej historii kabaretu
literackiego w Polsce.
Debiutował w początku lat 60.
w studenckim kabarecie klubu
„Hybrydy”, był autorem i reżyserem dwóch programów kabaretu:
„Radosna gęba stabilizacji”
(1962) oraz „Ludzie to kupią”
(1963).
Swoje piosenki wykonywał sam,
jednak wiele z nich zyskało rozgłos w wykonaniu innych wykonawców.
Był
autorem
przekładów piosenek z musicali:
Kabaret, Jesus Christ Superstar
i Chicago. Na scenie Teatru Ateneum realizował również programy autorskie poświęcone
wybitnym artystom i twórcom, m.in.: Brelowi, Hemarowi,
Ordonównie oraz Wysockiemu.
Należał również do rady programowej Teatru Rozmaitości.
Wiktoria Kostyra, kl. III

Wojciech Marian Młynarski (ur. 26 marca 1941 w Warszawie, zm. 15 marca 2017 tamże) –
polski poeta, reżyser i wykonawca piosenki autorskiej, satyryk,

artysta kabaretowy, autor tekstów
piosenek i librett, tłumacz, znany
przede wszystkim z autorskich
recitali; członek Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Przez niektó-
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CZAS NA MODĘ!
W zeszłym miesiącu przedstawiłyśmy kilka ciekawych trików dotyczących urody i ubioru.
Teraz zaprezentujemy kolejną część takiego rodzaju sztuczek.

żu, a podoba ci się kolor konkretnej pomadki – użyj jej na
policzki! Wystarczy na opuszki
palców zebrać odrobinę pigmentu, a następnie rozsmarować na
kościach policzkowych.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa

Wiecznie elektryzujące
się włosy

Peeling kawowy

Jeżeli ściąganie czapki lub
czesanie włosów powoduje u ciebie nadmierne elektryzowanie się
ich, to mamy na to świetny sposób! Suszenie głowy za pomocą
bawełnianego t-shirtu pozwala na
ujarzmienie niesfornych włosów.
Dodatkowo ta metoda nie niszczy
włosów i ich struktury, w przeciwieństwie do ręcznika.
Masaż skóry głowy

Ta metoda polega na
opuszczeniu głowy do dołu i masowaniu włosów u nasady. Sprawi to automatyczne „uniesienie
się” włosów. To świetny patent
dla osób z długimi, przyklapniętymi i przetłuszczającymi się
włosami.
Zapobieganie pryszczom

Fusy po kawie znakomicie
wygładzają ciało, dodatkowo peeling kawowy pomaga w walce
z
cellulitem.
Najlepiej powtarzać go często,
dla uzyskania
lepszych efektów.

Pasta do zębów i aspiryna
świetnie sprawdzą się w walce Szminka jako
z pojawiającymi się pryszczami.
róż
Pierwszy produkt „wyciąga” nieJeżeli nie
doskonałość na wierzch, a drugi masz w swojej
skutecznie go usuwa.
kosmetyczce ró-
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ŁATWE TRIKI  DOBRE WYNIKI
W dzisiejszym wydaniu Kulinarnego Zakątka mam dla was coś, co na pewno ułatwi wam
gotowanie. Opisane tutaj triki są tak proste i jednocześnie tak bardzo pomocne, że po ich
poznaniu ze zdumieniem zapytasz: „Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam?”

1. Żeby skórka cytryny albo pomarańczy podczas ścierana nie
przyklejała się do tarki, wystarczy wcześniej posmarować powierzchnię tarki odrobiną oliwy.

okazuje się nie być skuteczna we
wszystkich przypadkach,
w większości sytuacji jednak zapobiega kuchennej katastrofie.
6. Żeby drobne owoce nie kleiły
się podczas zamrażania, najpierw
trzeba je umieścić na plastikowej
lub styropianowej tacce albo talerzyku, potem zapakować i dopiero włożyć do zamrażarki.
7. Aby ziemniaki szybciej się
ugotowały, dodaj do wody trochę
masła.

2. Aby bakalie w cieście nie opadły na dno, przed wsypaniem ich
do masy należy obtoczyć je
w mące.

jenie ich w ładne plasterki jest
prawie niemożliwe. Możesz temu
zapobiec - na 20 minut przed
krojeniem, włóż pomidory do lodowatej wody.

12. Pieczarki najlepiej myć pod
bieżącą wodą - moczone w misce
tracą swój smak.

3. Aby jajecznica miała bardziej
puszystą konsystencję, dodaj do
niej odrobinę mleka.
4. Aby przywrócić aromat kawie,
która była zbyt długo otwarta,
włóż do opakowania kostkę czekolady i nie otwieraj przez dwie
doby.

8. Aby sernik równomiernie
opadł, od razu po upieczeniu nie
wyciągaj go z piekarnika. Wyłącz 13. Jeśli nie chcesz, aby makapiecyk i leciutko uchyl drzwicz- ron posklejał się w czasie gotowania, dodaj do wody odrobinę
ki.
oliwy z oliwek lub oleju.
9. Kiedy podczas smażenia
tłuszcz mocno pryska i chlapie,
dodaj do niego odrobinę soli.
10. Jeśli odgrzewasz rosół, nie
doprowadzaj go do wrzenia, aby
nie zmętniał!

5. Aby uchronić potrawę przed
wykipieniem, połóż w poprzek
wierzchu garnka drewnianą łyżkę 11. Kiedy pomidory podczas
lub łopatkę. Niestety, ta metoda krojenia są zbyt miękkie, pokro-

Marta Pająk, kl. IIa
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MIECZ PRZEZNACZENIA
Literatura fantasy czerpie z mitologii różnych ludów, wprowadzając imiona starożytnych bóstw i bohate
rów. Najczęściej autorzy inspirują się mitami skandynawskimi, celtyckimi, greckimi, słowiańskimi, jak rów
nież judeochrześcijańskimi czy bliskowschodnimi. W świecie przedstawionym dzieł fantasy działa magia
i inne nadnaturalne moce. Nastrój utworów jest tajemniczy, niesamowity, straszny, czasami złowrogi.
Zostają tutaj wprowadzone rekwizyty pochodzące ze starożytności i średniowiecza. Obok ludzi bohaterami
utworów fantasy są istoty mityczne lub baśniowe, takie jak: elfy, trolle, gobliny, smoki, wiedźmy, fauny, ko
boldy, gargulce, centaury, jednorożce, driady. Pojawiają się także niezwykłe, udziwnione nazwy miejsc, bo
haterów, przedmiotów. Czas i miejsce akcji określa się tutaj precyzyjnie. W świecie przedstawionym
utworów fantasy dochodzi do starcia sił zła i dobra, te ostatnie odnoszą ostatecznie zwycięstwo.

„Miecz przeznaczenia” to
zbiór opowiadań z gatunku fantasy
autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.
Autor urodził się 21 czerwca 1948
roku w Łodzi. Andrzej Sapkowski
jest laureatem wielu nagród literackich polskich i zagranicznych,
w tym Paszportu Polityki oraz pięciokrotnie nagrody im. Janusza A.
Zajdla - za opowiadania „Mniejsze
zło” (1990), „Miecz przeznaczenia”
(1992), „W leju po bombie” (1993),
oraz powieści „Krew elfów” (1994)
i „Narrenturm” (2002). „Miecz przeznaczenia” wydany został w 1992
roku i jest drugim tomem serii historii o wiedźminie.
Głównym bohaterem książki
jest Geralt z Rivii zwany również
Białym Wilkiem. Zajmuje się on za-

bijaniem potworów zagrażających
bezpieczeństwu ludzi za pieniądze.
Wiedźminów szkoli się od dziecka.
Podczas szkolenia dzieci poddawane
są morderczym mutacjom wiedźmińskim, których większość nie
przeżywa. Wiedźmin dzięki mutacjom jest maszyną do zabijania. Jest
bardzo silny, szybki i zabójczy dla
swoich wrogów. Zna i potrafi używać prostych zaklęć w postaci znaków.
Ten tom bardziej przybliża
nam postać Geralta - jego przeszłość
i przeznaczenie. Pokazuje również
rozmaite przygody bohatera. Wykonuje on wiele różnych zadań, takich
jak zabójstwo bazyliszka lub wyruszenie z poselstwem do Brokilonu.
Spotyka na swojej drodze syreny,
driady, smoki i wiele innych fantastycznych stworzeń. Znajduje w lesie małą dziewczynkę – księżniczkę
Ciri, która jest jego przeznaczeniem
związanym prastarym Prawem niespodzianki. Od tego momentu ich
losy zostają ze sobą powiązane.
Świat przedstawiony w książce jest
bardzo rozległy. Czytelnik myśląc,
że już go prawie poznał, z każdym
kolejnym rozdziałem przekonuje się,
że ma jeszcze wiele do odkrycia.
Książka ta ma niezwykły klimat,
który powoduje, że nie można się
oderwać od lektury. Szczegółowe
opisy przyrody pozwalają wyobrazić

nam sobie, jak wygląda świat
w książce. Sama postać wiedźmina
jest bardzo interesująca. Ma on wiele tajemnic, które stopniowo przed
nami odkrywa, a jego niezwykłe
przygody nie pozwalają czytającemu się nudzić. Bardzo podobało mi
się nawiązanie do legendy o bazyliszku, która została lekko przekształcona na potrzeby świata
przedstawionego w książce. Świetnym pomysłem było również stworzenie nowych języków. Dodają one
lekkiej tajemniczości. Jedynym minusem jest fakt, że nie były one
przetłumaczone i nie wszystkiego
można się było domyślić. Dużym
plusem były proste i zabawne dialogi. W trakcie czytania można było
się naprawdę pośmiać.
Książka bardzo przypadła mi
do gustu. Oczarował mnie świat pełen fantastycznych stworzeń. Postacie były bardzo ciekawe i każda
z nich miała swoją własną historię.
Nie żałuję poświęconego czasu
i w najbliższym czasie mam zamiar
przeczytać kolejne części przygód
wiedźmina. Polecam każdemu, kto
interesuje się tematyką fantasy.
Dominika Lasa, kl. III
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WARTO OBEJRZEĆ

WYŚCIG PO ŻYCIE
gdy w wir wydarzeń zostanie
wciągnięta nastolatka (Selena
Gomez). Przybywa ona z pomocą szantażowanemu. Magna na
początku daje sobie wejść na
głowę, pozwalając rozkapryszonej dziewuszce na pyskowanie
i wyzywanie go od matołów, jednakże później dochodzą do porozumienia.

Jeśli jesteś miłośnikiem
filmów akcji oraz szybkich aut to
"Wyścig po życie" jest zdecydowanie dla Ciebie!
Głównym bohaterem filmu
jest były rajdowiec Brent Magna
(Ethan Hawke). Przeciętne życie,
jakie wiedzie po zakończeniu zawodowej kariery, zostaje brutalnie zaburzone przez porwanie
ukochanej przez nieznanego
sprawcę (Jon Voight). Magna zostaje zaszantażowany przez ta-

Niemal 90% czasu stanowi sekwencja wyścigów i (mniej lub
bardziej) zadziwiających kraks
na ulicach miasta. Pozostałe 10%
to króciutkie "stopy", w czasie
których bohaterowie mogą zaczerpnąć tchu i przeanalizować
swoją sytuację. Przyjemności
z oglądania dopełniają muzyka
Justina Cainea Burnetta i zdjęcia
Yarona Levyego.
Film raz uderza obuchem
w policję, serwując świetne sekwencje ucieczek, a zaraz potem
akcja przenosi się do wnętrza samochodu, by przybliżyć kinomanowi historię bohaterów.
"Wyścig po życie" jest pozycją jak najbardziej godną polecenia. Miłośnicy szybkiego
wrzucania biegów, gazu do dejemniczego
rozmówcę chy i niezobowiązującej rozrywi zmuszony do wykonania kilku ki powinni być zadowoleni.
zadań wymagających zdolności
Patrycja Matyja, kl. III
rajdowych.
Sprawy
przybiorą
jeszcze
bardziej
nieoczekiwany
zwrot,
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O POPRAWNOŚCI NIEKTÓRYCH ZWIĄZKÓW
FRAZEOLOGICZNYCH
Związki frazeologiczne stanowią bardzo ważną część zasobu leksykalnego języka,
a umiejętność poprawnego posługiwania się nimi świadczy o naszej sprawności języko
wej. Ogromna większość potknięć i błędów zamykających się w obrębie zdania polega na
niewłaściwym doborze składników związku frazeologicznego luźnego lub łączliwego albo
na naruszeniu składników związku stałego. Trzeba bowiem wiedzieć, że w obrębie stałego
związku frazeologicznego nie można wymieniać dowolnie składników, ich kolejności
i form gramatycznych. O ile całkiem dobrze radzimy sobie z frazeologizmami mającymi
długą tradycję (mitologiczne, biblijne), o tyle kłopotliwe bywa dla nas stosowanie związ
ków, których rodowód nie jest nam zbyt dobrze znany.
Wszystko robić po najmniejszej
linii oporu czy wszystko robić po
linii najmniejszego oporu?

Poprawna wersja tego zdania
brzmi: Wszystko robić po linii
najmniejszego oporu. To nie linia jest najmniejsza, ale opór.
Oto co mówią na ten temat niektóre słowniki:
- Nowy słownik poprawnej polsz
czyzny PWN pod red. Andrzeja
Markowskiego: „(Iść) po linii
najmniejszego oporu (nie: po najmniejszej linii oporu) «zrobić coś
w najłatwiejszy, choć nie najlepszy, sposób»”;
– Słownik frazeologiczny PWN
z Bralczykiem, oprac. Elżbieta
Sobol: „iść, pójść po linii najmniejszego oporu «wybierać,
wybrać najłatwiejszy sposób postępowania, dążyć do czegoś,
uzyskać coś najłatwiejszą drogą,
niewymagającą trudu, wysiłku»
– S. Bąba, J. Liberek, Słownik
frazeologiczny współczesnej pol
szczyzny: „Iść, pójść po linii naj-

mniejszego oporu «wybrać
najłatwiejszy sposób postępowania, iść drogą niewymagającą
trudu, wysiłku; dążyć do unikania wszelkich trudności»;

Nigdy nie zasypuje gruszek
Ma nerwy na postronkach czy
w popiele czy nigdy nie zasypia
ma nerwy jak postronki?
gruszek w popiele

forma tego frazeologiPoprawna wersja tego zdania to Właściwa
zmu to mieć nerwy jak postron
Nigdy nie zasypia gruszek
ki (Wielki słownik frazeologiczny
w popiele, o czym dowodzą zapiLebdy). Ma on znaczenie:
sy w wybranych słownikach ję- R.
‘mieć
mocny, odporny system
zyka polskiego:
być spokojnym, opa– Nowy słownik poprawnej polsz nerwowy,
nowanym’. Występujący w tym
czyzny PWN pod red. Andrzeja
rzeczownik postronek
Markowskiego: „Nie zasypiać zwrocie
oznacza
‘mocny,
grubo kręcony
(nie: nie zasypywać, nie: nie za- sznur’.
sypać) gruszek w popiele «nie Podwinęła mu się noga czy po
tracić okazji, wykorzystywać winęła mu się noga?
każdą nadarzającą się sposob- W podanym związku frazeoloność, nie zaniedbywać spraw wy- gicznym o znaczeniu ‘coś się komagających
szybkiego muś nie udało’ poprawna jest
załatwienia»”;
powinęła (m.in. Wielki
– Słownik frazeologiczny PWN forma
słownik frazeologiczny PWN
z Bralczykiem, oprac. Elżbieta z przysłowiami w opracowaniu
Sobol: „Nie zasypiać gruszek Anny Kłosińskiej, Elżbiety Sobol
w popiele a) «nie zaniedbywać i Anny Stankiewicz). Dopuszspraw wymagających załatwie- czalny jest też rzadszy wariant
nia» b) «wykorzystywać każdą tego frazeologizmu noga się konadarzającą się okazję»;
pośliznęła (Mały słownik
– S. Bąba, J. Liberek, Słownik muś
frazeologiczny współczesnego ję
frazeologiczny współczesnej pol
zyka polskiego Stanisława Bąby
szczyzny: „nie zasypiać gruszek
w popiele «nie zaniedbywać i Jarosława Liberka).
spraw wymagających załatwienia, wiedzieć, co w trawie piszK.W.
czy, umiejętnie wykorzystywać
nadarzające się okoliczności».
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LICZBY SĄ WSZĘDZIE
Liczby są wszędzie: w domu, na ulicy, w urzędzie, w sklepie, w pralni i w lesie,
i w kalendarzu, gdy mówimy „już zaczyna się wiosna”, w rozkładzie autobusów,
w godzinach na zegarze, w dawnych i nowych wiekach i w cenach na bazarze.
W Twoim wzroście i wadze, w wielkości słonia i mrówki, w długości rzeki i drogi do szkoły
oraz w wartości złotówki. Więc czy chcemy, czy nie chcemy, czy nam się to podoba czy
nie, liczby spotykamy wszędzie, więc warto je polubić.
Uczniowie klasy IVa postanowili „zaprzyjaźnić się” z ułamkami zwykłymi i ułożyli własne
zadania. Oto dwa nagodzone zadania wierszyki:

******************
Miała Kasia ogródek,
pełen był on przegródek.
Jedną trzecią zajmowały kwiaty
Które hodowała dla taty
Tyle samo było róż, ale zniszczył je mróz
Reszta kwiatów to były stokrotki,
Które Kasia zebrała dla ciotki.
Ile tych kwiatów zebrała Kasia
Jeśli w ogrodzie została pusta trasa?
(Wiktor Pasierbek)

******************
Na polanie są jabłka dwa
Weszła na polanę sarna
Jedną piątą jabłka zjadła
Potem jeszcze spadły dwa
Doszła więc tam sarna mała
I jabłka smakowała
Jak już małe pojadło
Na jeża jabłko spadło
Gdy jeż spojrzał na polanę
Dostrzegł na niej trzynaście piątych jabłka
A oto moje jest pytanie:
Ile sarny zjadły na śniadanie?
( Michał Kudzia)
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TRZY MAŁE KOTKI

Dawno, dawno temu
w pewnym gospodarstwie śliczna
brązowa kocica urodziła trzy małe kotki. Dwa z nich były kocurkami, jeden rudy, a drugi
brązowy. Trzeci kotek był kotką
szarego koloru.
Po dwóch tygodniach brązowa
kocica pozwoliła dzieciom wyjść
ze stodoły, gdzie mieszkały. Małe
kotki bawiły się koło stodoły,
a ich mama poszła złapać im kilka myszek. Nagle przyszedł gospodarz, który nienawidził kociąt.
Chciał mieć tylko jednego kota,
który będzie łowił myszy. Zły gospodarz poszedł do domu po worek. Po cichu skradał się do
bawiących się koteczków i nagle
złapał wszystkie, wrzucił je do
worka i poszedł w stronę lasu.
Chwilę później kocica przyszła
z czterema myszkami. Przestraszyła się, nie zastając swoich
dzieci. Zrozpaczona wołała i szukała, ale nigdzie ich nie było. Poszła szukać kotków nawet do
sąsiedniego gospodarstwa, lecz
tam też ich nie znalazła.
Tymczasem zły gospodarz dotarł

już do lasu, gdzie porzucił małe
kotki i wrócił do domu. Kocięta
były przerażone, bo przecież
pierwszy raz znalazły się w lesie
i na dodatek same. Było bardzo
zimno, więc przytuliły się do siebie i zasnęły.
Po pewnym czasie rudego kotka
obudziły jakieś szelesty i czyjeś
kroki.
- Obudźcie się – szepnął.
- Co się dzieje? Ja chcę spać –
oburzyła się mała kotka.
- Tam coś się rusza – odpowiedział rudy kiciuś.
Nagle z krzaków wyłoniła się
czarna kocica.
- Kim jesteś?- spytał wystraszonym głosem brązowy kotek.
- Mam na imię Puma – odpowiedziała. – Co tu robicie?
- Zły gospodarz porwał nas i porzucił tutaj – odpowiedziała mała
kotka.
- Chodźcie za mną, zaprowadzę
was w bezpieczne miejsce – powiedziała Puma.
- Czyli gdzie? – pytały zainteresowane kotki.
- Do staruszki, która zbiera zioła.
Tam będzie ciepło i miło.
Dość długo szły, aż dotarły
do małego domku z czerwonym
dachem. Wokół było pięknie,
wszędzie dużo kwiatów i motyli.
Puma skierowała się w stronę
drzwi, a małe kotki pobiegły za
nią. Drzwi były otwarte, więc weszły do środka. Na fotelu siedziała staruszka. Gdy zobaczyła małe
kotki, bardzo się zdziwiła:
- A to kto?
- To małe kotki, które znalazłam
w lesie – odparła Puma.
- Co one tam robiły? – dopytywała się staruszka.
- Zły gospodarz porwał je i porzucił w lesie na pewną śmierć.

Staruszka dała kotkom mleko i po
chwili zmęczone trudnym dniem
zasnęły.
Następnego dnia Puma poszła w stronę gospodarstwa, gdzie
mieszkała mama kotków. W tym
czasie maluchy bawiły się na łące
koło domu staruszki. Goniły motylki, chowały się w wysokiej trawie i biegały. Minęła godzina
i Puma wróciła razem z brązową
kocicą.
- Mama! – krzyknęły chórem kotki. – Co tu robisz?
- Puma powiedziała, że tu będziecie.
Kotom bardzo się spodobało
w domku staruszki, więc postanowiły tu zostać.
Po kilku dniach do domu
staruszki przyszedł zły gospodarz.
- Oddawaj mi moje koty! – krzyczał.
- Przecież je wyrzuciłeś – powiedziała staruszka.
- Teraz te koty są mi potrzebne.
Moje gospodarstwo zaatakowała
plaga myszy.
- Oddam ci je, jeśli obiecasz, że
będziesz dla nich dobry – odparła.
- Obiecuję!
Koty pożegnały się z Pumą
i staruszką i poszły za gospodarzem. Gdy dotarli na miejsce, gospodarz
przeprosił
kotki
i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
Gabriela Kudzia, klasa IVa
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KAWAŁ ŻARTU

czynka upierała się, że przecież tak szybko, że nawet nie zdążyłem
Jonasz został połknięty przez wie- się rozebrać!
loryba. Zirytowany nauczyciel po***
wtórzył, że to fizycznie
- Tato, masz dzisiaj takie małe zeniemożliwe.
branie rodziców w szkole.
Na to dziewczynka:
- Co masz na myśli, mówiąc ,,ma- Gdy będę w niebie, zapytam o to łe''?
Jonasza.
- No, ja,ty, wychowawczyni i dy- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? rektor...
- pyta złośliwie nauczyciel.
***
- Wtedy pan go zapyta!
W liście z kolonii Jasiu pisze do
***
rodziców:
Na lekcji matematyki:
- Tutaj jest pięknie, jestem bardzo
***
Od dziś będziemy liczyli na
zadowolony, dużo leżę i odpoczyNauczycielka pyta największego -komputerach!
- oznajmia nauczy- wam. Bądźcie spokojni i nie marlenia w klasie:
cielka.
twcie się o mnie.
- Jakim zwierzęciem chciałbyś
- Wspaniale! Znakomicie! - cieszą PS Co to jest epidemia?
być?
się uczniowie.
***
- Wężem!
- No to kto mi powie, ile to jest - - Kelner, co macie do jedzenia?
- A dlaczego?
komputerów dodać dwadzie- - Polecam pieczeń huzarską!
- Bo on leży, a mimo to idzie… pięć
ścia jeden komputerów?
- Nie jestem żaden huzar, żebym
***
jadł pieczeń huzarską! Co jest
Mała dziewczynka rozmawiała Mama mówi do ***
jeszcze?
z nauczycielem o wielorybach. - Jasiu! Sąsiadkasyna:
mi
mówiła,
że
baranią!
Nauczyciel twierdził, że jest fi- wczoraj byłeś nad rzeką i jeździłeś -- Pieczeń
Świetnie, poproszę!
zyczną niemożliwością, by wielo- na łyżwach po cienkim lodzie.
ryb mógł połknąć człowieka.
pękł i wpadłeś do wody w noPomimo, że jest taki wielki, jego Lód
wych
spodniach. Czy to prawda?
Izabela Spyrka, kl. Ia
gardło jest zbyt wąskie. Dziew- - Mamo,
przepraszam! To się stało

Myśli miesiąca:

Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu,
ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać.
Niccolo Machiavelli
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