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ODYSEJA UMYSŁU
W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Odysei Umysłu®. Jest to przyja
zny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym
co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat
nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia
w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego,
co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

W numerze:

Celem Odysei jest rozwój
zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dzieci
i młodzież uczą się kreatywnego
i krytycznego myślenia oraz
współpracy w grupie, rozwiązując problemy rozbieżne – czyli
takie, które rozwiązać można na
wiele sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć
– samodzielnie i nieszablonowo,

i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Są zachęcani, by działali w duchu
innowacji – łamiąc schematy
i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Przed
Odyseuszami stawiane są wyzwania, które wymagają łączenia
w praktyce wiedzy i wyobraźni,
nauki i sztuki, rąk i umysłów.
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Z ŻYCIA SZKOŁY

ODYSEJA UMYSŁU
W naszej szkole, późną jesienią, po serii zajęć z twórczego myślenia, wyłoniliśmy grupę 7
osób, uczniów klas szóstych, które przez 3 miesiące trenowały, wymyślały i tworzyły,
przygotowując się do konkursu.

Eliminacje Regionalne odbyły się 3 marca w Katowicach.
Pojechaliśmy tam, aby przedstawić kosmiczne, niebanalne
przedstawienie pt. Nieziemska
Miejscówka. Przestawienie było
od początku do końca przygotowane przez naszą drużynę, wraz
z napisaniem scenariusza, zaprojektowaniem i stworzeniem kostiumów, scenografii i wszystkich
wymaganych elementów.
Gdzieś w odległej galakty
ce… Gdzie wokoło kosmos, osta
teczna granica… Jest takie
miejsce, w którym istoty z wielu
światów mają zwyczaj zatrzymy
wać się w podróży, by zatanko
wać, przekąsić coś i trochę
odpocząć. Zespół ma za zadanie
stworzyć i odegrać zabawny
spektakl opowiadający o poza
ziemskiej miejscówce, którą od
wiedzą trzej oryginalni przybysze
z różnych planet. Jest tam za
trudniony pochodzący z Ziemi
ludzki pracownik, dostępne jest
jakiegoś rodzaju jedzenie oraz
pewna nowatorska rozrywka,
a pojawi się futurystyczna mapa
– która z dwuwymiarowej zmieni
się w trójwymiarową. Ponadto,
przynajmniej dwie spośród wy
maganych postaci porozmawiają
o poszukiwaniach pewnego ko
smicznego skarbu – cokolwiek
by to nie było…

kłą pomysłowością, zdolnościami
manualnymi oraz umiejętnością
współpracy w grupie, rozwiązując na miejscu tzw. problem
spontaniczny (istota problemu
jest utrzymywana w tajemnicy aż
do rozstrzygnięcia konkursu).

Z wielką dumą i radością
ogłaszamy, że godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę. Dostaliśmy sporo pochwał za ciekawe
przedstawienie, dobrze poradziliOprócz naszej prezentacji śmy sobie z problemem spontai
musieliśmy wykazać się niezwy- nicznym
ostatecznie
wywalczyliśmy

awans do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się 24-25
marca w Gdyni.
Trzymajcie za nas kciuki
na kolejnym etapie konkursu!
więcej informacji o programie:
odyseja.org

Agnieszka Warmuz-Trybała,
Elżbieta Iciek
(trenerki Odysei)
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ODYSEJA UMYSŁU
występu. Całkowity czas na nasz
występ wynosił 8 min, a my
skończyliśmy
wszystko
w 6,5 min. Potem w niepokoju
czekaliśmy na ogłoszenie wyników. Gdy przyszła pora na to,
aby wszyscy zajęli miejsce, byliśmy bardzo niecierpliwi, po
dłuższej chwili oczekiwania
przyszła kolej na naszą grupę
wiekową. Udało się nam przejść
do finału ogólnopolskiego
Nasza przygoda z Odyseją
Umysłu rozpoczęła się na eliminacjach regionalnych w Katowicach. Dzień tam upłynął nam
bardzo przyjemnie. Wyjechaliśmy z Zawoi około godziny 7 rano. Podróż w stronę Katowic
minęła nam bardzo szybko. Gdy
dotarliśmy do celu, znaleźliśmy
swoje miejsce, gdzie zostawiliśmy nasze stroje oraz rekwizyty
potrzebne do przedstawienia. Za-

w Gdyni.
Z tych wszystkich emocji
nikt nie miał ochoty na odpoczynek, opracowywaliśmy bowiem
plan na wyjazd do Gdyni, który
miał się odbyć 24 marca 2018 r.
Kinga Szarlej, kl. VIa
Edwin Giertuga, kl. VIa
Kamil Olszówka, kl. VIa

danie spontaniczne, o którego treści dowiedzieliśmy się dopiero na
miejscu, było proste i poszło nam
bardzo dobrze. Następnie mieliśmy trochę czasu na swobodne
zwiedzanie szkoły i zjedzenie
ciepłego posiłku oraz odpoczynek. Po paru godzinach relaksu
zaczęliśmy przygotowywanie do
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W dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 22:00 wyruszyliśmy w ośmiogodzinną podróż do
Gdyni na Ogólnopolski Finał
Odysei Umysłu. Nasi Odyseusze
to: Wiktora Hurbol, Alicja Szczybura, Bartosz Galus, Wiktoria
Spyrka, Justyna Szarlej, Edwin
Giertuga i Kamil Olszówka. Pomysłodawczyniami i trenerkami
Odysei były panie: Agnieszka
Warmuz–Trybała i Elżbieta Iciek.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, postanowiliśmy wzmocnić
swoje organizmy po tak wyczerpujących wojażach, więc zacumowaliśmy w McDonaldzie, aby
spożyć ciepłe i regenerujące śniadanie. Następnie pojechaliśmy do
Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego na tzw. spontan manualny. Do gmachu wstęp
miały wyłącznie drużyny i trenerzy, bo zadania spontaniczne rozgrywane są bez udziału
publiczności, dlatego nic więcej
nie napiszemy, ponieważ obowiązuje nas tajemnica Odyseusza.
Dwugodzinny czas wolny
spędziliśmy bardzo ciekawie. Organizatorzy, chcąc ułatwić integrację Odyseuszy i Trenerów

z różnych zakątków kraju, łączą
zespoły Finalistów w pary – czyli
Drużyny Kumpelskie. Wtedy
właśnie mieliśmy okazję podziwiać występ naszej Drużyny
Kumpelskiej z miejscowości Kościan. Całe szczęście, że wybrali
inny Problem Długoterminowy,
więc nie musieliśmy z nimi konkurować, za to było raźniej, łatwiej i weselej!
Po tylu ekscytujących wydarzeniach przyszedł czas na odpoczynek, więc udaliśmy się do
hotelu, gdzie rozpakowaliśmy
swoje bagaże i leniuchowaliśmy
przez prawie trzy godziny, magazynując energię na nadchodzące
atrakcje.
O godzinie 18:00 poszliśmy na przystanek autobusowy
i pojechaliśmy do Gdynia Areny
na Imprezę Integracyjną. Czuliśmy się zaszczyceni, bo impreza
była przeznaczona TYLKO dla
uczestników, trenerów oraz wolontariuszy. Gdynia Arena otworzyła swe podwoje o godz. 18:00,
zaś o 18:30 wieczorną zabawę
dla wszystkich finalistów oficjalnie rozpoczął Omer. Bawiliśmy
się świetnie do godziny 21:00.

Do hotelu przyjechaliśmy
ok. godz. 22:00, zjedliśmy „zdrową” pizzę, a potem oddaliśmy się
w objęcia Morfeusza.
W niedzielę wstaliśmy
wcześnie rano, bo o godz. 6:00.
Tego dnia czekały na nas rozwiązania Problemów Długoterminowych. W naszym wykonaniu
było to przedstawienie pod tytułem „Nieziemska miejscówka”.
Przebraliśmy się w atrakcyjne
kostiumy i wyruszyliśmy ze
sprzętem w stronę sceny. Po występie udaliśmy się na mszę,
a potem z powrotem do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Następnie odbyliśmy
krótki spacer brzegiem morza,
zorganizowaliśmy zabawy na
plaży, by po niedługim relaksie
ponownie udać się do hotelu.
Wzięliśmy z niego swoje bagaże
i pojechaliśmy na Galę Finałową.
Chociaż zajęliśmy 18
miejsce na 22 grupy, to uważamy, że była to niezapomniana
odyseja w świat nauki, fantazji
i wyobraźni i zamierzamy wziąć
w niej udział w przyszłym roku.
Na zakończenie przytoczymy słowa jednego z Odyseuszów
z Redy, z którymi się zgadzamy
i mamy podobne odczucia: "Paweł wpadł do domu, krzycząc:
Babcia, ale było
Przegraliśmy!"

wspaniale!

ODYSUSZE:
Wiktoria Hurbol,
Alicja Szczybura, kl. VIb
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WIELKANOC
Polska tradycja

Wielkanoc,
Niedziela Wielkanocna

Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające
misterium
paschalne Jezusa Chrystusa: jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły
chrześcijańskie
zachowujące Nicejskie wyznanie
wiary (325 r.). Rozwinęło się od
święta obchodzonego w duchu
i prawdzie w ramach żydowskich
obrzędów Pesach. Następnie, po
oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało się prostym dorocznym
świętem poprzedzonym jednym
lub kilkoma dniami postu, sprawowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie
którego opowiadano historię zbawienia zwieńczoną w wydarzeniach
paschalnych
z udziałem Jezusa Chrystusa i składano eucharystyczną
ofiarę prawdziwego Baranka
– Syna Bożego. A ostatecznie
przybrało formę trzydniowego
obchodu tzw. Triduum Paschal-

Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były
o północy, potem świętowano rezurekcję rano. Do dnia dzisiejszego w wielu parafiach msze
rezurekcyjne są odprawiane
o poranku. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał.
Jednocześnie słychać kanonadę
ze strzelb, petard, armatek i moździerzy, a cały ten harmider ma
budzić świat do życia. W niektórych parafiach rezurekcja rozpoczyna się po Liturgii Światła
w Wigilię Paschalną.
Mszę poprzedza uroczysta
procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy
znajdującym się w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, przy
którym ksiądz śpiewem oznajmia
zmartwychwstanie Chrystusa.
Następnie, niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi
procesję dookoła kościoła, przy
którym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również
zmarłym
ogłosić
zmartwychwstanie. W procesji niesiona jest również figura
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Na początku mszy wznoszony
jest okrzyk radości Alleluja, będący przyśpiewem w pieśniach
wielkanocnych. Oznaką radości
są również używane w okresie
wielkanocnym
pozdrowienia: Chrystus zmartwych
wstał
z
odpowiedzią:

nego, poprzedzonego czterdziestodniowym
okresem
przygotowania (Wielki Post)
i kontynuowanego radosną celebracją pięćdziesięciu dni okresu
wielkanocnego aż do święta Zesłania Ducha Świętego.
Obrzędy Wigilii Paschalnej,
Wielkiej Nocy stanowiącej serce
Niedzieli
Zmartwychwstania
Pańskiego, jak ukazują np. przepisy obrządku rzymskiego, rozpoczynają się w sobotę po
zapadnięciu zmroku. „Nie wolno
ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć
przed świtem”. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest
wspominana w ciągu roku liturgicznego poprzez świętowanie
niedzieli. Jak się wyraził Jan Paweł II w liście Dies Domini, niedziela jest „paschą tygodnia,
podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem
i śmiercią, dopełnienie w Nim Zmartwychwstał
dzieła pierwszego stworzenia lub Prawdziwie powstałprawdziwie
.
i początek «nowego stworzenia»
(por. 2 Kor 5, 17)”.
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WIELKANOC
Poniedziałek Wielkanocny zwany jest śmigus-dyngus. Jest to ruchome święto, traktowane jako
zabawa o charakterze ludowym.
W odróżnieniu od pierwotnych
tradycji wodą oblewa się wszystkich, bez wyjątków. Dla żartów
mogą być polewane nawet osoby
nieznajome. Zwyczaj przypomina ogółem zabawę w oblewanie
się wodą. Jest popularny szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Wielkanoc jest także okazją do
kupienia specjalnych gadżetów,
się w formie obda- dla dzieci takich jak pistolet na
W polskim zwyczaju, po powszechnił
się w tym dniu wodę czy balon wodny. Chrzeporannej rezurekcji rodzina zasia- rowywania
da do uroczystego śniadania drobnymi
wielkanocnego, które rozpoczyna upominkatzw. zasię składaniem życzeń i dziele- mi,
niem się święconką z koszyczka. jączkami.
Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazur- dziela,Nie-poki. Stoły zdobione są bukietami dobnie jak
z bazi i pierwszych wiosennych i poniedziakwiatów. W niektórych regio- łek,
są
nach, np. na Śląsku, rodzice cho- w
Polwali w domu lub w ogrodzie sce dniami
koszyczki ze słodyczami, prezen- wolnymi od
ty od wielkanocnego zajączka, na pracy. Traposzukiwanie których wyruszały dycyjnie spędza się je w domu,
dzieci. Zwyczaj ten obecnie roz- w gronie rodzinnym. W Polsce ścijaństwo przejąwszy pogański
zwyczaj powiązało go z oczyszczającą symboliką wody oraz
upamiętnianiem
rozpędzania
gromadzących się tłumów
w Wielki Poniedziałek rozmawiających o zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. Dawniej Polacy obchodzili święto prawdopodobnie w ramach upamiętnienia
chrztu Polski.
Julia Klimasara, kl. IIa
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO
W DNIU 1 MARCA 2018 KONKURSU:
„NAGRODA NOBLA. ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
POLSKICH NOBLISTÓW LITERACKICH”
Dnia 1.03.2018 r. w sali
205 odbył się kolejny konkurs języka polskiego. Tym razem zmagania uczniów klas VII oraz
gimnazjum miały na celu swoiste
upamiętnienie Dnia Języka Polskiego - 21 lutego, który w tym
roku szkolnym przypadł na okres
ferii zimowych.
Do konkursu przystąpiło 13
uczniów.
Najbogatszą wiedzę o Nagrodzie Nobla, jej fundatorze,
a przede wszystkim o życiu
i twórczości polskich noblistów
literackich, przy znajomości

środków poetyckiego obrazowania, zaprezentowali kolejno:
I miejsce – Magdalena Piergies,
kl. IIIb gimnazjum 86 pkt.
II miejsce – Anna Smyrak, kl.
IIb gimnazjum 85 pkt.
III miejsce Dominika
Uczniak, kl. VIIb szkoła podstawowa, Gabriela Klimasara,
kl.IIIb gimnazjum 77 pkt.
Na kolejnych miejscach znaleźli
się:
Norbert Groń kl. IIIb g,
Maria Woźniak, kl. IIb g. 62 pkt.
Aneta Kudzia, kl. IIIb g. 59 pkt.
Karolina Szarlej, kl. IIIb g. 57
pkt.

Eliza Ciepły, kl. VIIa 46 pkt.
Patrycja Pena, kl. VIIa,
Julianna Leontiew, kl. VIIb 43
pkt.
Gabriela Szczybura, kl. VIIb 38
pkt.
Maja Polak, kl. VIIb 34 pkt.
Dla zwycięzców przewidziano
nagrody książkowe, natomiast,
dla wszystkich uczestników dyplomy.
Gratulujemy wspaniałej wiedzy, dziękujemy za udział
w konkursie i zachęcamy do
wzięcia udziału w innych konkursach polonistycznych.
mgr Jolanta Kosowska
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I MIEJSCE NORBERTA GRONIA W GMINNYM
I POWIATOWYM
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
Norbert Groń okazał się
bezkonkurencyjny w Gminnym
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom".
Dobrze spisał się również Karol
Spyrka (III miejsce) oraz Michał
Kudzia, który w kategorii szkół
podstawowych awansował do
rundy finałowej. Ostatecznie
uplasował się na IV miejscu.
Norbert będzie reprezentował naszą szkołę i gminę w turnieju powiatowym.
Eliminacje
powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeprowadzono
dwuetapowo dla trzech grup wiekowych: szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Komisja konkursowa pod
przewodnictwem kpt. Tomasza

Każdy z uczestników
Mikołajka i tym razem uznała
wyższość Norberta nad rywala- OTWP otrzymał gaśnicę proszmi, przyznając mu pierwsze kową, a opiekunowie - ulotki dla
poszczególnych szkół z kampanii
miejsce wśród gimnazjalistów.
“Nie wypalaj traw”.

GMINNY KONKURS
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
W dniu 28 marca bieżącego roku odbył się gminny konkurs Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów zmagali się w Zespole Szkół nr 1 im.
Zenona Klemensiewicza w Skawicy. W konkursie uczestniczyły
cztery drużyny czteroosobowe ze
szkół podstawowych i trzy drużyny trzyosobowe z gimnazjum.
Naszą szkołę reprezentowali z klas gimnazjalnych: Miłosz Stoczek, Kacper Smyrak

i Michał Mruk, natomiast przedstawicielami szkoły podstawowej
byli: Sylwia Dudek, Izabela Serafin, Patryk Lis oraz Szymon Kudzia-Sas. Zawody rozpoczęły się
o 9:00 i trwały cztery godziny,
składały się z trzech etapów:
-testu z przepisów ruchu drogowego,
-poprawnej jazdy na rowerze,
-udzielenia pierwszej pomocy.
Rywalizacja była w miarę
wyrównana. Gimnazjaliści z naszej szkoły prowadzili w pierw-

szej kategorii, później niestety
spadli na drugie miejsce i na nim
utrzymali się do końca rozgrywek.
Na zawodach panowała
miła atmosfera. Najlepszymi
okazali się gimnazjaliści ze szkoły w Zawoi Wilcznej oraz
uczniowie ze szkoły podstawowej w Skawicy i to oni będą reprezentować naszą gminę
w rozgrywkach powiatowych.
Kacper Smyrak, kl. IIIa
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II TURNIEJ TEATRALNY
W ramach II Turnieju Teatralnego w dniu 6 marca 2018r. przeprowadzono Szkolny
Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IVII szkoły podstawowej.

"Tylko ona cię zbawi, przeklęta i jedyna i na gwiazdy wyprawi, rytm święty,
mowa inna  poezja."

(Konstanty Ildefons Gałczyński)

Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych
dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja
piękna i kultury języka polskiego.
Konkurs
przebiegał
w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-IV,
- uczniowie klas V-VII.
Do konkursu zgłosiło się
łącznie w obu kategoriach 21
uczniów (kl. I-IV – 13 osób, kl.
V-VIII – 8 osób). Każdy uczestnik przygotował do konkursu
dwa utwory: poetycki i fragment
prozy.
Jury w składzie: Marta Olszówka, Joanna Pacyga i Katarzyna Wilczyńska dokonało
oceny recytacji według następujących kryteriów:

dobór repertuaru,
kategoria: uczniowie klas V
interpretacja utworu,
VII:
kultura słowa,
1. Roksana Basiura, kl. VIIa
ogólny wyraz artystyczny.
Jury postanowiło przyznać nastę- 2. Karolina Trzebuniak, kl. VIb
pujące miejsca i wyróżnienia:
3. Patrycja Pena, kl. VIIa
Wyróżnienia: Bartosz Galus,
kategoria: uczniowie klas IIV:
Wiktoria Hurbol, kl. VIb
1. Zofia Bogdan, kl. IIIa
Michał Sarlej, kl. Va
2. Bartosz Bachul, kl. IVa
Eliza Ciepły, kl. VIIa
3. Daniel Radwan, kl. IVa
Wyróżnienie: Nadia Trybała, kl. Przemysław Hutniczak, kl. VIIa.
IVa
Decyzją jury uczniowie
Paulina Mazur, kl. IVb
(Zofia Bogdan, Bartosz Bachul,
Emilia Kudzia, kl. IVb
Roksana Basiura, Karolina TrzeEwelina Dańczak, kl. IVb
buniak), którzy zajęli 1 i 2 miejNatalia Trybała, kl. IVa
sce w swojej kategorii, będą
Kamil Chowaniak, kl. IIIa
reprezentować Szkołę PodstawoOliwia Kuś, kl. IVb
wą nr 1 podczas Gminnego KonKatarzyna Toczek, kl. IIb
kursu Recytatorskiego Szkół
Tymoteusz Gancarczyk, kl. IIa
Podstawowych.
Dominika Wronowska, kl. IVb
K.W.

SPRAWOZDANIE
Z GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
9.03.2018r. o godzinie 9.00
w BCK odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Jego organizatorem była Gminna Biblioteka
Publiczna w Zawoi Centrum.
W jury zasiadły panie: Barbara
Zasadzińska, Lucyna Malczyk,
Beata Gloger.
W konkursie wzięło udział
14 uczestników ze szkół w Zawoi
Mosorne, Zawoi Wilcznej
i Zawoi Centrum. Z naszej szkoły

wystartowało czterech uczniów:
Karolina Trzebuniak, Roksana
Basiura, Zofia Bogdan, Bartosz
Bachul.
.
Po wysłuchaniu wszystkich występów komisja udała się
na 40-minutową naradę. Po obradach nastąpiło ogłoszenie wyników. Jury wyłoniło najlepsze
uczestniczki, które będą reprezentować gminę w powiatowym
konkursie, a zostały nimi: Wikto-

ria Woźnica, Dominika Trzebuniak, Anna Wilczyńska ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej, Zofia Bogdan ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum.
Uroczystość zakończyła się
około godziny 12:00, po czym
wszyscy uczestnicy udali się
w drogę powrotną do szkół.
Karolina Trzebuniak, kl. VIb
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MOJE ZMAGANIA RECYTATORSKIE…
Bardzo się bałam, choć wszyscy
w klasie mi kibicowali. Recytowałam wiersz Doroty Gellner pt.
,,Sukienki Bożenki” oraz fragment prozy zatytułowanej „Z piaskownicy w świat”- rozdział pt.
„Arabia Saudyjska” Grzegorza
Kasdepke. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ zdobyłam pierwsze miejsce w naszej szkole,
a Bartosz Bachul drugie.
Następnie 9 marca reprezentowałam Szkołę Podstawową
nr 1 w Zawoi Centrum w eliminacjach gminnych, które odbywały się w sali BCK. Tam

Moja przygoda z recytacją
zaczęła się dnia 6 marca 2018 roku w eliminacjach szkolnych. Był
to dla mnie duży stres, bo zaledwie dwie osoby w mojej kategorii
klas I-IV mogły przejść dalej.

zajęłam II miejsce, natomiast
moje koleżanki: Ania Wilczyńska
pierwsze, a Maja Jezutek trzecie.
Obie dziewczynki recytowały
bardzo ładnie.
Kolejny etap to eliminacje
powiatowe, które miały miejsce
w dniu 14 marca. Było tam mnóstwo wybitnych wykonawcówtak powiedziały osoby należące
do komisji. Mieli bardzo trudne
zadanie do wykonania. Ania zajęła miejsce III, a ja otrzymałam
specjalne wyróżnienie. Chciałabym jeszcze kiedyś w takim konkursie uczestniczyć.
Zofia
Bogdan,
kl. III a
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Z KART HISTORII

NIEWOLA AWINIOŃSKA
Niewola Awiniońska to w historiografii okres rezydowania papieży w tym mieście. Papież
Klemens V w 1309 r. przeniósł swoją siedzibę do Francji. Ta decyzja przyniosła wielkie
osłabienie Stolicy Apostolskiej. Dopiero w 1377 roku papież powrócił do Rzymu.

ło zagwarantować ich wsparcie
i opiekę. Przeniesienie papieskiej
rezydencji do Awinionu spowodowało upadek autorytetu papieża jako głowy Kościoła. Szerząca
się symonia i nepotyzm oraz ciągle rosnące opłaty na rzecz kurii
papieskiej wzmacniały niechęć
do "awiniońskich” papieży.
Powrót do Rzymu

Papiestwo podporządkowane
francuskiej monarchii

Okres zależności Stolicy
Apostolskiej od monarchii francuskiej poprzedził konflikt papieża Bonifacego VIII z królem
francuskim Filipem IV Pięknym.
Bezpośrednim powodem zatargu
były nałożone przez króla podatki od dóbr kościelnych, istota
sporu sięgała jednak kwestii zależności między władzą świecką
i kościelną.
- Początkowo papież Bonifacy
VIII w sposób bardzo ostry przeciwstawiał się królowi, a zwłaszcza jego urzędnikom. Jednak po
śmierci Bonifacego VIII, która
nastąpiła w tragicznych okolicznościach, doszło do wyboru kolejnych papieży, z których
ogromna większość pochodziła
z Francji. W tym procesie szczególną rolę, niespecjalnie pozytywną, odegrał papież Klemens

V, wybrany na konklawe już poza
terytorium Rzymu - w Lionie.
W 1309 roku, nakłoniony przez
Francuzów i ich potężnego monarchę, zdecydował wyznaczyć
na swą siedzibę Awinion. Kolejni
papieże rezydowali tam przez
niemal 70 lat, do 1376 roku. Miasto stało się ich własnością dopiero w 1348 roku, kiedy to
papież Klemens VI kupił je od
królowej Joanny Neapolitańskiej.
Upadek autorytetu

Równocześnie o wyborze
Francji na siedzibę papiestwa decydowały zaostrzające się wystąpienia antyfeudalnych ruchów
społecznych we Włoszech i samym Państwie Kościelnym,
w którym dodatkowo trwały walki między różnymi frakcjami
włoskich kardynałów. Podporządkowanie polityki papiestwa
polityce francuskich królów mia-

Coraz liczniej pojawiały
się napomnienia i głosy nawołujące do powrotu papieża do Rzymu. Grzegorz XI, m.in.
posłuszny słowom Katarzyny
Sieneńskiej, przyszłej świętej,
w 1377 roku powrócił do Włoch,
przenosząc siedzibę papiestwa
z powrotem do Rzymu. Ponowne
zamieszkanie papieża w pałacu
watykańskim nie zażegnało jednak kryzysu. Po śmierci Grzegorza XI na jego następcę został
wybrany Włoch Urban VI. Jednocześnie francuscy duchowni,
członkowie kolegium kardynalskiego, dokonali wyboru antypapieża, swojego rodaka Klemensa
VII, który dalej rezydował
w Awinionie. To rozpoczęło
Wielką Schizmę Zachodnią, kolejny trudny okres w dziejach
Kościoła.
Piotr Pacyga, kl. VIa
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Z ŻYCIA SZKOŁY

KOLOROWY DZIEŃ
Uwaga!
Prawilne 3 paski, czyli dresy.
Dresiarze – Subkultura młodzieżowa, która pojawiła się w Polsce w latach 90. XX w. w ra
mach klasy robotniczej. Termin pochodzi od zwyczaju noszenia na co dzień ubrań spor
towych – dresów. Często mylona z kontrkulturą skinheadów. Określenie dresiarz jest
najczęściej nacechowane negatywnie, stanowi też rodzaj stygmatyzującego stereotypu.

wygranej.

mgr Katarzyna Hurbol
Przemysław Wronka, IIb
Paweł Bartunek, Kl. IIb

Wraz z panią Katarzyną
Hurbol o godz. 7:45 wyruszyliśmy do najmłodszych klas, które
były zadowolone, uczniowie
sprawnie ustawiali się do zdjęć,
robiąc różne pozy i tak kolejno
chodziliśmy do następnych klas.
Gdy zakończyliśmy robienie
zdjęć, przyszła pora na wybranie
najbardziej dresowej (czytaj: nie-

bezpiecznej) klasy.
Okazała się
nią klasa III
B gimnazjum, której
serdecznie
gratulujemy pomysłowości. Był to
dzień
pełen
emocji i radości.
Zachęcamy do
brania udziału
w kolejnych kolorowych
dniach. Jeszcze
raz serdecznie
gratulujemy
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Z ŻYCIA SZKOŁY

KONKURS LEONARDO
21 marca nasza szkoła gościła uczestników gminnych eliminacji Konkursu Wiedzy Ogól
nej „Leonardo 2018”. Byli to uczniowie ze szkół gimnazjalnych gminy Zawoja.

Organizatorem konkursu
„Leonardo” od 1997 r. jest Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Adresowany jest on do
młodzieży gimnazjalnej z terenu
gmin zrzeszonych w SGB oraz
do młodzieży słowackiej z gmin
należących do Zdrużenia Babia
Hora.
Uczestnicy muszą wykazać
się znajomością zagadnień
z przedmiotów obowiązujących
podstawą programową w gimnazjum oraz wiedzą o regionie.
W tym roku test pisemny zawierał 33 różnorodne pytania. Komisja konkursowa wytypowała do
III etapu - finału głównego pięciu
uczestników. Byli to: Karina
Szczurek (Zespół Szkół w Zawoi
Wilcznej), Klaudiusz Chowaniak

(Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum), Ewelina Kozina,
Arkadiusz Skocz, Adam Trawiński (Zespół Szkół w Zawoi
Wilcznej).
Uczestnicy konkursu zo-

stali nagrodzeni pamiątkowymi
dyplomami i nagrodami książkowymi, które wręczył Wójt Gminy
Zawoja Marcin Pająk.
zdjęcia: www.zawoja.pl
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DYLEMATY TRZECIOKLASISTÓW
Każdego roku, mniej więcej o tej porze, wielu uczniów stoi przed trudnym wyborem szko
ły średniej. Wielu gimnazjalistów zadaje sobie pytanie, co będzie robić w przyszłości. Ze
względu na bogatą ofertę coraz częściej wielu młodych nie wie, jaką szkołę wybrać. Za
stanawiamy się nad swoją przyszłością? Chcemy dokonać wyboru, który okaże się traf
ny.

Dorośli chcą nam pomóc. Rodzice służą radą, szkoła i nauczyciele również. Pomocny jest
przedmiot tzw. doradztwo zawodowe. Myślę, że ciekawym pomysłem jest organizacja od kilku
lat tzw. festiwali zawodów. W takich właśnie dwóch inicjatywach
uczniowie II i III klas gimnazjalnych mieli okazję ostatnio
uczestniczyć. Opiekunkami wyjazdów były panie: Bożena Arcikiewicz, Jolanta Kosowska,
Katarzyna Hurbol oraz Joanna
Maśnica.
Dnia 15 marca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie gimnazjalistów, gdzie mogliśmy
zapoznać się z ofertą szkół powiatowych. Zorganizowano je
w szkole im. Walerego Goetla

w Suchej Beskidzkiej. Początkowo wysłuchaliśmy informacji
o osiągnięciach naukowych szkół
w powiecie suskim porównanych
do innych szkół w Polsce, które
omówił wicestarosta Pan Zbigniew Hutniczak. Następnie mogliśmy brać udział w różnorakich
doświadczeniach, np. z ciekłym
azotem. Przyglądaliśmy się pokazom szkół gastronomicznych,
fryzjerskich itd. Po uroczystym
rozpoczęciu festiwalu podzieliliśmy się na trzy grupy w obrębie
klasy. Zwiedzaliśmy klasopracownie, przyglądając się jednocześnie wyposażeniu. Byliśmy
w salach Technikum Budownictwa, Technikum Elektryki, Technikum Elektroniki, Technikum
Informatycznego,
Technikum
Mechanicznego, Technikum Me-

chatronicznego, Technikum Pojazdów
Samochodowych.
Następnie udaliśmy się do hali
sportowej, gdzie znajdowały się
stanowiska prezentujące ofertę
pozostałych powiatowych szkół.
Każda z nich przygotowała ulotki, na których znajdowały się
szczegółowe informacje.
Drugi wyjazd miał miejsce
22 marca 2018 r. tym razem do
Krakowa, gdzie oferta z pewnością była bogatsza ze względu na
zdecydowanie większą ilość prezentowanych szkół średnich. Po
dotarciu do ogromnej hali mieliśmy około dwóch godziny czasu,
podczas którego mogliśmy zobaczyć ich stanowiska. Najbardziej
zainteresowała mnie Szkoła
Łączności w Krakowie, która
przykuła moją uwagę wieloma
osiągnięciami. Okazuje się, że
jest to jedna z lepszych szkół
w Małopolsce. Ogrom informacji
o różnorakich ofertach był zdecydowanie przytłaczający.
Uważam, że oba wyjazdy
przyniosły gimnazjalistom wiele
korzyści. Można było znaleźć
szkołę, która spełni nasze indywidualne oczekiwania, uzyskać
odpowiedzi na dręczące nas pytania. Wreszcie przekonać się, że
szkoły te dają ogromne możliwości kontynuowania nauki w ciekawych obiektach.
Antoni Bogdan, kl. IIIa
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JAK SIĘ DOBRZE UCZYĆ I NIE ZWARIOWAĆ?
Wielu osobom zależy na ocenach. Niestety często jesteśmy przytłoczeni ilością nauki.
Tak naprawdę nie jest to zależne od nas, ale mamy wpływ na nasze samopoczucie, dlate
go pokażę wam, jak zapobiec przemęczeniu psychicznemu i fizycznemu.
Po czwarte…

Pamiętaj, że nie wszystkie
przedmioty będą twoją mocną
stroną, ale mimo wszystko własną pracą możesz wiele osiągnąć.
Po piąte…

Po pierwsze...

Zacznij od określenia, czy
jesteś wzrokowcem czy słuchowcem, ponieważ to później pomoże ci się uczyć krócej
i skuteczniej. Na przykład wzrokowiec może pisać fiszki ze słówek lub zaznaczać istotne
fragmenty na kolorowo, a wyrazy
przy odpowiedzi czy sprawdzianie będą się automatycznie odtwarzać w mózgu. Można też
rysować rysunki, które kojarzą
się z danym określeniem. Słuchowcy przy słówkach mogą nagrywać swoje wypowiedzi i je
słuchać wiele razy, co na pewno
utrwali się w ich pamięci.
Po drugie…

Korzystaj z lekcji, ponieważ jeżeli zrozumiesz wiele rzeczy na lekcji, to zaoszczędzisz
swój czas w domu. Pamiętaj, że
nie każdy nauczyciel potrafi wytłumaczyć dany temat, dlatego na

Czasem możesz sobie trochę odpuścić, ponieważ oceny
nie są najważniejsze, a bez odpolekcji spróbuj go sam zrozumieć czynku i tak się dobrze nie nana swój sposób.
uczysz. Spokój w nauce jest
bardzo ważny, dlatego pamiętaj
Po trzecie…
o tym.
Nie odkładaj niczego na
Julia Pietrusa, kl. IIIa
ostatnią chwilę, materiał utrwalaj
regularnie, a swoje umiejętności
sprawdzaj poprzez różne testy
w internecie albo odpytywanie
przez rodziców, co pozwoli
utwierdzić się w przekonaniu, że
naprawdę dobrze znasz dany temat.
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ETIUDA Z MAŁYM KSIĘCIEM
W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM
„Spełnienie marzeń”  to określenie najlepiej pasuje do wydarzeń z dnia 10 marca.
Jako grupa teatralna „Etiuda” mieliśmy okazję wystawić spektakl pt. „Mały Książę” w Te
atrze Współczesnym w Krakowie!

Dnia 10 marca o godz.
7:30 wraz z zaproszonymi przez
nas gośćmi wyjechaliśmy spod
BCK do Krakowa. Na miejscu
podzieliliśmy się na grupę „występującą” i zaproszonych gości.
Jako grupa aktorów poszliśmy się
przebrać i przygotować do zbliżającego się występu.
Ze zniecierpliwieniem czekaliśmy, aż rozpocznie się przedstawienie, na które długo się
przygotowaliśmy. Od wielu tygodni pod czujnym okiem p. Katarzyny Wilczyńskiej i p. Joanny
Pacygi dopracowywaliśmy każdy
szczegół. Występ wypadł wspaniale.
Niewątpliwie to było dla
każdego z nas wielkie wydarzenie, gdyż pierwszy raz występowaliśmy na deskach teatru.
Mieliśmy okazję poczuć się jak
prawdziwi aktorzy. Zapamiętamy
to na długo!
Marta Pająk, kl. IIIa
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TEATRALIA 2018
"Życie to niezły teatr, gdzie rozum w tańcu
wyobraźni  różne pozy przybiera".

To było wyjątkowe wydarzenie! W dniu 22 marca bieżącego roku mieliśmy okazję
uczestniczyć w II edycji Powiatowych Warsztatów Teatralnych
,,Teatralia 2018’’, które odbyły
się w Liceum Ogólnokształcącym
nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej.
Zorganizowało je Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
i suskie liceum.
Wszystkich zgromadzonych przywitali: naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Funduszy Janusz Kociołek oraz
dyrektor Anna Sala. Słowo
wstępne wygłosiła także pomysłodawczyni i koordynatorka
,,Teatraliów 2018’’ - pani Katarzyna Głuc.
W trakcie imprezy mogłyśmy zgłębiać tajniki aktorstwa
pod opieką instruktorów teatralnych, absolwentów suskiego liceum - Dariusza Pieróga,
studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Ludwika

Solskiego w Krakowie oraz Anny
Nieciąg, studentki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku. Naszym
zadaniem było zaprezentowanie
etiudy teatralnej inspirowanej hasłami: Życie to pasja! Teatr to
życie! Teatr to pasja!

Swoje umiejętności najpierw doskonaliłyśmy pod okiem
szkolnych instruktorek teatralnych: Joanny Pacygi i Katarzyny
Wilczyńskiej. Występ grupy
"Etiuda" w składzie: Gabriela
Macholnik, Gabriela Kolobius,
Gabriela Szczybura i Patrycja Pe-

na spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, o czym
świadczyły gromkie brawa. Potemi doskonaliłyśmy swoje umiejętności
aktorskie
oraz
przygotowałyśmy kolejną autorską etiudę artystyczną, którą
musiałyśmy opracować podczas
warsztatów. Nieźle poradziłyśmy
sobie z tym trudnym zadaniem
i choć nie zajęłyśmy żadnego
"premiowanego" miejsca, to cieszymy się z udziału i zdobytych
umiejętności, bo etiudy zaprezentowane w konkursie stały się
dla nas inspiracją i motywacją do
dalszej intensywnej pracy. Mamy
tajny plan na przyszły rok!
Jak podkreśliła pomysłodawczyni: ,,Teatralia 2018” są
nowatorską formą zajęć dydak
tycznych, które wyzwalają kre
atywne postawy utalentowanej
artystycznie młodzieży. Udowod
niły, że zarówno wśród gimnazja
listów, jak i licealistów jest wielu
młodych utalentowanych akto
rów".
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HOROSKOP NA MARZEC 2018!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

na sytuacja, więc możesz się
trochę rozluźnić. Nadmierny wysiłek nie przyniesie Ci teraz żadnej korzyści.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BLIŹNIĄT

Sytuacja w życiu prywatnym
zmieni się w marcu. Możesz spodziewać się pozytywnej energii.
Każdy Wodnik będzie dosłownie
idealny w komunikacji, więc z łatwością możesz spotkać kogoś
z płci przeciwnej. Czeka na Ciebie mnóstwo partnerów, więc samotni nie będą się nudzić.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RYB

Każdy Baran może spodziewać
się w marcu przypływu pozytywnej energii. We wszystkich strefach życia będzie Ci się wiodło.
Harmonia zagości nawet w Twojej rodzinie. Relacje będą przyjazne, a okoliczności pozwolą na
rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów. Nie pozwól
jednak, aby inni mieli na Ciebie
zbyt duży wpływ. Powinieneś
dumnie trzymać się swoich opinii.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BYKA

W marcu Bliźnięta nie pozwolą
sobie na publiczne pokazanie
swoich uczuć. Chociaż uczucia
są silne, będziesz woleć spędzić
romantyczny czas z partnerem
w domu. Istniejące związki będą
kwitnąć, ale samotni ludzie nie
mają bardzo na co liczyć. Relacje, które powstaną w tym czasie,
będą głównie przyjacielskie.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

W karierze marzec obiecuje Rybom dużo wydarzeń. Pojawią się
interesujące możliwości pracy
i od ciebie zależy, czy są tego
warte. Dlatego czeka Cię dylemat. Jeśli nie jesteś pewny, nie
wahaj się porozmawiać z bliskim
przyjacielem. Prośba o poradę to
nic wstydliwego.

Marzec przyniesie Bykowi pozytywną energię, szczególnie
w strefie związków. Samotne Byki będą miały wielką szansę na
spotkanie kogoś specjalnego.
Tylko nie bój się wychodzić z domu. W karierze czeka Cię stabil-

W marcu możesz napotkać problemy w pracy lub nauce. Będą
one jednak niewielkie. Każdy
Rak będzie borykał się z brakiem
motywacji.
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Dodatkowo, jeśli nie jesteś wystarczająco skoncentrowany, możesz pominąć ważną informację
lub popełnić błąd. Nie musisz się
jednak za bardzo martwić, gdyż
konsekwencje nie będą poważne.
Warto jednak uczyć się na swoich
błędach.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

robi. Małe pomyłki spowodowane nieuwagą mogą dowieść do
dużych problemów. W marcu nie
zapominaj również o swoim sercu.
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA STRZELCA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WAGI

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

W marcu czeka Cię wielka zmiana. Lwy w końcu osiągną sukces
w życiu prywatnym. Moment
nieuwagi wystarczy, aby popełnić
błąd. Musisz się bardzo skoncentrować, co niesamowicie Cię wykończy. Najlepiej odpoczniesz,
robiąc to, w czym jesteś dobry,
jak na przykład sport.

W marcu gwiazdy nadal będą faworyzować samotnych ludzi,
miej oczy szeroko otwarte, aby
nie przegapić szansy na spotkanie swojej drugiej połówki. Waga
może spodziewać się również
spokoju oraz harmonii w rodzinie. Najlepiej będziesz się czuć
w domu.

Marzec uśmiechnie się do relacji
międzyludzkich. Według horoskopu stałe związki będą kwitnąć, podobnie jak rodzinne oraz
pomiędzy przyjaciółmi. Z drugiej
strony nie możesz spodziewać się
dużo namiętności, więc samotne
Strzelce nie będą miały dużo
szczęścia w spotkaniu potencjalnego partnera. Skieruj swoją
energię w innym kierunku.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA KOZIOROŻCA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA SKORPIONA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

Ten miesiąc kręci się głównie dookoła kariery. Twoje myśli mogą
jednak uciekać w każdym kierunku. Ważnym jest, aby Panna
skoncentrowała się nad tym, co

Dzięki wpływowi Wenus Skorpionom będzie się wiodło
w związkach. Będziesz promieniować pozytywną energią, która
będzie przyciągać do ciebie innych. Samotnym ludziom nie zabraknie partnerów. Twoja
pewność siebie będzie tylko rosła
i rosła.

Podczas wymiany zdań z przełożonymi powinieneś być świadomy swojej pozycji. Tyczy się to
również sytuacji, kiedy masz rację. Według horoskopu powinieneś odsunąć swoją upartość.
Inaczej marzec będzie dla Ciebie
miesiącem problemów. Z radością spędzisz czas z rodziną oraz
przyjaciółmi.
Izabela Spyrka, kl. IIa
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JADWIGA KALISKA. POTĘŻNA POLSKA
KRÓLOWA, KTÓRA ZROBIŁA Z MĘŻA
PANTOFLARZA.
Władzy nie chciała oddać ani za życia męża, ani po jego śmierci. „Królowa może być tylko
jedna” – mówiła otwarcie Jadwiga Kaliska. I nawet jako siedemdziesięcioletnia staruszka
wciąż trzęsła polską polityką. Władysław Łokietek był głową polskiego państwa. Ale to je
go żona Jadwiga była szyją, na której ta głowa spoczywała.

mentach przedstawiała się zupełnie tak, jakby to właśnie ona
panowała na Wawelu. Podkreślała, że otacza ją identyczny majestat, co najjaśniejszego pana; że
swoje decyzje, tak jak on, podejmuje za radą najważniejszych
urzędników. W 1331 roku, jak na
osobę numer jeden przystało,
prowadziła dysputy na najwyższym szczeblu z biskupem Lubusza, zapewniając go, że właśnie
ona może otoczyć należytą opieką jego posiadłości. Najlepszy
dowód wpływów Jadwigi pochodzi jednak z roku 1329. DokuWażniejsza od króla
ment wystawił wtedy król,
w nim, że… nie moKoronowana
wspólnie zaznaczając
z mężem w roku 1320, w doku- że pod pismem przywiesić swojej
Zasługi Jadwigi można
mnożyć. Jeszcze zanim Łokietek
został królem, wielokrotnie ratowała mu skórę. To ona chroniła
książęcych synów, gdy władca
uciekł z kraju, a ona była zmuszona ukrywać się w przebraniu
prostej mieszczki. Potem, w obliczu największego buntu w historii średniowiecznego Krakowa,
osobiście przystąpiła do obrony
Wawelu. Łokietek tymczasem
znowu gdzieś się wymknął, zostawiając ją na pastwę losu.

głównej pieczęci, bo jego żona
wyjechała w podróż i zabrała ją
ze sobą. Informacja na pierwszy
rzut oka brzmi niewinnie. Pamiętajmy jednak, że pieczęć była
w tej epoce jednym z najważniejszych instrumentów władzy. Z jej
pomocą królowa mogła wydawać
niemal dowolne decyzje, automatycznie potwierdzane autorytetem Władysława Łokietka. Jak
widać, król nie miał nic przeciwko użyczaniu Jadwidze tak
ogromnej władzy. I chyba nawet
był skłonny przyjmować, że pieczęć bardziej przyda się jego żonie niż jemu samemu…
Królowa może być tylko jedna

Wyjątkowa pozycja królowej, a także jej niezwykła duma
i poczucie własnej wartości dało
o sobie ponownie znać bezpośrednio po śmierci Władysława
Łokietka. 2 marca 1333 roku
zdruzgotany ciągłymi porażkami
i uginający się pod ciężarem starości wyzionął ducha. Doznał,
jak się podejrzewa, ataku paraliżu. Dwudziestotrzyletni następca
tronu Kazimierz Wielki szybko
zabrał się do przygotowywania
swojej koronacji.
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Anna. W dokumentach Jadwigi
od 1333 roku widnieje formuła: „Królowa Polski, pani ziemi
sądeckiej”. Dyplomów monarchini wydawała pełno, niezwykle
aktywnie zarządzając swoim małym państewkiem na polsko-węgierskim pograniczu.
Niechętna emerytka

Chciał, rzecz jasna, by w katedrze na Wawelu namaszczono nie
tylko jego, ale też poślubioną mu
Aldonę Annę, która miała zostać
nową polską monarchinią. Dla
niego sprawa była oczywista, ale
nie dla królowej matki, Jadwigi. Potężna wdowa po Władysławie Łokietku miała już ponad
sześćdziesiąt lat, ale niespieszno
jej było do emerytury. Natychmiast wystąpiła ze stanowczym
protestem. „Według prawa nie
może być mowy o nowej koronacji, bo przecież żyję ja, prawdziwa koronowana królowa. Dlatego
póki nie umrę, drugiej kobiety
nie należy wywyższać do rangi
królowej w tym samym królestwie” – oponowała, co zanotował dobrze poinformowany
kronikarz. Spór był ostry, a Jadwiga konsekwentnie odmawiała
oddania swojej władzy. Nie darzyła sympatią Aldony Anny i nie
mogła pogodzić się z jej swobodnym, wesołym charakterem,
o którym po latach napisze kronikarz Jan Długosz. Może nawet
wmawiała sobie, że znana z zamiłowania do zabawy Litwinka
wywiera zły wpływ na jej syna.

Dostojna matrona była księżną,
a następnie królową, przez cztery
długie dekady. Wreszcie, chcąc
nie chcąc, „łaskawie uległa prośbom swego syna, którego bardzo
czule kochała”. Tak brzmi kolejna notatka kronikarska. Kazimierz został nowym królem,
Aldona Anna została, wbrew życzeniom teściowej, koronowana
na królową, ale to nie znaczy, że
Jadwiga odsunęła się w cień. Nawet na emeryturze trzęsła światem polskiej polityki.
Ulubienica papieża

Monarchini pożegnała się
z Wawelem, na swoją nową rezydencję, wybierając Sącz. Tutaj,
jako wdowa po królu, wciąż miała pełną władzę. Tak też traktowali ją najważniejsi przywódcy
chrześcijańskiego świata. Gdy na
przykład papież, Jan XXII,
w 1334 roku wysłał do Polski
swojego legata, zwyczajowo poinformował o tym miejscową
królową. List wysłał jednak wyłącznie do… starej Jadwigi, „zapominając”,
że
aktualną
małżonką władcy jest Aldona

Przywdziała wreszcie mniszy habit, zostawszy klaryską
w starosądeckim klasztorze, który zapewnił edukację jej córce
i który jej samej okazywał wierność przez wszystkie lata panowania. Z prawidłami zakonnego
życia wyraźnie jednak nie mogła
się pogodzić. A może po prostu –
poniewczasie doszła do wniosku,
że jej decyzja była mimo wszystko przedwczesna. Wciąż utrzymywała
liczny
dwór,
politykowała, miała wyraźny
problem z usiedzeniem w miejscu. Ciasno było jej nie tylko
w klasztornej celi, ale też w samym Sączu. W 1339 roku postanowiła, że wybierze się w podróż
na Węgry, by odwiedzić swoją
córkę i zobaczyć wnuków, których Kazimierz nie był w stanie
jej zapewnić. Wystarała się
o specjalne papieskie pozwolenie
– pozwalające na nocleg nie tylko w polskich, ale też w węgierskich klasztorach klauzurowych.
10 grudnia zmarła w murach sądeckiego klasztoru. Tam też została pochowana.
Piotr Pacyga, kl. VIa
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KŁOPOTLIWY KEYBOARD

Polska nazwa

(pol. klawiatura), aranżer, instrumenty klawiszowe – elektryczny lub elektroni
czny instrument klawiszowy, pozwalający wykonawcy na grę
z automatycznym akompaniamentem. Nowoczesne keyboardy
pozwalają na komunikowanie się
z innymi instrumentami elektronicznymi i urządzeniami poprzez
interfejs systemu MIDI.
Elementem sterującym keyboardu jest klawiatura o układzie typu fortepianu. Do stosowanych
rodzajów klawiatur należą: - klawiatura ważona, - klawiatura doważana,
klawiatura
syntezatorowa (dynamiczna lub
bez dynamiki, - klawiatura pełna,
- klawiatura młoteczkowa.
W praktyce często można spotkać się z błędnym nazewnictwem:
syntezator/keyboard.
Instrument jest keyboardem, jeśli
posiada system automatycznego akompaniamentu. Najczęściej
aranżery posiadają moduł
brzmieniowy działający na zasadzie odgrywania załadowanych
do jego pamięci próbek, są to
tzw. ROM Playery.
Keyboard

Brak bardziej precyzyjnej polskiej nazwy dla tego typu instrumentów powoduje problemy
w odróżnieniu go przez laików
od syntezatora czy też organów
elektronicznych (które to nazwy
są często błędnie dla niego stosowane). Jakkolwiek nowoczesne
modele keyboardów często posiadają cechy i możliwości tych
ostatnich (jak wirtualne drawbary, wbudowane samplery, za-

awansowana synteza z modelow
aniem analogowym itp.). W żargonie muzyków funkcjonuje
również m.in. nazwa „samograj”
o raczej negatywnym wydźwięku.
Kamil Olszówka, kl. VIa
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JAJKA FABERGÉ NIETYPOWE
DZIEŁA SZTUKI
Najsłynniejszymi dziełami wykonanymi przez pracownię Fabergé są cesarskie prezenty
wielkanocne, zwane "Jajami Fabergé".

ja Fabergé. Prócz cesarskich, firma wykonała 19 jaj najwyższej
klasy artystycznej dla innych zamawiających, około 20 jajek
o skromniejszej dekoracji oraz
wiele innych dzieł w formie jajek.
W ostatnim czasie, w wyniku badań i odkryć dokonanych
w latach 2010-2016 udało się
zrewidować ich chronologię oraz
odkryć nieznane dotąd fakty.
Piotr Pacyga, kl. VIa

sumie
Zostały wykonane na za- FabergeW wykonał
52 cesarskie jamówienie carów Aleksandra III
i Mikołaja II. Były prezentami
wielkanocnymi dla cesarzowej
Marii Fiodorownej oraz cesarzowej Aleksandry Fiodorownej.
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CZAS NA MODĘ!
Po okresie zimowym często okazuje się, że nasze ciało wymaga dodatkowego nawilżenia
i regeneracji. Szczególną troską powinnyśmy otoczyć nasze dłonie i paznokcie, gdyż są
wyjątkowo wrażliwe na chłód i wiatr.

1.Nowe dłonie w domowym za
ciszu
·Po pierwsze – zmiękczenie
i wygładzenie

wymieszasz drobnoziarnistą sól
lub cukier z oliwą z oliwek lub
zmielisz orzechy włoskie, do których dodasz niewielką ilość miodu i oliwy z oliwek. Masuj
peelingiem skórę dłoni kilka minut, pamiętając by ruchy nie były
zbyt intensywne, a następnie dokładnie zmyj je wodą.
·Etap trzeci – nawilżenie

Przygotuj dla swoich dłoni
ciepłą kąpiel w wodzie z olejkiem do kąpieli. Użyj niewielkiej
ilości olejku i mocz dłonie w wodzie przez 15 minut. Pamiętaj,
aby woda nie była za ciepła!
· Krok drugi  peeling

Po kąpieli należy usunąć

Kiedy nasze dłonie są już
wygładzone, należy je dobrze nawilżyć i złagodzić ewentualne
podrażnienia, używając kremu do
rąk. Każdy musi dobrać krem
idealny dla siebie, warto jednak
pamiętać, by przed zakupem
spojrzeć na skład kremu. Najwięcej powinno znajdować się
w nim olejów (np. jajoba, kokosowy, migdałowy), emolientów,

dą pastelowe kolory, tzn. delikatny błękit, róż i fiolet. Jest
również spore zainteresowanie
na modny manicure dobrany pod
odcień naszej skóry czy ulubionej szminki. Popularne będą
ciemne odcienie lakierów, czyli
granat czy kolor czarny. Trzeba
jednak pamiętać, że kolory ciemniejsze lepiej prezentują się na
krótszych paznokciach. Tej wiosny będzie można również spotkać kobiety z pomalowanymi na
jeden odcień paznokciami, a wokół ich płytki kontrastującą ramką o innym kolorze lakieru.
Wzory

martwy naskórek, do czego używamy peelingu. Możemy wybrać
ten mechaniczny – z drobinkami
– lub enzymatyczny. Wszystko
zależy od tego, co lubi nasza skóra, jeśli jest bardziej wrażliwa,
należy wybrać ten delikatniejszy.
Jeżeli nie masz w domu gotowego peelingu, możesz szybko
stworzyć go sama. Wystarczy, że

witamin (E, A, C i K) oraz ekstraktów z ziół, roślin i innych naturalnych substancji, takich jak:
miód, jedwab, bawełna czy
mocznik.
2. Manicure
Kolory

Tego sezonu królować bę-

Modne staną się również
nietypowe wzory na paznokciach, takie jak: kwiaty
(a w szczególności białe), paski
(które będą się znajdować na
końcówce paznokcia), serca (tylko na jednym palcu, najlepiej na
serdecznym!) i kropki.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIIa
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WIELKANOCNY MAZUREK
Wielkanocny mazurek z dżemem i lukrem. Łatwy i szybki do przygotowania. Taki na ostat
nią chwilę. To jeden z prostszych mazurków do zrobienia. Prościej już być nie może! Wy
starczy upiec kruche ciasto, zagotować dżem z czarnej porzeczki (może też być z wiśni)
z sokiem z cytryny, posmarować ciasto dżemem i wierzch oblać cytrynowym lukrem. Po
lecam wypróbować. Porcja na prostokątną foremkę 21x25 cm.

i 1/3). 2/3 części ciasta rozwałkować na wielkość
foremki (najlepiej między dwoma papierami do
pieczenia). Przełożyć razem z papierem do prostokątnej foremki 21x25 cm, górny papier zdjąć. Brakujące miejsca wylepić palcami. Z reszty ciasta
uformować wałeczki, ułożyć po bokach ciasta,
a w środku utworzyć kratkę. Spód ciasta ponakłuwać widelcem. Wstawić ponownie do lodówki na
30 minut.

Składniki:
KRUCHE CIASTO

17 dag mąki pszennej ,
8 dag mąki ziemniaczanej ,
5 dag cukru,
15 dag zimnego masła,
1 jajko.

Piekarnik nagrzać do 200 stopni C, wstawić
foremkę z ciastem i piec przez 25 - 28 minut na jasno-złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i wystudzić
w foremce. Po wystudzeniu ciasto ostrożnie przenieść na deskę (jest bardzo delikatne i łatwo się
kruszy).
Dżem porzeczkowy:

Dżem z czarnej porzeczki przełożyć do rondelka, dodać sok z cytryny i zagotować. Gorący
przetrzeć przez sito.
Dekoracja:

Dżem porzeczkowy nakładać łyżeczką pomiędzy kratki ciasta. Wierzch oblać cytrynowym
10 dag dżemu z czarnej porzeczki,
lukrem (cukier puder wymieszać z sokiem z cytry1,5 łyżeczki soku z cytryny.
ny, gęstość lukru regulować poprzez dodawanie cukru pudru - lukier gęściejszy lub soku z cytryny LUKIER
lukier rzadszy). Po zastygnięciu lukru można już
1/2 szklanki cukru pudru,
kroić mazurka. Nie wymaga przechowywania w lo3 - 4 łyżki soku z cytryny.
dówce.
Smacznego!
Kruche ciasto:
Edwin Giertuga, kl. VI a
Do miski przesiać przez sito mąkę pszenną.
Dodać mąkę ziemniaczaną, cukier i pokrojone na
kawałeczki zimne masło. Rozetrzeć palcami masło
z mąką, aż powstanie drobna kruszonka. Następnie
dodać jajko i zagnieść ciasto. Uformować kulę, zawinąć w folię i wstawić do lodówki na 1 godzinę.
DŻEM PORZECZKOWY

Wyjąć z lodówki, podzielić na 2 części (2/3
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Z ANIĄ SHIRLEY PRZEZ ŻYCIE

Książka pt. "Ania z Zielonego Wzgórza" autorstwa Lucy
Maud Montgomery jest powieścią psychologiczną. Akcja rozgrywa
się
w
latach
siedemdziesiątych XIX w. w Kanadzie na Zielonym Wzgórzu.
Główną bohaterką książki jest
Ania Shirley- sierota, która została przyjęta do swojego domu
przez rodzeństwo CuthbertówMarylę i Mateusza. Wiele jest
bezdomnych, samotnych i szukających miłości rodzicielskiej
dzieci. Najmniejszy drobiazg cieszy je bardziej niż pozostałe. Najważniejsze w życiu jest dla nich

odnalezienie ciepła,
miłości i rodzinnego domu.
L. M. Montgomery opowiada
o losach małej osieroconej dziewczynki- Ani, która w
swoim życiu nie
spotkała przyjaźnie
nastawionych do
siebie
ludzi.
W końcu trafiła do
rodzeństwa- Maryli
i Mateusza, którzy
nie założyli własnych rodzin. Byli
już w podeszłym
wieku, więc postanowili przyjąć do
siebie chłopca, który pomagałby im
w pracy. Niestety
nastąpiła pomyłka
i państwo Cuthbertowie
zamiast
chłopca otrzymali
dziewczynkę. Początkowo nie chcieli się zgodzić
na opiekę nad nią. Pod wpływem
spontaniczności Ani i jej pozytywnego usposobienia zmienili
zdanie. Shirley ożywiła dom rodzeństwa, wprowadziła do niego
wiele radości. Dziewczynka po
jakimś czasie stała się ulubienicą
Avonlea, nawet takich osób, które przedtem nie były nastawione
do niej przyjaźnie.
Spotkanie z tą książką to
wspaniała przygoda, oderwanie
się od monotonii życia codziennego. Postawa Ani jest jak najbardziej
pozytywna.
Jest
czytelnikowi bliska, zyskuje je-

go sympatię. Maryla początkowo nie była uprzejma, lecz przy
bliższym poznaniu wywarła na
mnie dobre wrażenie. Mateusz
różni się zupełnie od siostry. To
spokojny człowiek, który jest
godny naśladowania.
W książce niewątpliwie uwagę przykuwa akcja powieści, jest
żywa i silnie oddziałuje na wyobraźnię czytelnika. Losy Ani są
opisane tak, że czytelnik nie chce
oderwać oczu od książki, chce
wiedzieć, co wydarzy się później.
Czyta ją z ogromnym zaciekawieniem.
Proza L. M. Montgomery wywiera na nas bardzo duży wpływ,
oddziałuje na nasze emocje. Pokazuje nam relacje między ludźmi, którzy są zdolni do miłości,
przyjaźni. Przypomina o zasadach moralnych - wskazuje ponadczasowe wartości, wyostrza
naszą wrażliwości na uczuciowość, honor, okazywanie szacunku innym.
Sądzę, iż książka pt. „Ania
z Zielonego Wzgórza” L. M.
Montgomery jest lekarstwem na
smutki. Uczy nas zarówno radości ze swojego życia, jak i jego
postrzegania w lepszych barwach, kolorach żywszych. Jej
największą zaletą jest ponadczasowość, możemy do niej wracać
w każdej chwili życia, starszym
na pewno przypomni lata dzieciństwa. Powieść ta jest bardzo
wzruszająca, ukazane jest w niej
dobro i piękno.
Marta Pająk, kl. IIIa
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TEORIE NA TEMAT WSZECHŚWIATA
Próbując zrozumieć i opisać Wszechświat, człowiek od czasów starożytnych tworzył naj
różniejsze teorie. Jedne opierały się na myśleniu magicznym, inne wynikały z obserwacji
nieba i powtarzających się zjawisk przyrodniczych. Latamy w kosmos, próbujemy prze
sunąć granice poznanego Wszechświata, szykujemy się do zasiedlenia Księżyca. Jednak
wciąż umyka nam część wiedzy na temat początku Wszechświata.
Kalendarz Słoneczny

W czasach starożytnych
kalendarze opierały się na cyklach księżycowych lub na świętach religijnych. Współczesne
bazują na okręgu, jaki Ziemia zatacza wokół Słońca.
System Geocentryczny

Zarówno pierwsi ludzie,
którzy z zachwytem patrzyli
w rozgwieżdżone niebo, jak
i współcześni naukowcy analizujący sygnały odebrane z odległych, niewidocznych gołym
okiem galaktyk, pragnęli poznać
i zrozumieć Wszechświat.
Przez tysiące lat zmieniały się
wizje jego kształtu, budowy, historii- nowe obserwacje i odkrycia poddały w wątpliwość
koncepcje, które wcześniej były
uważane za obowiązujące i zmuszały do sprawdzenia nowych hipotez oraz stawiania nowych
pytań.
Kosmologia

Dziedzina nauki, która stara się odpowiedzieć na pytania
dotyczące budowy i ewolucji
Wszechświata, jest działem
astronomii. Współczesna kosmologia opiera się na ogólnej teorii

Przez wiele lat uważano, że Ziemia jest centrum Świata, wokół
którego krąży reszta planet
i Słońce. Według modelu opracoprzez Ptolemeusza w II
względności Einsteina z 1916 ro- wanego
wieku
planety,
Księżyc i Słońce
ku.
poruszają się po skomplikowanych orbitach wokół wciąż nieruSkład Wszechświata
Wszechświat jest całością chomej Ziemi.
złożoną z przestrzeni, czasu, materii i energii, podporządkowaną
prawom rządzącym zależnościami między nimi.
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TEORIE NA TEMAT WSZECHŚWIATA
w 1687 r.,
Newton nie
tylko sformułował prawa
ruchu i prawo
powszechnego ciążenia,
ale też rozwiązał równania
ruchu
planet. Po raz
pierwszy okazało się, że
ciała niebieskie
także
podlegają prawom fizyki.

Gwiezdna Rewolucja

Mikołaj Kopernik był
pierwszym, który zaproponował
teorię heliocentryczną opracowaną w systematyczny i zorganizowany sposób. Teoria Kopernika
opisywała centralną pozycję
Słońca w systemie oraz położyła
kres ponadtysiącletniemu okresowi zacofania, otwierając perspektywy takim uczonym, jak
Galileusz, Kepler, Newton.
W 1609 r. Galileusz zbudował lunetę i pierwszy zastosował ją do
obserwacji astronomicznych, co
znacznie przyspieszyło rozwój
astronomii. Przełomowym momentem dla kosmologii i całej
współczesnej nauki było odkrycie przez I. Newtona praw ruchu
ciał. W swoim słynnym dziele
Philosophiae naturalis principia
mathematica, opublikowanym

Poszukiwania innych cywiliza
cji

Słońce należy do galaktyki liczącej wiele milionów gwiazd. Niektóre z nich
są znacznie
jaśniejsze
niż Słońce,
inne zaś
świecą słabiej. Prawdopodobnie
istnieją też
miliony
gwiazd takich jak nasze Słońce.
Uważa się,
że planety
są naturalną
częścią
Układu
Słonecznego. Może to
oznaczać,

że inne gwiazdy w galaktyce
również utworzyły planety. Na
niektórych z nich, podobnie jak
na naszej Ziemi, mogłoby się
rozwinąć życie. W kosmosie
znajdują się niezliczone miliony
innych galaktyk. Wielu naukowców zatem uważa, iż inteligentne
życie musi jeszcze gdzieś istnieć
poza Ziemią. Niektórzy mają nadzieję znaleźć inne zamieszkane
planety, odbierając sygnały radiowe wysyłane przez obce cywilizacje, które prawdopodobnie
istnieją.
mgr Elżbieta Iciek
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CZY MOŻNA PRZYBLIŻYĆ PIĘKNO
POEZJI UCZNIOM I WYZWOLIĆ W NICH
TWÓRCZE MOŻLIWOŚCI?”
Wisława Szymborska

Niektórzy lubią poezję

Niektórzy –
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość ale mniejszość.
nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
Czy ktoś jeszcze czyta i pisze wiersze? Jak uczyć poezji, aby lubili ją wszyscy lub
choćby zdecydowana większość? Czy to w ogóle możliwe? Jak stworzyć klimat i nastrój
mówienia o liryce na lekcjach języka polskiego? Takie pytania zadaje sobie każdy poloni
sta uczący w szkole.
Jeżeli „wiersze powinno się pisać tylko w stanie natchnienia”, to i analiza poezji
powinna odbywać się w atmosferze sacrum, winna mieć charakter niecodziennego spo
tkania, przypominać podróż w świat wyobraźni, być okazją do twórczego myślenia, arty
stycznego działania. Stanisław Bortnowski proces ten określił następująco: „Trochę
logiki, dużo wariactwa, najwięcej improwizacji”.
Na całe szczęście są jeszcze Istoty wrażliwe, które pozwalają polonistom wierzyć, że
ich praca i wysiłki mają sens, dając nadzieję na odrodzenie poezji wśród młodzieży. Cza
sami nawet uda się wyzwolić u Niektórych twórczy wysiłek, czyli „zelektryzować poezją”,
czego rezultaty możecie przeczytać poniżej.

Julia Pietrusa

W krainie smutku

W krainie smutku każdy jest blady.
Wszyscy smętni chodzą.
Chodzą bez celu.
W krainie smutku nic nie ma sensu.
Nawet cenne nasze życie.
Ból tu jest czymś pięknym.
W krainie smutku jest nas za dużo.
Zbyt dużo na miłość.
Zbyt dużo na szczęście.
W krainie smutku są wielkie marzenia.
Jest wola walki.
Lecz ludzie tu są zniszczeni.
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CI, KTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ!
Julia Pietrusa

Marta Pająk

Wczoraj

A ja byłam pytajnikiem

Wczoraj takie samo jak dziś.
Smętnie idę pomiędzy chmurami.
Wlokę nogami po grafitowych
odłamkach.

Coś we mnie pękło
Zburzono obronny mur
Schowałam się w kącie
Licząc, że ból też zniknie.
Nie wiem co się działo,
Łzy same płynęły.
Myśli…
krzyczały,
milczały,
krążyły,
Szukały odpowiedzi.
A ja…
Ja byłam pytajnikiem

Dzisiaj jest tak samo.
Znowu jest mi zimno.
Nikt nie zwraca na mnie uwagi
mimo, że krzyczę.
Dzisiaj jest trochę dziwnie.
Coraz mniej widzę.
Tracę zmysły.
Dzisiaj jest bardziej wietrznie.
Włosy zmieniają mi kształt.
A mózg wypływa uszami.
Jednak jest inaczej.
Jest coraz gorzej.
Julia Pietrusa
Życie to pasja.

Życie to pasja.
Gdy widzę blask światła,
Wiem po co się obudziłam.
Życie to pasja.
Gdy kwiat budzi się do życia,
Zachwyca.
Życie to pasja.
Gdy jesteśmy razem,
Nic nam nie potrzeba.
Życie to pasja.
Bo możemy wszystko,
Nie martwimy się o jutro.
Życie to pasja.
Gdy mam ochotę tu zostać,
Gdy wiem po co tu jestem.

Marta Pająk

Widzę, że zaciskasz je
w pięści,
jakbyś miał zburzyć
potężny mur.
Widzę twoje usta,
których nie mogę poczuć.
Widzę, że zaciskasz je
w cienką kreskę,
jakbyś chciał je powstrzymać
przed powiedzeniem czegoś.
Widzę, że ciężko oddychasz,
jakbyś nie mógł złapać tchu.
I w tej chwili
chcę oddać Ci
mój tlen.

Teraz, w końcu, spoglądasz na
mnie.
Na początku niepewnie,
Pusty uśmiech,
a później intensywnie i głęboko.
Oczy szklane,
Tak jak powinieneś robić to
Myśli nie wypowiedziane,
zawsze.
Wiszą w powietrzu,
Nagle wszystko jest idealnie,
Targają serce,
tak jakby nigdy
Dzielą nas dwóch.
Otwieram usta, chcę coś powie- nie było źle.
dzieć…
Zauważam łzy w twoich oczach,
Może naprawić?
których nie mogę otrzeć,
Ale,
których nie mogę ukoić.
Milczę,
W tej chwili chcę tylko
Stoisz plecami do mnie
podejść do Ciebie
i tak nie usłyszysz.
i mocno,
z całych sił
Anonim
przytulić Cię.
Ostatni raz
Ludzka ściana

Dostrzegam, że idziesz
w moją stronę,
ale nie do mnie.
Nie chcesz na mnie spojrzeć,
ale wiem, że czujesz
moją obecność.
Widzę twoje dłonie,
których nie mogę dotknąć.

Ale przypominam sobie,
co się stało,
co mi zrobiłeś.
Więc zrzucam z siebie wszystkie
myśli.
Wstaję.
I idę.
Idę, zostawiając za sobą przeszłość, która nosi Twoje imię...

34

ROZMAITOŚCI

KAWAŁ ŻARTU

- Twoje wypracowanie jest niezłe
- mówi nauczycielka do małego
Fufalskiego - ale jest identyczne
jak wypracowanie twojego kolegi
z ławki. Wiesz co to znaczy?
- Że jego też jest niezłe..?
***
Nauczycielka pyta Jasia:
- Co wiesz o bocianach?
-To bardzo mądre ptaki, odlatują,
gdy tylko rozpoczyna się rok
szkolny.
***
- Panie władzo! Szybko! Tam za
rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta.

- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!
***
- Synku, kiedy poprawisz dwóję
z matematyki?
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel
nie wypuszcza dziennika z rąk.
***
Ojciec pyta Adasia:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem
w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go
do tej pory nie znalazł...
***
Tata pyta się Michałka:
- Co robiliście w szkole na chemii? Michałek odpowiada: bawiliśmy
się
materiałami
wybuchowymi.
- A co jutro będziecie robić
w szkole?
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- W jakiej szkole?
***
Nauczycielka w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz co mamy z gąski?
- Smalec.
- No dobrze, Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
- Dobrze, powiedz mi, co masz
w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec.
***
Lekcja (biologii):
Nauczyciel:
- A czy wiecie, dzieci, jaki ptak
nie buduje w ogóle gniazd?
Uczeń się zgłasza:
- Tak! To kukułka!
- A czemu nie?
- No bo mieszka w zegarach.
Eliza Ciepły, kl. VIIa

Myśli miesiąca:

,,Natura dała człowiekowi jeden język, ale dwoje uszu,
gdyż powinniśmy słuchać dwa razy tyle, ile mówić".
Zenon z Kition
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