J E D Y N K A
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum

Nr 8/04/2017 Kwiecień Cena 0,00 zł

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ NA DESKACH BCK
Nie lękajcie się! Idźcie na cały świat i głoście ludziom Ewangelię.
Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

9 kwietnia 2017 roku,
w Niedzielę Palmową, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży przy
parafii pw. św. Klemensa w Zawoi wystawiło misterium pt.
,,Oskarżenie Nieśmiertelnego”.
Przedstawienie odbyło się o godzinie 18:00 w sali Babiogórskiego Centrum Kultury.
Młodzież z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży przygotowywała się do wystawienia
tego spektaklu parę miesięcy.
Wszyscy byli bardzo zaangażowani i chętni do pomocy. Próba
generalna i ostatnie poprawki
trwały już od godziny 12:00.
W Niedzielę Palmową na
każdej mszy przypominano o tym
wydarzeniu. Ludzie zaczęli się
gromadzić tuż po 17:00. Gdy

przedstawienie się
zaczęło, wszystkie
miejsca były zajęte,
a nawet wiele osób
oglądało go na stojąco.
Misterium
składało się z trzech
części. Pierwszą była rozprawa, czyli
oskarżenie Jezusa
Chrystusa. Świadkowie wychodzili
z sali, gdzie siedziała również
widownia. Następną częścią był
werdykt. A przedstawienie zakończyły słowa Mesjasza: ,,Nie
lękajcie się! Idźcie na cały świat
i głoście ludziom Ewangelię. Ja
jestem z wami po wszystkie dni,
aż do skończenia świata.”
Swój udział w przedstawieniu mieli także uczniowie naszej szkoły. Wystąpiły w nim
jako Ławnicy: Joanna Chowaniak, Katarzyna Mętel, Anna Pacyga, Karolina Szarlej. Rachelę
ekspresyjnie zagrała Marta Pająk.
W rolę Córki Herodiady z dużym
powodzeniem wcieliła się Julia
Pacyga. Na uwagę zasługuje gra
Pawła Szafrańca (Bogaty Młodzieniec) i Jakuba Smyraka (Nikodem).
Ciekawą
postać

wykreowała Aneta Kudzia, która
zagrała Kobietę Uzdrowioną.
W roli Samarytanki została obsadzona Julia Pietrusa i znakomicie
sobie w niej poradziła. Na scenie
pojawiła się także Maria z Betanii – w tej roli znakomicie spisała
się Magdalena Piergies.
Przedstawienie zakończyło
się po około 60 minutach i zostało nagrodzone gromkimi brawami i owacją na stojąco.
Julia Pietrusa, kl. IIa
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WIELKANOCNE ZBIERANIE JAJEK
W dniach od 10 do 12 kwietnia w naszej szkole odbyło się wielkanocne zbieranie jajek.

Uczniowie z klas I-III gimnazjum i jedna grupa z klasy V
na lekcjach języka angielskiego
udali się na stadion w poszukiwaniu czekoladowych jajek, które
wcześniej zostały schowane
przez uczennice z klasy III gimnazjum.

dą grupę. Osoba z każdej grupy, i chętnie za rok pobawią się w to
która znalazła najwięcej jajek jeszcze raz.
oraz ta, która znalazła duże jajko,
Natalia Łatka, kl. III
otrzymały nagrody z aktywności.

Każda grupa miała inną
ilość jajek do znalezienia, w zależności od ilości obecnych osób.
Najbardziej zaangażowaną była
grupa 1 z klasy I gimnazjum.
Zbieranie jajek to zabawa,
Mieli do znalezienia 105 jajek, która po raz pierwszy miała miejale nie udało im się wszystkich sce w naszej szkole. Na pewno
wszystkim bardzo się podobało

odnaleźć, jednak ich najbardziej
pochłonęła ta zabawa. Najlepszą
klasą okazała się klasa III gimnazjum, która miała do znalezienia
najwięcej jajek - aż 130 i udało
im się wszystkie odszukać.
Między małymi jajkami
było też duże jajko, jedno na każ-
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TRIDUUM PASCHALNE
Triduum Paschalne, Triduum
Sacrum (z łac. triduum - trzy

dni) – najważniejsze wydarzenie
w roku liturgicznym katolików
oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja Misterium paschalnego:
męki,
śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
Rozpoczyna się wieczorną Mszą
w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami po południu Niedzieli
wielkanocnej. Święta Wielkanocy
wiążą się z żydowską Paschą.
Święto to jest wspomnieniem
niewoli narodu izraelskiego
w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie
wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną,
wypełnił symbole starotestamen-

towe i był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej
ofiary. Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku. Do 1929
roku na określenie Triduum Paschalnego stosowano termin Triduum Sacrum. Obecnie używana
nazwa pojawiła się w roku 1924.
Wielki Czwartek

To ostatni czwartek przed
Wielkanocą, piąty dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa
na krzyżu i jego zmartwychwstanie. Pierwszy dzień Triduum Paschalnego.

adoracja krzyża.
Wielka Sobota

Ostatni dzień Wielkiego
tygodnia. W tym dniu w Kościele
katolickim nie sprawuje się mszy
świętych. Kapłani święcą pokarmy przeznaczone na świąteczny
stół. W kościołach przez cały
dzień trwa adoracja Chrystusa
złożonego do grobu.
Wielkanoc

Święto zmartwychwstania
Pańskiego; najstarsze i najważniejsze święto kalendarza chrześcijańskiego obchodzone na
pamiątkę zmartwychwstania JeWielki Piątek
zusa Chrystusa; przypada
Dzień, w którym chrześci- w pierwszą niedzielę po pierwjanie wspominają śmierć Chry- szej wiosennej pełni księżyca.
stusa. Centralnym wydarzeniem
w liturgii Wielkopiątkowej jest
Izabela Spyrka, kl. Ia
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WIELKANOC
postu, sprawowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia Paschalna). Ostatecznie przybrało
formę trzydniowego obchodu
tzw. Triduum paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota), poprzedzonego
czterdziestodniowym okresem
przygotowania (wielki post)
i kontynuowanego radosną celebracją pięćdziesięciu dni okresu
Wielkanoc  Wielka Nie
wielkanocnego, aż do święta Zedziela - Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha – słania Ducha Świętego.
najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie upamiętniające
misterium paschalne Jezusa
Chrystusa: jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. Jest 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

Obrzędy Wigilii Paschal

rozpoczynają się w sobotę po
zapadnięciu zmroku. 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
dzieła pierwszego stworzenia
i początek «nowego stworzenia»”.
Jadwiga
Basiura,
kl. III
nej

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Lany poniedziałek - tak nazywamy drugi dzień Wielkanocy.
Jest to dzień wolny od pracy.
W polskiej tradycji w tym dniu
dla żartów polewa się wodą inne
osoby. Nawiązuje to do dawnych
praktyk pogańskich związanych
z budzeniem się przyrody do życia. Do dzisiaj gospodarze we
wsiach południowej Polski kropią
wodą święconą swoje pole.
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OBRZĘDY WIELKANOCNE
W TRADYCJI BABIOGÓRCÓW.
– przy akompaniamencie drewnianych klekotek
wielkopostnych
i obrzędowych śpiewów, palono
kukłę wyobrażającą Judasza. Podobiznę Judasza wykonywano ze
słomy lub szmat, ubierano w starą zniszczoną odzież, starając się,
by strojem przypominała Izraelitę. Oprócz bicia kukły, krzyków,
hałasu klekotek, karaniu i paleniu
Judasza, towarzyszyły obrzędowe
pieśni:
Wielki Czwartek

„Judasie, nie dej się,
Weź kija łobroń się!
Jakze się łobronie
Kie mi się kij złomie!”

– było to święto rodzinne, nikogo nie odwiedzano.
Dzień wypełniało pójście do kościoła i odpoczynek. Na rezurekcję i nabożeństwo w Niedzielę
Wielkanocną szli wszyscy, nawet
niemowlęta, gdyż istniało przekonanie, że kto w Wielkanoc nie
będzie na mszy, ten przez cały
rok będzie chorował. Po powrocie z kościoła zasiadano do świątecznego śniadania i dzielono się
jajkiem. Jedzenie „święconego”
rozpoczynano od chrzanu, którym częstowano się kolejno po
starszeństwie (gospodarz, gospodyni, dzieci, służba).
Wielkanoc

jako lecznicza maść dla bydła.
Obmywały tez wodą przyniesioną z potoku krowy, by dawały
dużo mleka. Chłopcy rozbijali
garnek z żurem, co oznaczało koniec postnego jedzenia.

– gospodynie
szykowały tradycyjne potrawy
i niosły je do poświęcenia w kościele w koszykach, opałce lub Poniedziałek Wielkanocny – tego
Od Wielkiego Czwartku do Wiel- po prostu w lnianej płachcie. Ze dnia wcześnie rano kawalerowie
kanocy chłopcy biegali po wsi
przychodzili do domów, w któz drewnianymi kołatkami, zastęrych były panny na wydaniu
pującymi w tych dniach kościeli oblewali je wodą. Im więcej
ne dzwony i dzwonki
chłopców oblało dziewczynę,
ministrantów. Wierzono, że ich
tym większe miała powodzenie.
dźwięk skutecznie odpędza złe
O świcie domy odwiedzali też
duchy i wszelkiego rodzaju dechłopcy z dużymi kijami w ręku,
mony.
„święconym” starano się jak naj- uderzali nimi o podłogę i recytoszybciej wrócić do domu, by wali:
Wielki Piątek – w ten dzień w polu zboże szybko dojrzewało.
mieszkańcy wsi babiogórskich Z koszykiem obchodzono dom „Przyśli my tu po śmiguście,
zachowywali surowy post. W tra- dookoła, aby w gospodarstwie Tylko nas tu nie łopuście!”
dycji ludowej dzień ten uważano panował dobrobyt, obfitość jeza szczególnie sprzyjający działa- dzenia i paszy dla zwierząt.
Następnie składali życzenia poniu złych mocy (czarownic) oraz
myślności i szczęścia. Jeden z kiza ważny moment w magicznych
jów dawali gospodarzowi,
zabiegach
zabezpieczających
wypędzano nim potem pierwszy
przed czarami. Pilnowano więc
raz bydło na pastwisko.
stajni, żeby nie dostała się do niej
czarownica. Gospodynie przed
Jadwiga Basiura, kl. III
świtem robiły masło, przechowywane do następnej Wielkanocy,
Wielka Sobota
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PRIMA APRILIS
Prima aprilis  dzień żartów, obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony
w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd,
kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego.
Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje.
Historia

Już Rzymianie uprawiali
pewien rodzaj primaaprilisowego
żartowania. Miało to prawdopodobnie związek ze zwyczajem
noszącym nazwę Cerialii, który
to praktykowany był na cześć bogini Ceres - stąd także nazwa
owego obyczaju. Wedle legendy,
poszukując córki, została oszukana, a jej historia została przypisana do dnia, który dzisiaj
określamy mianem prima aprilis.
Jednak jest to tylko jedna z wersji, istnieje jeszcze druga także
związana z rzymskim świętem tym razem Veneralia obchodzonym w połączeniu z dniem Fortuny Virilis i Cerialiami właśnie 1
kwietnia. Wtedy to żarty i liczne
kawały były dozwolone, a ponadto odgrywano komiczne scenki,
pojawiało się wielu przebierańców: przede wszystkim mężczyźni odziewali się w kobiece szaty
i z perukami na głowach tańczyli,
to był jedyny dzień, kiedy świadomie mogli sobie na coś takiego
pozwolić. Niegdyś wedle kalendarza juliańskiego wiele narodów
Nowy Rok obchodziło 1 kwietnia, co uległo zmianie po wprowadzeniu
kalendarza
gregoriańskiego, zmieniającego
ład na taki, jak obecnie mamy.
Mimo to niektóre państwa nadal
witały Nowy Rok dnia 1 kwietnia, toteż ludność praktykującą
w dalszym ciągu ten obyczaj za-

częto nazywać „kwietniowymi
głupcami”, co nie pozostaje bez
związku z dzisiejszymi psikusami i żartami. W późniejszym
okresie prima aprilis w różnych
krajach jako święto pogańskie łączono z osobą Judasza Iskarioty,
przez co 1 kwietnia pozyskał
miano dnia kłamstw, obłudy
i nieprawdy.
Prima aprilis w Polsce

Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez
Niemcy w epoce nowożytnej
w XVI wieku. W XVII został już
uznany za "modę staro letnią",
zaczął on być wtedy obchodzony
w podobnej formie, w jakiej występuje do dzisiaj. Obecnie nie
przywiązujemy do tego tak dużej
wagi, wiele osób nawet zapomina
o prima aprilis, toteż są łatwym
łupem żartownisiów. Nie tylko
zwykli ludzie, ale również stacje
radiowe i telewizyjne, gazety
oraz portale internetowe podają 1
kwietnia nieprawdziwe wiadomości obok faktów, co niekiedy
utrudnia zorientowanie się, które
z podanych informacji są prawdziwe.
Dominika Lasa, kl. III
***
Sieć restauracji "Burger King" postanowiła nabrać swoich gości, dodając do oferty specjalny rodzaj
hamburgera - "Whoopera dla leworęcznych". Nowa kanapka miała po-

siadać odwrócone składniki o 180
stopni względem hamburgera dla
praworęcznych. O nowa kanapkę
miały prosić tysiące osób.
***
Jeden z najlepszych żartów w historii, swoim telewidzom wycięła telewizja BBC. Stacja ogłosiła, że
dzięki łagodnej zimie oraz innym,
sprzyjającym czynnikom, szwajcarskim rolnikom udało się zebrać
pierwsze plony spaghetti. Do informacji był dołączony materiał wideo,
na którym uśmiechnięci rolnicy
zbierali z drzew makaron. Tysiące
wkręconych telewidzów dzwoniło
do stacji z prośbą o udzielenie informacji na pytanie - jak wyhodować
spaghetti w przydomowych ogródkach? BBC zrobiło ten primaaprilisowy żart 1 kwietnia 1957 roku.
Znany brytyjski astronom, Patrick
Moore na antenie radia BBC 2
ogłosił, że dokładnie o godzinie
9.47
nastąpi
niesamowite
wydarzenie
astronomiczne.
Wyjątkowy układ planet, miał
spowodować zmniejszenie siły
przyciągania. Dzięki temu zjawisku,
po podskoczeniu miało być możliwe
chwilowe unoszenie się w
powietrzu. Po emisji materiału, do
BBC zadzwoniły setki osób, według
których przez chwilę doświadczyli
stanu nieważkości.
Czytaj więcej:

http://www.dziennikzachodni.pl-kawaly-naprima-aprilis
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„ETIUDA” WYPŁYNĘŁA NA NOWEJ FALI
Uczniowie kl IIa i IIb z Gimnazjalnego Koła Teatralnego „Etiuda” zostali laureatami
Powiatowego Konkursu Artystycznego. Antoni Bogdan zajął I miejsce, a Marta Pająk wraz
z grupą teatralną zdobyła III miejsce.

Serdecznie
gratulujemy
laureatom
i życzymy
kolejnych
sukcesów!
Warto
dzieć!

VII edycja Powiatowego
Konkursu Artystycznego „Czytanie Poezji na Różne Sposoby.
Czytanie Lipskiej, Krynickiego,
Barańczaka” odbyła się 7 kwietnia 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym
im.
Marii
Skłodowskiej-Curie w Suchej
Beskidzkiej. Klub uczniowski
S.Z.C.Z.U.R. gościł gimnazjalistów ze wszystkich szkół powiatu
suskiego.
W tym wydarzeniu artystycznym wzięli udział także
członkowie gimnazjalnej grupy
teatralnej „Etiuda” w składzie:
Antoni Bogdan, Marta Pająk,
Karolina Szarlej i Jakub Smy
rak. Ich talent aktorski, mimika,

gestykulacja oraz determinacja
i mistrzowska umiejętność oddawania emocji zostały docenione
przez jury konkursu, które przyznało I miejsce w kategorii „Najlepszy Wykonawca” Antoniemu

za kompilację tekstów Stanisława Barańczaka
(„Protokół”) i Ewy Lipskiej
(„Egzamin”). Marta Pająk wraz
ze swoją grupą poruszyła struny
wrażliwości widzów tekstem Stanisława Barańczaka „NN próbuje
sobie przypomnieć słowa modlitwy”, zdobywając III miejsce
w kategorii „Najlepsza Grupa Teatralna”.
Bogdanowi

wie

Terminem
„Nowa Fala”
określa się
zjawiska artystyczne i kulturowo-społec
zne ukształtowane w końcu
lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych. Najczęściej jednak jest on
używany w stosunku do twórczości poetyckiej pokolenia, które w tym okresie
pojawiło się w polskim życiu literackim
(m. in. Stanisław Barańczak, Julian
Kornhauser, Jerzy Kronhold, Ryszard
Krynicki, Leszek Moczulski, Adam Zagajewski, Ewa Lipska).

K.W.
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"GÓRSKIE PARKI NARODOWE W POLSCE”
 POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
W dniu 26 kwietnia 2017 r. uczniowie naszego Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum wzięli
udział w Powiatowym Konkursie Geograficznym  „Górskie parki narodowe w Polsce”.
Przedstawicielami naszej szkoły byli: Maria Woźniak, Klaudiusz Chowaniak, Norbert Groń

Krajoznawcze.
W kategorii gimnazjum
udział wzięło 11 drużyn.
Niestety, w tym roku zabrakło
dla nas miejsca na podium, ale
mimo to byliśmy bardzo
zadowoleni, że uczestniczyliśmy
w
tym
przedsięwzięciu.
Poszerzyliśmy swoją wiedzę oraz
spotkaliśmy osoby, które tak jak
my interesują się zagadnieniami
geograficznymi naszego kraju.
Była to IX edycja
konkursu
dla
szkół
ponadgimnazjalnych i V
edycja dla szkół gimnazjalnych
organizowana przez Liceum
Ogólnokształcące nr 1
w Suchej
Beskidzkiej.
Tradycyjnie patronat nad
konkursem objęli Starostwo
Powiatowe
w
Suchej
Beskidzkiej, Babiogórski Park
Narodowy i
Polskie
Towarzystwo TurystycznoGratulujemy zwycięzcom,
tym bardziej, że I miejsce
zajęła drużyna ze Skawicy,
również reprezentująca naszą
gminę.
mgr Marta Trybała
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WYNIKI STYPENDIADY POLONISTYCZNEJ
W dniach 5-9 grudnia
2016r. odbyła się Stypendiada
Polonistyczna dla uczniów klas
4-6. Uczniowie mogli wziąć
udział w trzech kategoriach konkursowych - konkurs ortograficzny, konkurs czytelniczy, konkurs
literacki.
Najlepsze wyniki osiągnęli
następujący uczniowie:
klasy 5
Konkurs ortograficzny: Justyna
Szarlej
klasy 6
Konkurs czytelniczy: Gabriela
Szczybura
Konkurs ortograficzny: Szy-

mon Kudzia-Sas
Konkurs literacki: Patrycja Pena

Konkurs czytelniczy:

Smyrak

Konkurs ortograficzny:

Kacper
Kamil

W dniach 10-12 stycznia Mikołajczyk
2017r. odbyła się także Stypen- Konkurs literacki: Anna Pacyga
diada Polonistyczna dla uczniów klasy 3
Konkurs czytelniczy: Dominika
klas I-III gimnazjum
Lasa
Najlepsze wyniki osiągnęli Konkurs ortograficzny: Patryk
Kudzia
następujący uczniowie:
Wszyscy uczestnicy Styklasy 1
Konkurs
czytelniczy: Anna pendiady Polonistycznej otrzymali pamiątkowe dyplomy
Smyrak
Konkurs ortograficzny: Mate- uczestnictwa.
Gratulujemy osiągniętych
usz Marek
Konkurs literacki: Mateusz Ma- wyników i życzymy dalszych
sukcesów.
rek
klasy 2

WYNIKI KONKURSU
KANGUR MATEMATYCZNY 2017
1. Mateusz Mazur kl. 2a SP - wyróżniony
2. Filip Pączek kl. 2b SP - wyróżniony
3. Bartosz Bachul kl. 3a SP – wyróżniony
4. Michał Kudzia kl. 4a SP – wyróżniony
5. Michał Sarlej kl. 4a SP - wyróżniony
6. Bartosz Smyrak kl. 4a SP – wyróżniony

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
mgr Marta Olszówka
W roku szkolnym 2016/2017 konkurs
Kangur Matematyczny odbył się 16 marca
2017r.
Brało w nim udział 66 uczniów SP i
GM. 6 z nich zostało nagrodzonych:
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DBAMY O ŚRODOWISKO!
Kółko „Szkolni Babiogórcy” powstało niedawno, ale już wiele zrobiło dla gminy. 8 kwiet
nia wolontariusze z koła „Szkolni Babiogórcy” wybrali się z okazji Święta Ziemi na zbiór
kę śmieci na terenie gminy Zawoja. Charytatywną akcję wsparł Urząd Gminy oraz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w Zawoi.

Uczniowie zebrali się
o 7:45 obok szkoły w Zawoi
Centrum i tam podzieleni na grupy wyruszyli w teren, by oczyścić zawojskie lasy. Klasa Ia i Ib
gimnazjum pod opieką pani Anny
Hyli-Hudyki poszła w stronę Jałowca, klasa IIa gimnazjum pod
opieką pani Katarzyny Hurbol
wybrała się do lasu w „górnej”
Zawoi. Z klasy II„b” było wielu
chętnych, dlatego została podzielona na dwie grupy, pierwsza pod
opieką pani dyrektor Lucyny Toki, a druga pod opieką pani Joanny Pacygi ruszyła w stronę
Gołyni i na Sałaciaki. Zbieranie

śmieci zajęło uczniom ok. 3-4
godziny. Przez cały czas wytrwale pracowali, by zrobić coś
dla zawojskiego społeczeństwa.
Worki ze śmieciami pozostawili
w wyznaczonych miejscach, skąd
zabrała je „komunalka”.
Moim zdaniem akcja bardzo
się udała. Uczniowie byli mimo
zmęczenia bardzo zadowoleni

z siebie i wykonanej pracy. Wolontariusze planują w najbliższym czasie kolejne akcje
charytatywne, na które już teraz
zapraszają chętnych.
Marta Pająk, kl. IIa
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OTWARTE WARSZTATY EKOLOGICZNE
W NASZEJ SZKOLE
Z okazji Dnia Ziemi w dniu 26 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół w Zawoi Centrum zostały
zorganizowane otwarte warsztaty o tematyce ekologicznej dla uczniów klas 13. Nasza
szkoła gościła uczniów z innych szkół: klasy II z Zespołu Szkół w Skawicy oraz klasę
I z Zawoi Wilcznej.

Pan dyrektor Krystian Kaznowski powitał wszystkich
przybyłych, po czym dzieci spotkały się z przedstawicielem Babiogórskiego Parku Narodowego.
Ten bardzo ciekawie opowiadał o
walorach przyrodniczych Babiej
Góry, zapoznał z fauną i florą naszego Parku. Następnie uczniowie klas 1-3 zaprosili przybyłych
gości do swoich klas, gdzie czekało ich wiele atrakcji. Dzieci
obejrzały teatrzyk „Witamy wiosnę”, wykonały ciekawe prace
plastyczno-techniczne oraz brały
udział w quizach, grach i zabawach. Po aktywnej pracy uczniowie udali się na poczęstunek, aby
zebrać siły na zwiedzanie nowej
szkoły. Na zakończenie czekała
ich największa atrakcja dnia, którą okazały się zajęcia w hali sportowej: zumba i rozgrywki
sportowe. Dzieci miały okazję
spróbować swoich sił w różnego
rodzaju wyścigach sportowych.
Nadszedł czas na pożegnanie,
jednak wszyscy mają nadzieję na
ponowne spotkanie.
Wychowawcy klas I-III
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ZNAJDŹ MNIE I KIEDYŚ ODWIEDŹ

SPOTKANIE AUTORSKIE ZE ZBIGNIEWEM KOŁBĄ
We wtorek, 9 kwietnia
2017r. w BCK w Zawoi Centrum
uczniowie klas II SP spotkali się
z pisarzem Zbigniewem Kołbą.
Pan Zbigniew Kołba pochodzi z Bolesławia koło Olkusza i jest autorem m.in. książki
pt. „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, której poświęcone było
spotkanie. Książka, poprzez zabawę, uczy dziecko kontaktu
z mapą, a tym samym stwarza
podstawy do polubienia w przyszłości geografii. Oprócz istotnych kwestii związanych
z powstaniem książki pisarz
przekazał praktyczne uwagi dotyczące zachowania, znaczenia
snu, ruchu, znaczenia tego, co jemy oraz jak bardzo istotne jest
czytanie książek.
Dzieci z zainteresowaniem
słuchały autora, a ich liczne pytania zdawały się nie mieć końca.
mgr Marta Olszówka
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NOWA SZKOŁA, NOWE WYZWANIA, NOWE
ZADANIA, ALE STARE PASJE I NIEZMIENNY
SYSTEM WARTOŚCI
Pan Krystian Kaznowski, nauczyciel geografii, EDB, wychowania fizycznego, a od grudnia
2014 roku dyrektor Zespołu Szkół w Zawoi Centrum – rozmowa o jego działalności edu
kacyjnej i zarządzaniu szkołą, o związanych z nimi możliwościach i barierach oraz o jego
pasjach i wartościach, którymi kieruje się w życiu.

do poukładania, przygotowania.
Sam fakt, że jesteśmy w nowej
szkole, wiąże się z nowym wyzwaniem mającym na celu uruchomienie
tej
szkoły,
przygotowanie, wyposażenie - to
było wielkie wyzwanie, które
trwa nadal, chodzi o to, żeby
utrzymać to na takim poziomie.
Oczywiście jest to zobowiązanie
jak najbardziej też, bo bez zobowiązań taka praca jest niemożliwa, niemniej jednak bardziej ją
traktuję jako wyzwanie, które lubię i staram się ulepszać.

 Co skłoniło pana do udziału
w konkursie na dyrektora?

- Przede wszystkim sytuacja, która była dość trudna i specyficzna, gdyż decyzje trzeba było
podejmować szybko. W grudniu
2014 zostały mi powierzone obowiązki dyrektora w zastępstwie
za obecnego wicestarostę pana
Zbigniewa Hutniczaka. Kierowała mną przede wszystkim chęć
podtrzymania tego, co do tej pory
zrobiliśmy jako zespół, natomiast
konkurs odbył się w kwietniu, co
było kolejnym etapem, aby pozostać na tym stanowisku. Dość
dużą rolę odegrała również perspektywa tego, że zostanie oddany do użytku nowy obiekt. Praca,
którą włożyłem w realizację tej
inicjatywy, w pewien sposób
wpłynęła na decyzję o przystąpieniu do tego konkursu.
 Czy dzięki tej pracy zmienił
się pana stosunek do uczniów?
Jeżeli tak, to w jaki sposób?

- Wszyscy, których uczyłem, zanim znalazłem się na tym stanowisku, to oni powinni wystawić
mi ocenę tego, czy się zmieniłem.
Moim zdaniem się nie zmieniłem, może postrzegam różne
sprawy z innej perspektywy, ponieważ sytuacja do tego zmusza.
Niemniej jednak staram się być

dalej otwarty na propozycje i zadania, ale staram się też prowadzić proces dydaktyczny w taki
sposób jak dawniej, czyli jest
czas na naukę, jest czas na zabawę, jest czas na dowcip, natomiast ocenę mogą mi wystawić
współpracownicy i uczniowie.

 Funkcja dyrektora to ogrom
na odpowiedzialność i ciągły
brak czasu. Jak wygląda pana
przeciętny dzień?

- Bradzo trudne pytanie, ale tak
jest ciężko pogodzić to wszystko
i dzień mojej pracy jest bardzo
długi, przede wszystkim staram
się być zawsze rano w pracy
i oczywiście jako nauczyciel wykonuję swoje zadania, czyli prowadzę zajęcia i czeka na mnie
dużo innych spraw, które mam
 Stanowisko dyrektora to do załatwienia. Dzień pracy jest
funkcja zaszczytna, ale i zobo bardzo intensywny, cały czas coś
wiązująca. Czym jest dla pana się dzieje. Trzeba jechać do
ta funkcja: zobowiązaniem czy Urzędu Gminy, który jest naszym
wyzwaniem?
organem prowadzącym, pozała- Zdecydowanie wyzwaniem, twiać różne sprawy, trzeba jeździeje się tyle nowych rzeczy, dzić na różne spotkania
jest wiele zadań do wykonania,
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renu, którą przeznaczymy na tyka. Natomiast, jeżeli jest siła
park z alejkami. Wygospodaruje- i zdrowie, można poradzić sobie
my teren na możliwość zbudowa- ze wszystkim.
nia ogródka metorologicznego
oraz ścieżki botanicznej, następ-  Co daje panu największą sa
nie od strony rzeki powstaną ele- tysfakcję ?
menty siłowni napowietrznej ze - Kontakt z uczniami, pracownistołem pingpongowym. Za prze- kami. Ja kocham to, co robię,
wiązką zostanie zainstalowany czyli kontakt z dziećmi i z młoplac zabaw dla naszych najmłod- dzieżą. Lubię uczyć i jestem zaszych uczniów. Mam nadzieję, że dowolony z tego, że mam taki
w najbliższym czasie zostanie to zawód, a nie inny, daje mi to rawykonane i oddane do użytku.
dość i satysfakcję. Same wiecie,
bo spotykamy się na zajęciach
 Jak układa się pana współ z EDB i jest czasami śmiesznie,
praca z nauczycielami i pra komicznie, ale też poważnie
cownikami obsługi?
i porusza się różne trudne tematy.
- Bardzo dobrze. Ja jestem zado- Ja lubię taką formę interakcji,
wolony ze wszystkich pracowni- czyli kontakt między uczniem
ków, pracujemy już niejeden rok a nauczycielem, gdzie zajęcia są
razem, pewna grupa nauczycieli dynamiczne. I to najbardziej ludołączyła do naszego grona bię - kontakt z młodzieżą, a zaw tym roku, ale jak najlepiej peł- rządzanie to jest dodatkowa
nią swoje obowiązki - tak jak po- rzecz.
winni, z pracownikami obsługi
współpraca również się dobrze  Jakim uczniem był pan
układa. Są też osoby niezastąpio- w szkole podstawowej?
ne, których nam brakuje, ale mo- - W szkole podstawowej byłem
gę powiedzieć, że jak najbardziej raczej dobrym uczniem. Nie
jestem zadowolony z pracy na- wiem, czy moja średnia może
uczycieli i pracowników obsługi. być takim wyznacznikiem, ale
miałem 5.4, więc to raczej
 Na jakie trudności napotyka świadczy o tym, że byłem dopan w pracy?
brym uczniem. Staram się być
- Przede wszytkim chciałbym du- sumienny, wywiązywać się ze
żo więcej zorganizować, ale duży swoich obowiązków i to procenproblem stanowią finanse. Nie tuje najbardziej, rzadko zadarza
zawsze można dużo zrobić ze mi się odkładać coś na później.
względu na niewielkie środki finansowe, to jest ta największa  Jak spędza pan wolny czas?
bolączka, że chciałoby się wię- Jakie jest pana hobby?
cej, a nie zawsze można. Drugą - Tak jak wspomniałem, najważrzeczą jest ten brak czasu. Czasa- niejsza jest dla mnie rodzina
mi go naprawdę brakuje, nieraz i każdy wolny czas spędzam
sądzę, że doba powinna być na z moją żoną i córkami. Nie zagumce, żeby można było ją roz- wsze jest tego czasu dużo, nie tyciągnąć. Niestety, tak się nie da le, ile chciałbym im poświęcić,
i to są te dwie najtrudniejsze rzeczy, z którymi człowiek się spo-
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czy organizować je w szkole,
również przychodzą do mnie
uczniowie z petycjami czy
rodzice z problemami, odbywają
się różne spotkania oraz
szkolenia, w których uczestniczę.
Z reguły, gdy przyjeżdżam do
domu, to jest około godziny16:00
-17:00. Okazuje się jednak, że
przyjeżdżam z pracy do pracy,
ponieważ biorę do domu zadania,
których nie zdążę zrobić w
szkole. W domu jest o tyle
łatwiej, że kiedy moje dzieci idą
spać i jest ciszej, wtedy mogę
jeszcze trochę popracować, bo w
szkole też nie do końca można
się skupić, bo cały czas coś się
dzieje. Nie jestem w stanie oszacować, ile czasu spędzam w pracy i poza nią, co nie zmienia
faktu, że staram się popołudniami
spędzać z rodziną czas, którego
ode mnie oczekują, chcą go i ja
też chcę im go poświęcić, ale jednak czasami trzeba pogodzić pracę i życie prywatne, czasami
nawet też kosztem życia osobistego.
 Jak zamierza pan udoskona
lać naszą szkołę?

- Dużo już zostało zrobione.
Uczniowie sami mogą doświadczyć tego, że tych zmian nastąpiło sporo, warunki zdecydowanie
zostały zmienione na lepsze. Na
pewno będą prowadzone prace
związane z ulepszaniem systemu
wentylacji, w najbliższej przyszłości doposażymy sale w pomoce dydaktyczne, bo tego
najbardziej brakuje, chciałbym
wprowadzić dziennik elektroniczny, co wiąże się z zakupem
sprzętu do klas. Chcemy również
zadbać o otoczenie naszej szkoły,
a głównie o południową część te-
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ale to głównie z nimi przebywam, gdy nie pracuję. Są to różnego rodzaju spacery, wygłupy.
Ja razem z moją małżonką lubimy tańczyć i moje dzieci też połknęły tego bakcyla i one też się
do tego rwą, więc każdą wolną
chwilę organizujemy tak, żeby
spędzić z nimi dużo czasu, a także z nimi potańczyć. Taka specyfika naszej rodziny. I można
powiedzieć, że trochę przetańczymy
to
życie.

również uczniom zaangażowanym w otwarcie. I otwarcie tej
szkoły uważam za mój mały sukces. Oczywiście rodzina to największy sukces, jaki mam
w rozumieniu prywatnym.

JEDYNKA 8/04/2017
współpracuję nie zostały w tyle,
żeby szły do przodu, żeby im się
łatwo żyło, dobrze współpracowało, pracowało i to jest dla
mnie priorytetem.

 Jakie wartości ceni sobie pan
 Co uznaje pan za swoją po najbardziej?
rażkę?
- Przede wszystkim szczerość,

- Bardzo trudne pytanie, ale porażką dla mnie jest to, że nie potrafię do końca zorganizować
sobie tego czasu tak, aby znaleźć
go więcej dla swojej rodziny, bo
chciałbym poświęcać go więcej
 Co poczytuje pan za swój suk
i to mogę uznać za moją małą poces?
- Mogę powiedzieć nieskromnie, rażkę.
że otwarcie tej szkoły, doprowa-  Jaką dewizą kieruje się pan
dzenie do tego. Dużo kosztowało w życiu?
mnie to pracy, czasu, zdrowia - Niektórzy mają swoje motta,
i oczywiście wytrwałości. Nie slogany, cytaty, do których się
mogę zapomnieć o osobach, któ- odwołują, ja czegoś takiego nie
re się do tego przyczyniły, dużą mam. Staram się być otwartym
rolę odegrała tutaj pani Lucyna na ludzi, słuchać ludzi i rozwiąToka, pan Łukasz Stopka oraz zywać problemy, jeżeli powstają
wszyscy nauczyciele włączeni i iść do przodu z duchem czasu,
w ten proces przygotowania. nowoczesnością i to mnie tak
W tym miejscu chciałbym motywuje, że nie chcę zostać
wszystkim gorąco podziękować - w tyle i żeby osoby, z którymi

otwartość i miłość, rodzina jest
oczywiście równie ważna, kościół i Pan Bóg. Mimo że czasami prawda i szczerość boli, ale
lepiej jest coś powiedzieć i wyjaśnić, niż żeby były jakieś niedomówienia.
 Jaki gatunek filmu pan lubi
najczęściej oglądać?

- Musicale i dobre komedie,
uwielbiam teatr muzyczny, Teatr
Rozrywki w Chorzowie. To
miejsca, w których najchętniej
przebywam. Nie przepadam za
horrorami czy filmami z dreszczykiem emocji.
- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały:
Sylwia Tomczyk
i Natalia Łatka, kl. III
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EGZAMIN GIMNAZJALNY
W dniach od 19 do 21 kwietnia tego roku (tj. środa, czwartek i piątek) trzecioklasiści przy
stąpili do corocznego egzaminu gimnazjalnego. Większość osób była zdenerwowana,
gdyż tak naprawdę od tego zależała nasza przyszłości, jednak reszta  całkowicie się tym
nie przejęła. Z jednej strony to dobrze, ponieważ nie najedli się tyle strachu, co pozostali
uczestnicy. Z drugiej  źle. Na te trzy niepełne dni spędzone w eleganckich ubiorach po
winni powtórzyć materiał, który sprawiał im trudności.

Całe wydarzenia rozpoczynała godzina 9:00. Od tego momentu nauczyciele w komisji
rozpoczęli rozdawać nam materiały, na które mieliśmy przeznaczone 3,5 godziny (w tym
godzina przerwy). Na salę mogliśmy zabrać tylko i wyłącznie wodę, legitymację i czarny długopis,
a na część matematyczną - linijkę.
Egzamin gimnazjalny  część
humanistyczna

W pierwszym dniu zmagaliśmy się z częścią humanistyczną (historia i j. polski).
Władcy z dynastii Piastów,
handel w Polsce w XVI wieku,
zabory, insurekcja kościuszkowska a także samorząd wojewódzki oraz szara strefa - takich m.in.
tematów dotyczyły zadania w teście z historii i wiedzy o społeczeństwie podczas środowego
egzaminu gimnazjalnego. Test
z historii i WOS-u zawierał 25
zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte.
Gimnazjaliści pisali rozprawkę
na temat sprawczej mocy marzeń.
Część humanistyczną można było
napisać. Uczniowie z naszej
szkoły przewidują wyniki z języka polskiego na wysokie procenty! Arkusz z języka polskiego

składał się z 22 poleceń. Zdający
odpowiadali na pytania dotyczące tekstu „Bestsellery i arcydzieła” Jana Tomkowskiego, fragm.
„Psa Baskerville’ów” Artura Conan Doyle, „Mowa językowa”
Ewy Kołodziejek i fraszki „O miłości” Jana Kochanowskiego.
Egzamin gimnazjalny  część
matematycznoprzyrodnicza

Drugiego dnia uczestnicy
obawiali się najbardziej. Mieliśmy do czynienia z królową nauk
- matematyką oraz z pozostałymi
4 przedmiotami ścisłymi.
Zadań z matematyki było 23.
W tym 3 otwarte. Pozostałe dotyczyły malowania kostek, a jeszcze inne kątów, pierwiastków lub
liczenia podanych pól.
Tkanka
nabłonkowa:
wskazać cechę charakterystyczną
- to jedno z pytań podczas testu
na części przyrodniczej. W kolejnym z zadań był podany wzór sumaryczny roztworu. Zadanie
polegało na tym, aby wskazać,
czy jest to zasada, czy kwas.
W pytaniach dotyczących geografii pojawiły się mapki. Na mapie Polski zaznaczone były
miejsca ze złożami minerałów.
W pytaniach pojawiły się także
kule do kręgli. Należało wskazać,
które będą unosiły się na wodzie,
gdy znamy ich wagę. Jedno

z najciekawszych pytań dotyczyło sztabkomatu i sztabek złota.
Należało określić, ile sztabek
zmieści się do środka.
Egzamin gimnazjalny  język
nowożytny

Ostatni dzień - języki.
W tym roku 8 osób przystąpiło
do napisania egzaminu z języka
niemieckiego (w tym jedna
z rozszerzeniem), a pozostali tradycyjnie pisali język angielski
z rozszerzeniem. Tą częścią nie
przejęliśmy się zbytnio.
Na rozwiązanie obu arkuszy
uczniowie mieli 60 minut. W arkuszu z języka angielskiego znalazły się zadania związane
z czytaniem ze zrozumieniem
oraz umiejętnością rozumienia
słuchanego tekstu. Gimnazjaliści
musieli także napisać krótką formę wypowiedzi, którą był mail.
Dotyczył on kursu kulinarnego.
Tegoroczny mail wszystkim
przypadł do gustu.
Oczekiwanie na wyniki

Teraz nie pozostaje nam nic
innego, jak poczekać do 16
czerwca na oficjalne wyniki.
Mamy nadzieję, ze wszyscy będą
usatysfakcjonowani.
Patrycja Matyja, kl. III
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W TAJEMNICZYCH PODZIEMIACH
TARNOWSKICH GÓR
Górnictwo tarnogórskie, czynne przez stulecia, wykuło w twardym dolomicie ponad
20.000 szybów i szybików, około 150 km chodników. Całemu labiryntowi podziemnemu
towarzyszyły chodniki odwadniające. To niezwykłe miejsce postanowili zwiedzić ucznio
wie naszej szkoły…

Dnia 27 kwietnia br.
uczniowie z kl. VIab wyjechali
na wycieczkę do Tarnowskich
Gór i Chorzowa. Grupą opiekowały się wychowawczynie klaspani mgr Beata Warta-Madej, pani mgr Joanna Pacyga oraz pan
dyrektor - mgr Krystian Kaznowski.
Podróż trwała ok. 2 godz.
Uczestnikom dopisywały humory. Śląsk powitał nas opadami
śniegu z deszczem, ale także wiosenną zielenią drzew w Tarnogórskim Parku Krajobrazowym.
Uczestnicy wycieczki, nieco zniechęceni kwietniową aurą,
wyruszyli w towarzystwie swych
opiekunów w kierunku Sztolni
Czarnego Pstrąga. Po krótkim
marszu wszyscy uczniowie mogli
zejść 20m pod powierzchnię ziemi, by móc przepłynąć 0,65 km
najdłuższą podziemną przeprawą
łodziową w Polsce z szybu Sylwester do szybu Ewa. W sztolni
powitał nas bardzo miły przewodnik, który opowiedział nam
historię tego miejsca. Dowiedzieliśmy, że kanał, którym płynęliśmy, służył do odprowadzania
wody z pobliskich kopalń.
Z dreszczykiem emocji słuchaliśmy o różnych niebezpiecznych
przypadkach pod ziemią oraz
o obrzędach gwarków.
Kolejnym etapem naszej
podróży okazała się Zabytkowa
Kopalnia Srebra. Początkowo
zwiedzaliśmy muzeum multime-

dialne na powierzchni ziemi.
Z zainteresowaniem podziwialiśmy model maszyny parowej,
służącej do osuszania z wody
wnętrza kopalni. Zaciekawiły nas
także multimedialne projekcje,
dotyczące wydobywania ołowiu
i pozyskiwania srebra. Następnie
podzieliliśmy się na dwie grupy
i wraz z przewodnikiem zjechaliśmy w podziemia. Pracownik kopalni opowiadał nam o historii
tego miejsca i o niebezpiecznej
pracy górników. Przechodziliśmy
przez bardzo niskie korytarze
(ok. 1,4m wysokości). Nasze głowy chroniły kaski, w których wyglądaliśmy prawie tak fachowo,

jak gwarkowie, których mijaliśmy. Nauczyliśmy się również
pozdrawiać zwiedzających słowami ,,Szczęść Boże!’’.
Po długim zwiedzaniu udaliśmy
się do planetarium w Chorzowie.
Oglądaliśmy tam seans filmowy
pt. ,,Podróże Małego Księcia’’
Około godz. 17:00 udaliśmy się w podróż powrotną,
z małą przerwą w Oświęcimiu.
Powróciliśmy o godz. 20.00.
Wycieczka była niezwykle udana
i na długi czas pozostanie w naszej pamięci.
Piotr Pacyga, kl. Va
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ŚCIEŻKAMI WROCŁAWIA
W poniedziałek 24 kwietnia o godz. 6:00 wyruszyliśmy na
oczekiwaną przez nas od tygodni
dwudniową wycieczkę do Wrocławia. Brali w niej udział
uczniowie klas IV, V i VI, a naszymi opiekunkami były: p. L.
Sroka, p. K. Hurbol, p. A. Hyla-

przewodnik
umilała nam
czas ciekawymi informacjami
i opowieściami. Gdy dotarliśmy na

miejsce, Wrocław
przywitał nas piękną
pogodą,
świeciło
słonko, wiał przyjemny wietrzyk, panowały
idealne
warunki, aby rozpoHudyka oraz p. A. Trzebuniak. W autobusie
powitała nas p. A.
Kryszczak - nasza pilotka i przewodniczka
wycieczki.
Podróż trwała
pięć godzin i upłynęła
nam bardzo przyjemnie.
Podziwialiśmy mijane
okolice, słuchaliśmy
muzyki, zajadaliśmy się
smakołykami, rozmawialiśmy ze sobą, a pani

cząć zwiedzanie.
Pierwszym punktem programu był Ostrów Tumski - najstarsza część miasta z gotycką
katedrą z XIII i XIV wieku. Następnie podziwialiśmy Aulę Le
opoldyńską
Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz wyszliśmy
na Wieżę Matematyczną, skąd mogliśmy podziwiać całe
miasto. Kolejnym
punktem zwiedzania było Stare
Miasto - późnogotycki ratusz, rynek
oraz Sukiennice.
Spacerując malowniczymi uliczkami,
szukaliśmy słynnych wrocławskich
krasnoludków.
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ŚCIEŻKAMI WROCŁAWIA
Na rynku Starego Miasta
zatrzymaliśmy się trochę dłużej,
aby coś przekąsić i kupić pamiątki. Ostatnim punktem pierwszego
dnia wycieczki była Panorama
Racławicka - relikt XIX-wiecz-

stworzony zgodnie z zasadami japońskiej
sztuki ogrodowej; prawdziwy
i unikalny w tej części świata, żywy fragment japońskiej kultury.
Na koniec wycieczki uda-

oraz zapierające dech w piersiach
Afrykarium. Byliśmy zachwyceni podwodnym światem zwierząt, niestety czas nas naglił
i musieliśmy zakończyć naszą
podróż po zoo. Kupiliśmy jeszcze tylko pamiątki i skierowaliśmy się do wyjścia.
Nasza podróż ścieżkami
Wrocławia dobiegła końca, zobaczyliśmy wiele wspaniałych
miejsc, zrobiliśmy setki zdjęć,
przeżyliśmy razem cudowny czas
i na pewno kiedyś jeszcze tu
wrócimy. Bardzo dziękujemy naszym wychowawcom za zorganizowanie pięknej wycieczki.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na obiad
i o godz. 20:15 dotarliśmy cali
i szczęśliwi na parking naszej
szkoły. Niestety, Zawoja powitała
nas ulewnym deszczem. Chyba
trzeba było zostać we Wrocłanej kultury masowej, pierwsze liśmy się z wizytą do ogrodu wiu...
i jedyne zachowane do dziś pol- zoologicznego zamieszkiwanego
Wiktoria Hurbol, kl. Va
przez prawie 7 tysięcy zwierząt
skie dzieło tego rodzaju.
Po całym dniu pełnym reprezentujących 559 gatunków
wrażeń, udaliśmy się na obiadokolację, a następnie do hotelu. Po
zakwaterowaniu mogliśmy rozpocząć najważniejszą dla nas
część wycieczki, czyli nocowanie, odwiedzanie się w pokojach
oraz pogaduszki do późnej nocy.
Drugi dzień rozpoczęliśmy
od pobudki o godz.7:00 i śniadania. Po posiłku spakowaliśmy nasze walizki, wsiedliśmy do
naszego autokaru i ruszyliśmy
w trasę.
Najpierw zobaczyliśmy
widowiskowo-sportową Halę
Ludową wpisaną na Listę UNESCO oraz Park Szczytnicki
z Ogrodem Japońskim
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TROPEM GENIUSZA EPOKI KLASYCYZMU
Wolfgang Amadeusz Mozart to pochodzący z Austrii wybitny kompozytor i przedstawiciel
klasycyzmu wiedeńskiego w muzyce.

Mannheim i Paryżu. Rok później
jego rodzicielka pożegnała się ze
światem, a on sam wrócił do Salzburga. W 1779 r. Wolfgang
otrzymał swoją pierwszą posadę
na dworze hrabiego arcybiskupa
Hieronymusa von Colloredo.
Niestety, dwa lata potem doszło
do konfliktu między Mozartem
a arcybiskupem i kompozytor
porzucił służbę dworską. Następnie Wolfgang postanowił osiąść
w Wiedniu. Tu poznał swoją
ukochaną Konstancję Weber,
z którą ożenił się w 1782 r. Mieli
razem sześcioro dzieci, tylko
dwójka z nich dożyła wieku dorosłego. W 1787 r. Wolfgang
Amadeusz Mozart otrzymał tytuł
kompozytora cesarskiego. Zmarł
w Wiedniu w 1791 r.
Wczesne dzieciństwo

Urodzony w 1756 r. w Salzburgu jako siódme dziecko Marii i Leopolda, wicekapelmistrza
dworu arcybiskupa. Ojciec już od
najmłodszych lat uczył Wolfganga gry na fortepianie i skrzypcach. Mały Mozart wykazywał
nadzwyczajne zdolności muzyczne i już w wieku 5 lat skomponował swój pierwszy utwór pt.
„Menuet i Trio”, choć dopiero
skomponowana w wieku 12 lat
opera „Bastien i Bastienne“ okazała się być jego pierwszym arcydziełem.

Kariera…

Ogromna ilość dzieł

W 1762 r. Wolfgang Amadeusz wraz z ojcem i siostrą wyruszył w swoją pierwszą trasę
koncertową m.in. po miastach
niemieckich, francuskich i brytyjskich. 7 lat później to „cudowne
dziecko”
zostało
koncertmistrzem kapeli arcybiskupiej i aż do 1773 r. podróżowało wraz z rodziną po
Włoszech. Wówczas także Mozarta uhonorowano członkostwem Accademia Filharmonica
oraz tytułem kawalera orderu
„Złotej Ostrogi”. W 1777 r. Wolfgang odbył wraz z matką wielką
podróż po Europie, podczas której koncertował w Monachium,

Ten znakomity kompozytor w ciągu swojego krótkiego,
trzydziestosześcioletniego życia,
stworzył ponad 626 dzieł: pierwsze w wieku zaledwie 5 lat,
a ostatnie na łożu śmierci. Dzieła
Mozarta odznaczają się dowcipem, melodyjnością oraz lekkością. Ulubionym gatunkiem tego
wybitnego twórcy była opera,
którą w większości komponował
w stylu włoskim (m.in. „Czarodziejski flet”, „Wesela Figara”,
„Don Giovanni”, „Uprowadzenie
z Seraju”).
Piotr Pacyga, kl. Va
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DZIEŃ KOLORU  KRATKA
Im bardziej "jesteś w kratkę" – tym lepiej! Twój ubiór, dodatki muszą pokazać, że jest
kraciasty dzień. Wyznaczony wzór ma dominować w twoim stroju.

Dnia 27.04.2017 roku
w czwartek odbył się po raz kolejny Dzień Kolorów. Wzorem,
do którego musieli dostosować
się uczniowie, jak i nauczyciele,
była kratka. Klasy, które wyróżniały się spośród innych, to klasy
gimnazjalne: 1b i 2b. Na uznanie
zasługuje również uczennica klasy 5a szkoły podstawowej – Justyna Szarlej.
Alicja Pająk,
Aleksandra Iciek, kl. IIa
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POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
W środę 12.04.17r. odbyły
się eliminacje powiatowe w drużynowych biegach przełajowych.
Do startu stanęli również zawodnicy indywidualni. Zawody odbyły się na stadionie w Suchej
Beskidzkiej, a dystans do przebiegnięcia wynosił ok. 800 m dla
uczniów szkół podstawowych
i ok. 1600 m dla uczniów gimnazjów.
Wyniki:
DZIEWCZĘTA:
1. Gimnazjum Budzów – 49 pkt
2. Gimnazjum nr 1 Stryszawa –
103 pkt
3. Gimnazjum Sidzina – 109 pkt
4. Gimnazjum Juszczyn – 127
pkt
5. Gimnazjum nr 2 Zawoja – 148
pkt
6. Gimnazjum Sucha Beskidzka –
199 pkt
CHŁOPCY:
1. Gimnazjum nr 1 Stryszawa –
58 pkt
2. Gimnazjum Budzów – 93 pkt
3. Gimnazjum Juszczyn – 110 pkt
4. Gimnazjum Sidzina – 119 pkt
5. Gimnazjum Sucha Beskidzka –
134 pkt
6. Gimnazjum nr 2 Zawoja – 172
pkt
Naszą gminę w powiatach reprezentowało 4 uczniów, w tym
trzech uczniów naszej szkoły.
Paweł Szafraniec zajął 27 miejsce, Barbara Hujda – 9 miejsce,
a Bartosz Zawojski zajął 3 miejsce, awansując do zawodów wojewódzkich.
Sylwia Tomczyk, kl. III
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,,RODEM WARSZAWIANIN, SERCEM POLAK,
A TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL…’’
(ciekawostki na temat życia Fryderyka Chopina)
Fryderyk Chopin  znany polski pianista. Skomponował min. 57 mazurków, 16 polonezów
oraz 19 walców. Pierwsze koncerty miał w wieku siedmiu lat. Musiał uciekać z Polski po
nasilającej się rusyfikacji.

Nie pochodził z "białego dwor
ku"

Ojciec Chopina, Nicolas
Chopin, był Francuzem. Do Żelazowej Woli, gdzie urodził się jego syn Fryderyk, trafił jako
guwerner dzieci właścicieli majątku. Matka Chopina, Tekla Justyna Krzyżanowska, nie była
krewną hrabiostwa Skarbków, ale
jedną z osób zajmujących się
dworem. W Żelazowej Woli - nie
w dworku, a w oficynie - Chopin
spędził jedynie 3 miesiące życia.
Zdenerwował Mickiewicza

Adam Mickiewicz po jednym
z salonowych występów Chopina
podszedł oburzony do pianisty
i zaczął go besztać. - Mógłbyś
porywać tłumy! - krzyczał. - A ty
ledwie zadajesz sobie trud łaskotania nerwów arystokratycznych!".
Połajany
Chopin
ułaskawił podobno Mickiewicza,
grając mu "na ludowo".
Jego maska kłamie

Chopin umierał kilka dni,
w męczarniach, walcząc o każdy
haust powietrza. Jego ciało było
kompletnie wyniszczone. Przy
wzroście 170 cm ważył 40 kg.
Przed śmiercią wyglądał jak
upiór. Nieretuszowana woskowa
maska zdjęta z jego twarzy po
raz pierwszy (i jedyny) została
zaprezentowana
publiczności
w 1982 roku - na paryskiej aukcji. Stanowiła wstrząsający widok.
Powszechnie
znana
"pośmiertna maska Chopina" to
niemal na nowo ukształtowana
płaskorzeźba. Prawdziwej maski,
nieretuszowanej, nie odważono
się nawet pokazać rodzinie kompozytora.

jeden wielki szloch. Kilkutysięczny tłum stał pod kościołem.
Ruch na bulwarach wstrzymano.
Wybrane osoby dostały na ten
pogrzeb dziwne zaproszenia,
z zatopionym w wosku puklem
włosów zmarłego.
Serce przemycone pod spódni
cą

Nie lada problem stanowiło,
zgodne z jego życzeniem, przewiezienie do Polski serca Chopina. Słój z sercem Chopina
niechybnie zostałby zarekwirowany na granicy z Księstwem
Poznańskim, gdyby nie podstęp
przewożącej go siostry kompozytora. Przemyciła słój w sprytnie uplecionej rzemiennej siatce
przywiązanej do rusztowania
Pogrzeb przesunięty z powo
krynoliny sukni na wysokości łodu... kobiet
Chopin zażyczył sobie na.
przed śmiercią, aby podczas Umiarkowanie uduchowiony
mszy pogrzebowej w paryskim Chopin był drażliwy, wybuchokościele La Madeleine wykonano wy i nerwowy. Jedna z osób by"Requiem" Mozarta. Problemem wających w salonach, w których
była wiekowa tradycja kościoła: grywał Chopin, napisała: "Miał
pod żadnym pozorem nie mogły wymuszoną grzeczność ludzi
w nim śpiewać kobiety. Po per- wyższego towarzystwa". Jadwiga
traktacjach z władzami kościel- Barańska, która podczas pracy
nymi, przesuwającymi pochówek nad filmem "Szopen. Pragnienie
o ponad tydzień (pianistę pocho- miłości", przeczytała jego listy,
wano 13 dni po śmierci), zdecy- powiedziała w wywiadzie: "...
dowano się na kamuflaż: solistki przeraziło mnie, że ten muzyczny
umieszczono za czarną kotarą. Po geniusz był aż do tego stopnia
prostu musiały zniknąć! Osta- pragmatyczny, egoistyczny i nietecznie wykonanie "Requiem" malże w ogóle nie liczył się z inbyło tak poruszające, że poza nymi".
Piotr Pacyga, kl. Va
chórem i orkiestrą było słychać
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BRUNO MARS W KRAKOWIE!
Bruno Mars  amerykański piosenkarz filipińskiego i portorykańskiego pochodzenia, pro
ducent muzyczny i autor tekstów. Jego głos wyliczony został na 3 oktawy.

Bruno Mars to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych
wokalistów pop ostatnich lat. Artysta ma na swoim koncie dziesiątki hitów, wśród których
można wymienić "Just the Way
You Are", "Locked Out of Heaven" czy "Grenade". Jego ostatni album "24K Magic" okazał się
dla Marsa kolejnym muzycznym
sukcesem. W ramach promocji
właśnie tego wydawnictwa Amerykanin wystąpi 27 maja w krakowskiej TAURON Arenie.
W sprzedaży są ostatnie bilety na
ten koncert.
Artysta wystąpi 27 maja
w krakowskiej TAURON Arenie.
Muzyk promować będzie swój
najnowszy album "24K Magic".
W sprzedaży są jeszcze ostatnie
bilety. Jest to jego pierwszy koncert w Polsce.
Wiktoria Kostyra, kl. III

Falls perfectly without her trying
She’s so beautiful
And I tell her every day
Yeah
I know, I know
When I compliment her
She won't believe me
And it's so, it's so
Sad to think that she don’t see
Oh, her eyes, her eyes
Make the stars look like they’re what I see
But every time she asks me do I
not shining
look okay
Her hair, her hair

I say
When I see your face
There’s not a thing that I would
change
Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile,
The whole world stops and stares
for a while
Cause girl you’re amazing
Just the way you are
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CZAS NA MODĘ!
Mamy nadzieję na rychłe nadejście wiosny, a wraz z nią proponujemy wam atrakcyjne
zmiany w wyglądzie. Poniżej znajdziecie kilka propozycji, jak zabłysnąć urodą, elegancją
i zadać szyku w blasku wiosennego słońca.

minować będą metaliczne kolory
(zamiast dotąd bardzo popularnych matowych) na
ustach oraz szminki
o satynowej lub
błyszczącej formule. Na powiekach
również
panuje
blask, głównie
złoto (przede
wszystkim pasuje do niebieskich
i
brązowych
oczu). Zamieniamy również
mocne, wyrysowane kreski na
te
nieregularne
rozTego sezonu modne będą mazane. Hitem i lekko
asymetryczne cięcia z grzywką w odcieniu granatu. są kreski
nachodzącą na czoło, ściętą na
prosto lub postrzępioną na końManicure na wiosnę
cach, zaczesaną na bok. Trendy
Tym razem na paznokciach
staną się także drobne loki i fale będą królować
ciepłe, słodkie paw stylu lat 80. Kolejnym hitem stele. Jeżeli jednak
przepadabędą mocno żelowane lub pola- cie za takiego typunie
kolorami,
to
kierowane włosy, czyli tak zwany
„wet look”. W koloryzacji trendem będą pastelowe tonacje,
wplecione w naturalny odcień
włosów.
Modne fryzury na wiosnę
2017

Trendy makijaż

Wiosną zdecydowanie do-

świetnym wyborem będą również
barwy krwistej lub malinowej
czerwieni albo czerń. Modne jest

także złoto, srebro, biel i brąz.
Można również postawić na naturalne paznokcie, pociągnięte
jedynie odżywką.
Najmodniejsza biżuteria

Tej wiosny modne będą
perły, kwiaty, warstwowe naszyj-

niki i bogato zdobione chokery.
Wśród biżuterii pojawią się neonowe barwy i dużo złota. Warto
zainwestować również w zestawy
pierścionków
w różnych rozmiarach,
które nosimy nawet po
kilka na palcu. Wielokrotność będzie również
motywem
w bransoletkach. Powrócą skórzane modele
i rzemyki. Na uszach
królować będą kolczyki nie do pary.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa
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TARTA W DWÓCH ODSŁONACH
Ostatnio "chodziła" za mną tarta. Długo zwlekałam ze zrobieniem tarty, ponieważ myśla
łam, że tarty długo się robi i są skomplikowane. Nic bardziej mylnego! Mam dla was pro
pozycję tart na słodko i na słono. Zapraszam!
TARTA Z JABŁKAMI
NA CIEŚCIE FRANCUSKIM
Składniki:

350 g ciasta francuskiego,
2 duże jabłka,
3 łyżki konfitury morelowej lub brzoskwiniowej,
Masa migdałowa
45 g masła (miękkiego!),
45 g cukru pudru,
1 małe jajko,
2 łyżeczki likieru amaretto lub 1 łyżeczka ekstraktu
migdałowego lub waniliowego (opcjonalnie),
45 g mielonych migdałów,
20 g mąki.

ka. Piec przez ok. 25 - 30 minut na złoty kolor.
Konfiturę podgrzać, zmiksować i przetrzeć przez
sitko, posmarować wierzch jabłek po jej upieczeniu
i przestudzeniu.
QUICHE Z BOCZKIEM

I PIECZARKAMI INACZEJ TARTA
NA SŁONO
Składniki:

310g mąki, 160 g masła lub margaryny, 5 jajek,
sól, pieprz, 150 g sera żółtego, 25 dag boczku wędzonego, 20 dag szynki konserwowej, 25-30 dag
pieczarek,
1 por (biała część), ok 3-4 łyżek oleju, 200g śmietany 30 %.
Przygotowanie:
Przygotowanie:

Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, wykroić gniazda
nasienne. Kawałki jabłek położyć na desce i pokroić na cienkie ok. 1 - 2 mm plasterki.
Masa migdałowa: miękkie masło utrzeć z dodatkiem cukru pudru na jasną masę (ok. 4 minuty).
Dodać jajko i ubijać jeszcze przez ok. 3 - 4 minuty
na puszystą masę. Dodać likier lub ekstrakt, mielone migdały oraz mąkę, połączyć składniki, mieszając łyżką.
Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Ciasto francuskie położyć na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Ciasto może mieć dowolny kształt (koła
lub prostokąta). Rozsmarować krem migdałowy,
pozostawiając ok. 1 cm wolnego brzegu. Ułożyć
plasterki jabłek na zakładkę i wstawić do piekarni-

Z mąki, masła, 2 jajek, sporej szczypty soli i 3 łyżek wody zagniatamy elastyczne ciasto, zawijamy
w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na min.
30 min. Pieczarki kroimy i podsmażamy na oleju,
pod koniec smażenia dodajemy pokrojonego w
plasterki pora i jeszcze chwilę przesmażamy, odkładamy do miski, następnie kroimy w kosteczkę
boczek i przesmażamy, wrzucamy do pieczarek,
szynkę kroimy w kostkę i dodajemy do pieczarek
i boczku. Ser trzemy na tarce, ciasto rozwałkowujemy i wykładamy do formy na tartę, nakłuwamy
widelcem, na to wykładamy nasz farsz, zalewamy
zmiksowanymi trzema jajkami ze śmietaną, solą
i pieprzem, posypujemy startym serem. Wkładamy
do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na
45 min.
Marta Pająk, kl. IIa
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URATUJ MNIE
Nikogo nie trzeba przekonywać, że Nowy Jork to wyjątkowe miejsce, w którym blichtr, bo
gactwo, snobizm i rozrzutność ścierają się z ubóstwem i wszechobecną samotnością.
Powieść „Uratuj mnie” Guillaume'a Musso doskonale wpisuje się w ten klimat. Jest w niej
również coś, co stereotypowo wiąże się z Manhattanem – historia szalonej, zapierającej
dech miłości.

Powieści fantastyczne są zdecydowanie moim ulubionym rodzajem ze wszystkich. Nie można
jednak pominąć faktu, że lubię
także romanse. Książką, która łączy ze sobą te dwa wątki, jest powieść pt. ,,Uratuj mnie”
autorstwa francuskiego pisarza,
Guillaume Musso. Przyczyną
przeczytania tego opowiadania
było to, że zaciekawiła mnie jego
fabuła. Słyszałam także dużo pozytywnych opinii na temat tego

autora.
Książka ta opowiada o parze zakochanych,
którzy
zostali rozłączeni
w wyniku pewnego
wypadku. Pewnego
dnia kobieta wsiadła do samolotu.
Niestety, rozbił się
on krótko po starcie
z lotniska. Następnego dnia chłopak
spotyka w parku
pewną osobę, która
twierdzi, że jego
dziewczyna żyje.
Cała powieść opiera
się głównie na
śledztwie, które dotyczy kobiety.
W powieści można spotkać się z sytuacjami z życia
codziennego. Przykładowo są to problemy miłosne. Autor pokazuje,
jak każda z osób poradzi sobie
w danej sytuacji. Po przeczytaniu
książki czytelnik może brać przykład z takich osób, pomimo że są
to postacie fikcyjne.
Moim zdaniem warto przeczytać książkę pt. ,,Uratuj mnie”,
gdyż porusza ona problemy,
z którymi spotykamy się każdego
dnia oraz uczy nas, jak radzić sobie z takimi nieporozumieniami.
Warto wspomnieć również, że

zakończenia innych książek tego
autora, jak i tej powieści, są niespodziewane i zaskakujące. To
także sprawia, że narracja staje
się ciekawsza i nie jesteśmy
w stanie zaprzestać czytać. Mogę
polecić tę książkę każdej osobie,
którą interesują wątki miłosne
oraz fantastyczne.
Aleksandra Iciek, kl. IIa

***

Znam tylko jedną rzecz, która
może być jednocześnie bardzo
prosta i bardzo skomplikowana.
A co to takiego?
Miłość.

***

Nie ma nic bardziej złudnego niż
zdjęcie: zdaje nam się, że na za
wsze utrwalamy jakiś szczęśliwy
moment, podczas gdy stwarzamy
tylko powód do tęsknoty. Naci
skamy migawkę i hop, po sekun
dzie ta chwila znika.

***
Wydaje nam się, że kochamy ko
goś za to, kim jest, ale w rzeczy
wistości kochamy tylko ideę
miłości.

***

Dlaczego stykając się z tysiącami
osób zakochujemy się tylko
w jednej?

Guillaume Musso – Uratuj mnie
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„7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH”

Ostatnio miałam okazję
oglądać film pt.: „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Jest
to polska komedia romantyczna
w reżyserii Kingi Lewińskiej, na
podstawie scenariusza Piotra Wereśniaka.
Na słowa ‘komedia romantyczna’ od razu myślimy o publiczności w większości kobiecej.
W tym wypadku – jak można domyślić się już z tytułu – płeć męska może czuć się doceniona.
Komedia w dość zabawny sposób
pokazuje, z czym borykają się na
co dzień współcześni panowie.
Wśród aktorów najbardziej,
według mnie, wybija się Zbigniew Zamachowski, który gra
wrażliwego gwiazdora patriotyczno-ekologicznego popu Ricky’ego. To postać najbardziej
kolorowa i zabawna, wprowadza-

jąca dużo
uśmiechu
pomiędzy
inne, poważniejsze wątki.
Świetnie poradził
sobie również Leszek
Lichota, który miał nieco
trudniejsze
zadanie.
Wciela się
w Stefana,
kierowcę autobusu, który niedawno
wrócił
z
walk
w Afganistanie. Po powrocie z wojny stał się
agresywny i nie panuje nad sobą.
W dodatku jego żona wysłała mu
dokumenty rozwodowe, a jego
ojciec, chory na Alzheimera,
znajduje się w szpitalu. Takie
wydarzenia wymagają nie lada
umiejętności od aktora, a jednak
z tego zadania Leszek Lichota
wychodzi obronna ręką.
Pomimo tak ciężkich tematów, komedia jest lekka, ciepła,
trochę przewidywalna, ale za to
bardzo urokliwa - co w jakiś sposób przyciąga widza. To idealny
film na wolne wieczory z rodziną
czy przyjaciółmi.
Alicja Pająk, kl. IIa
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CIEKAWOSTKI POLONISTYCZNE
***
Adam Mickiewicz przybrał trzecie imię, Napoleon, na cześć Napoleona Bonapartego, pod
wrażeniem przemarszu armii cesarza przez ziemie litewskie na
Moskwę w 1812 r.
***
Powieść Ferenca Molnara
„Chłopcy z Placu Broni” w oryginale nosi tytuł „Chłopcy z ulicy
Pawła” (nazwa jednej z ulic
przylegających do placu).
***
Opowieść o pajacyku Pinokio
początkowo składała się z 15
rozdziałów, kończyła się nieszczęśliwie i w ogóle nie była
książką przeznaczoną dla dzieci,
lecz alegorią ludzkiego życia. Na
żądanie wydawcy Carlo Collodi
dodał kolejne rozdziały, a także
postać Wróżki o Błękitnych Włosach, która pomaga pajacykowi
stać się wartościowym człowiekiem.
***
Pierwowzorem bohatera powieści Henryka Sienkiewicza
„W pustyni i w puszczy”, Stasia
Tarkowskiego, był syn polskiego
inżyniera Mieczysława Gieniusza, dyrektora w Towarzystwie
Budowy Kanału Sueskiego
w Port Saidzie. Chłopca, porwanego przez handlarzy niewolników, nigdy nie odnaleziono.
W tym czasie zmarły też trzy
córki inżyniera i jego żona.

***
Dzięki linii zmiany daty (o konieczności jej wprowadzenia
wiadomo od roku 1522, kiedy to
marynarze Magellana dopłynęli
do Wysp Zielonego Przylądka
„gubiąc” jeden dzień), bohater
powieści Juliusza Verne’a „W 80
dni dookoła świata”, Phileas
Fogg, wygrywa swój słynny zakład.
***
Choć niemal cała Polska, wychodząc z domu, znajduje się „na
dworze” (nie: „na dworzu”, co
jest formą gwarową), to na południu jesteśmy wówczas „na polu”. To określenie jednak, choć
nie jest błędne, ma status regionalizmu, zaś „na dworze” jest
formą ogólnopolską.
***
Powieść Kornela Makuszyńskiego z 1937 roku „Szatan z siódmej
klasy” została sfilmowana po raz
pierwszy w roku 1960, w realiach
współczesnych. W scenariuszu
znalazły się też inne zmiany: m.in. akcja nie toczy się pod
Wilnem, a o majątek dbał nie jego właściciel, a konserwator zabytków.

***
John Ronald Tolkien był przekonany, że tworząc postać hobbita,
sam wymyślił tę nazwę. Prawdopodobnie jednak „hobbit” wywodzi się od słowa „holbytlan”,
które w staroangielskim oznacza
mieszkańca ziemnej nory, jak
Tolkienowski Bilbo Baggins.
***
Pierwsze słowniki powstały w II
tysiącleciu przed naszą erą na terenie dzisiejszej Grecji. Zasady
polskiej ortografii po raz pierwszy zebrał w traktacie pt. „Obiecało”
Jakub
Parszkowic
z Żurawicy. Jednak polskie słowa
nadal zapisywano rozmaicie,
a ujednolicenie polszczyzny pisanej przyniósł dopiero wiek
XVIII.

***
W języku polskim (…) zasadą
jest umieszczanie członu męskiego przed żeńskim:
on i ona
król i królowa
towarzysze i towarzyszki
(…)
Wyjątek stanowią tu formuły
grzecznościowe:
panie i panowie
koleżanki i koledzy
***
Podobnie jak istnieją palindromy (…).
słowne, czyli wyrażenia
brzmiące tak samo niezależnie od
Opracowanie:
tego, czy są czytane od przodu,
na podstawie Kalendarza Naczy od tyłu, można mówić też uczyciela
2012/2013 Wydawnico palindromach matematycznych
twa Nowa Era
(liczby naturalne, np. 484).

34

W KRÓLESTWIE MATEMATYKI

JEDYNKA 8/04/2017

ANEGDOTY MATEMATYCZNE
Młodość Pitagorasa

Pitagoras nie zostawił po
sobie żadnych pism. O jego dokonaniach dowiadujemy się
z dzieł filozofów greckich żyjących ponad 200 lat później (m.
in. Diogenesa, Porfiriosa czy
Jamblichosa). Nie jest nawet
możliwe dokładne ustalenie lat
jego życia.
Wiadomo, że w młodości odwiedził m.in. Indie, Egipt, Syrię
i Mezopotamię, gdzie zetknął się
z tamtejszymi systemami filozoficzno-religijnymi. W Jonii był
uczniem Talesa.
Oprócz tego ćwiczył boks i doszedł do takiego kunsztu, iż nie
miał sobie równych w całej Grecji. Otrzymał nawet olimpijskie
laury (dziś powiedzielibyśmy
o nim, iż otrzymał złoty medal
lub jest mistrzem olimpijskim).
Egocentryzm Pascala

Blaise Pascal (1623-1662)
cierpiał na okropny ból zębów. Aby oderwać myśli od bólu,
udowodnił wiele twierdzeń

o własnościach cykloidy i ogłosił
konkurs na prace o tej krzywej.
Nadeszło wiele listów (m.in. praca Christiana Huygensa (16291695) o izochronicznych własnościach
cykloidy).
Pascal
wszystkie prace przeczytał, po
czym sam sobie przyznał I nagrodę w konkursie.
Obiad u Newtona

Pewnego razu Izaak Newton (1643-1727) zaprosił na
obiad przyjaciela, ale zapomniał
o tym uprzedzić służbę. Gdy gość
się zjawił, zobaczył na stole jedno nakrycie, a stwierdziwszy, że
Newton akurat dokonuje obliczeń, zjadł obiad i – nie chcąc
przeszkadzać – wyszedł.
– To dziwne – rzekł uczony skończywszy pracę. – Gdyby nie dowody rzeczowe, które stoją na
stole, mógłbym sądzić, że nie jadłem dziś obiadu…
Ilość włosów na głowie

Znany filozof
XVII wieku Piotr
Nicole w rozmowie z pewną paryżanką
żartobliwie zapewnił, że może
się z nią założyć
i wykazać, iż
w Paryżu przynajmniej dwie
osoby mają tę samą ilość włosów,
chociaż wskazać
tych osób nie byłby w możności.
Pani ta jednak z całą stanowczością odrzekła, że wówczas zostałaby dopiero przekonana, gdyby
mogła u tych osób zliczyć wło-

sy…
– Przypuszczam – rozpoczął swe
rozumowanie ów filozof – że
głowa z najpiękniejszym uwłosieniem nie ma więcej nad 200
000 włosów, a z najuboższym
uwłosieniem – jeden włos! Jeżeli
teraz przypuścimy że z 200 000
osób każda ma inną ilość włosów, to musimy przyjąć, że każda
z tych głów ma liczbę włosów
zawierającą się w przedziale od
jedności do 200 000.
Gdyby bowiem przypuścić, że
chociaż dwie osoby spośród tych
200 000 mają jednakowe ilości
włosów, zakład tym samym byłby już przeze mnie wygrany.
A więc jeśli przyjmiemy, że spośród 200 000 osób każda ma inną
ilość włosów, to dodając jeszcze
jednego mieszkańca, którego
owłosienie głowy nie przekracza
200 000 włosów, z konieczności
musimy stwierdzić, że liczba jego włosów – jakakolwiek jest –
musi się znaleźć między jednością a 200 000. Innymi słowyliczba włosów dwustu tysięcznej
pierwszej głowy będzie się równała liczbie włosów posiadanych
przez jedną z dwustu tysięcy
osób. Jeśli zaś w Paryżu jest 800
000 głów, to łatwo przewidzieć,
że będzie wśród nich wiele głów
o jednakowej ilości włosów, tylko że ja ich nie liczyłem. Podobno uparta niewiasta uznała
rozumowanie filozofa za zbyt filozoficzne i skomplikowane i nie
chciała uznać się za przekonaną.
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Córki Matematyka

Po wielu latach spotkało
się w pewnej kawiarni matematyk i inżynier. Gdy rozmowa zeszła na temat dzieci, jeden z nich
pochwalił się, że ma trzy córki.
Wieku nie podał wprost, lecz jak
przystało na matematyka z poczuciem humoru rzekł:
– Iloczyn wieku moich córek wynosi 36.
– Za mało danych bym odgadł
wiek twoich córek – odrzekł kolega.
– Suma wieku moich córek jest
równa liczbie stolików w tej kawiarni – dodał tata matematyk.
– Ciągle za mało danych – odpowiedział inżynier.
– Masz rację. Wiedz zatem, że
najstarsza nie jest blondynką –
dopowiedział ojciec trzech córek.
I wówczas jego kolega bezbłędnie wymienił wiek 3 córek swojego przyjaciela.
Ile lat mają córki matematyka?
Warsztat pracy Kartezjusza
Kartezjusz (1596-1650) był już

za życia bardzo sławny i wizyty
składało mu wielu uczonych mężów. Na prośbę, by pokazał im
swój warsztaty geometryczny,
Kartezjusz wyjmował z małej
szuflady cyrkiel ze złamaną nóżką, a zamiast linijki używał złożonej na pół kartki.
Spytano kiedyś Kartezjusza (René Descartes):
– Co jest więcej warte: wielka
wiedza czy wielki majątek?
– Wiedza – odpowiedział Kartezjusz.
– Jeśli tak, to dlaczego tak często

widzi się uczonych pukających
do drzwi bogaczy, a nigdy odwrotnie?
– Ponieważ uczeni znają dobrze
wartość pieniędzy, a bogacze nie
znają wartości wiedzy.
Liczba ziaren piasku we
Wszechświecie

hai myriakismyriostas periodou
myriakismyrioston arithmon myriai myriades – to liczba wymyślona
przez Archimedesa
wyrażająca ni mniej ni więcej jak
tylko dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy jednostek porządku
dziesięć tysięcy razy dziesięciotysięcznego dziesięciu tysięcy razy
dziesięć
tysięcy
dziesięciotysięcznego okresu. Archimedes dowiódł, że liczba ziaren
piasku
w
całym
wszechświecie jest mniejsza niż
ta liczba.
Dowód ten Archimedes ofiarował
panującemu wtedy na Sycylii
królowi Gelonowi:
Istnieją ludzie, królu Gelonie,
którzy uważają, że liczba ziaren
piasku jest nieskończona, i mają
na myśli nie tylko piasek, który

występuje w okolicy Syrakuz
i pozostałej części Sycylii, ale
także i ten, co znajduje się
w każdym regionie zaludnionym
i niezaludnionym. Niektórzy zaś
utrzymują, że liczba ta nie jest
nieskończona, ale nie da się wymyślić wystarczająco wielkiej,
która przekraczałaby liczbę zia-

ren piasku. Jednak gdyby ci, którzy tak uważają, potrafili sobie
wyobrazić ilość piasku równą
masie Ziemi, włączając również
wszystkie morza i góry wypełnione piaskiem, to ich wiara
w liczbę przewyższającą liczbę
ziaren piasku byłaby jeszcze
mniejsza. Ale postaram się pokazać za pomocą dowodów geometrycznych, które będziesz mógł
śledzić, że liczba wymyślona
przeze mnie, którą wysłałem do
Zeuksiposa, przewyższa nie tylko
liczbę ziaren piasku, której objętość byłaby równa objętości Ziemi, ale również równej masie
w skali wszechświata …
mgr Elżbieta Iciek
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W MATNI
Dogorywające szczątki domów, szkół i lasów stały się dla
mnie koszmarem śniącym mi się
codziennie..
Nazywam się Cassandra
Levitt, mam szesnaście lat. Do
ósmego roku życia mieszkałam
w Williams, w stanie Kalifornia.
Pewnego upalnego lata w pobliskiej fabryce wybuchł pożar. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały
strażakom, ogień z godziny na
godzinę przemieszczał się w kierunku budynków mieszkalnych.
Mój dom spłonął w nocy, gdy ja
i ojciec byliśmy w pobliskiej
miejscowości na rybach. Matka
nie pojechała z nami, nieświadoma zagrożenia spała, gdy żywioł
pochłonął ją z całym domem. Tata, dowiedziawszy się o zdarzeniu, popadł w depresję, ja również
nie mogłam pogodzić się ze
śmiercią bliskiej mi osoby. Przeprowadziliśmy się do Monterey,
by rozpocząć życie od nowa.
Dziś, osiem lat po tym
traumatycznym wydarzeniu,
wszystko wróciło do normy,
chodzę do liceum i mieszkam
razem z tatą.
Wchodząc do swojego pokoju, wzięłam notes. Usiadłam
na fotelu i zaczęłam pisać
słowa do nowej piosenki
szkolnego zespołu, do którego należałam. Pisałam beztrosko, gdy nagle poczułam
ból w nodze. Były to przeszywające pazury mojego kota.
- Marvel! – krzyknęłam poirytowana.
Spojrzałam
z wściekłością na niego, a po
chwili na zegarek. Zaniemówiłam, była już 4:00. Pośpiesznie
wszystko

schowałam i wskoczyłam do łóżka. Zasnęłam w mgnieniu oka.
O 7:00 byłam zmuszona do
pobudki. Chwiejnym krokiem zeszłam na dół do kuchni. Pierwszą
rzeczą, którą zauważyłam, były
pieniądze, które zostawił mi tata.
Szybko zjadłam śniadanie i poszłam się ubrać. Założyłam szkolny mundurek i niczym
błyskawica wybiegłam z domu.
Dotarłam do szkoły. Lekcje
dzisiaj minęły mi bardzo szybko.
Poszłam odłożyć książki do szafki, a gdy jedną otworzyłam, wypadła z niej jakaś karteczka.
Podniosłam ją z ziemi, by się jej
przyjrzeć, widniał na niej pewien
dziwny napis: „Raz, dwa, trzy
prześladowca patrzy’’.
Przewróciłam oczyma i wyrzuciłam ją do kosza. Wyszłam ze
szkoły i zaczęłam podążać w kierunku mieszkania. Co kilka kroków nerwowo spoglądałam w tył,
czułam niepokój.

Stwierdziłam, że zanim wrócę,
zrelaksuję się na pobliskiej łące,
na której jest ławka. Usiadłam
więc na niej, zamykając oczy.
Dzisiejszy dzień był piękny, słońce przyjemnie świeciło, a ptaki
cudownie i dźwięcznie śpiewały
w koronach drzew.
- Szkoda, że czasu nie można zatrzymać, chciałabym zostać tu
wiecznie – pomyślałam.
Nagle usłyszałam ciche
kroki. Po chwili niespodziewanie
dostałam czymś w tył głowy, ześlizgując się z ławki, straciłam
kontakt ze światem.
Powoli otworzyłam oczy, wszędzie panował mrok. Przed sobą
zobaczyłam kraty. Chciałam
wstać, lecz coś nie pozwalało mi
tego zrobić. Moje ciało było całe
zdrętwiałe, a do tego dochodził
ostry ból głowy. Rozejrzałam się
dokładniej… znajdowałam się
w czymś w rodzaju lochu lub
piwnicy.
- Ratunku! Pomocy! – zaczęłam dramatycznie krzyczeć,
łzy spływały po moich policzkach. Usłyszałam ciężkie
kroki.
- A więc śpiąca królewna się
nareszcie obudziła? – powiedział donośny głos. – Ciekawe, ile twój ojciec będzie
w stanie zapłacić za odzyskanie córeczki.
Po tych słowach zrozumiałam, co się stało - zostałam
porwana.
Weronika Zachura, kl. Ia
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KAWAŁ ŻARTU
uczyć.
- Pomagam, babciu. Dzisiaj zmienialiśmy koło w samochodzie...
- I czego się nauczyłeś ?
- Paru słów, których wcześniej nie
znałem.
***

Mąż po powrocie z pracy:
- Kochanie co zrobiłaś na obiad?
- To samo co wczoraj.
- ... ale wczoraj nic nie było...
- Bo zrobiłam na dwa dni.

- Wiesz, zaoszczędziłam dzisiaj
trzy złote.
- Jak to zrobiłaś? - pyta druga.
- A, biegłam za autobusem do pracy.
- Ty, gdybyś biegła za taksówką,
to zaoszczędziłabyś 20 złotych!!!
***

Zając dowiedział się, że jego synowi ktoś w knajpie wybił
wszystkie zęby.
Wchodzi do knajpy i mówi:
***
***
Kto mojemu synowi wybił
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać Żona informatyka mówi do męża: -wszystkie
zęby?
100 razy:
zamknij okno.
Wstaje niedźwiedź:
"Nie będę mówił TY do nauczy- -- Kochanie,
Jasne alt+F4.
- Ja, bo co?
ciela".
***
- Ano, chciałem się spytać, gdzie
Na drugi dzień Jasio przyniósł ze- Babcia do Jasia:
dentystę.
szyt, w którym to zdanie było na- - Jak będziesz grzeczny, to pój- można znaleźć dobrego
***
pisane 200 razy:
do nieba, a jak będziesz
- Tatusiu, czy Ocean Spokojny za- Dlaczego napisałeś 200 razy? dziesz
niegrzeczny,
to
pójdziesz
do
piewsze jest spokojny?
Kazałem tylko 100.
...
- Co za głupie pytanie! Czy nie
- Żeby ci zrobić przyjemność, bo kła
- Babciuuuuu! A jakim trzeba być, możesz dowiadywać się o coś mącię lubię, stary!
aby pójść do kina?
drzejszego?
***
***
- Mogę. Chciałbym wiedzieć, kieBabcia do wnuka:
się dwie blondynki
dy umarło Morze Martwe.
- Powinieneś więcej pomagać ta- Spotykają
Izabela Spyrka, kl.Ia
cie. Możesz się od niego wiele na- w pracy. Jedna mówi do drugiej:

Myśli miesiąca:

Zło mija mimo pochwał głupoty, dobro zostaje mimo wahań nieuctwa i protestów
zazdrości. Przykre jest jedynie to, że ludziom dopiero wtedy udaje się
sprawiedliwość, gdy ich już nie ma między nami.
Denis Diderot
JEDYNKA
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