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Nagroda 

10 grudnia 2010 r. odbyło się losowanie kuponów krzyżówki nr. 2  
z numeru 69. Wylosowano uczennicę Alicj ę Kubacka  z kl. IV SP  
Hasło krzyżówki brzmiało: „Andrzejki”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Anny Hernas) 
 

Turniej o puchar Drelicharza z Andrychowa 
16 listopada w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbył się finał 
międzyszkolnego turnieju Chłopska Szkoła Biznesu. Dwuosobowe drużyny ze 
wszystkich szkół w gminie wałczyły o zdobycie pucharu ,,Drelicharza  
z Andrychowa” . Naszą szkołę reprezentowały cztery dwuosobowe drużyny: 

• Marlena Koral, Anna Kowala 
• Agnieszka Rusinek, Angelika Foryś 
• Aleksandra Polak, Monika Rusinek 
• Adrian Ficek, Krzysztof Góra 

 
Uczestnicy gry musieli wykazać się dużym sprytem i żyłką do handlu, aby 
zgromadzić jak najwięcej złotych górskich. Zysk ze sprzedaży płótna, chleba 
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 i bryk był dość wysoki i pozwolił naszym drużynom na zajęcie trzeciego miejsca 
i zdobycia pucharu.  
 
                                               Opracowała mgr Marzena Michniewicz - Bąk  

 
Wygrała 
Nasza koleżanka – Agnieszka Pytel, zdobyła 
 I nagrodę w I Małopolskim Konkursie 
Poetyckim „Dajmy świadectwo…” na wiersz 
o tematyce papieskiej, inspirowany życiem  
i nauczaniem Jana Pawła II. Do konkursu 
przygotowała Ją pani Renata Gilek,  
a organizatorem była Wadowicka Biblioteka 
Publiczna. Gratulujemy! Na łamach Naszej 
gazetki pozwoliliśmy sobie opublikować dwa 
wiersze Agnieszki. Tym bardziej, że zostały 
one zamieszczone w tomiku poezji i fotografii 
„Ekspresje Wadowickie”. 

DLACZEGO WOŁALI <SANTO SUBITO>? 

Rodzi się. 

Otwiera swą duszę. 

Poznaje Boga. 

Dorasta. 

Daje świadectwo. 

Dzieli się Chrystusem. 

Docenia pracę. 

Przyjmuje cierpienie. 

Oddaje ludziom całego siebie. 

Zawierza się Bogu. 

Umiera. 

  

Taki człowiek to Święty. 

 Agnieszka Pytel 

I nagroda w Małopolskim Konkursie Poetyckim „DAJMY ŚWIADECTWO” 
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 SŁOWO I CZYN  

  

<Musicie być mocni miłością!> 

Tak mówiłeś Ojcze Święty. 

Uczyłeś, by walczyć z podłością, 

odrzucać pokusy, ponęty. 

  

Dziś chcemy Ci podziękować 

za cenne wskazówki i rady. 

Zaczniemy życie od nowa, 

stworzymy świat lepszy, bez zdrady. 

  

<Budujcie dom swój na skale!> 

Tak zwykłeś nam mówić wytrwale. 

<Niech skałą tą Chrystus będzie!> 

Tak brzmiało Twoje orędzie. 

  

Jesteśmy wspólnotą wytrwałych  

ludzi duchem niemałych, 

co w prawdzie, wierze, miłości 

odkryli swoje wartości. 

  

I już ich nie porzucimy, 

pochopnie nie postąpimy. 

I zjednoczymy swych braci, 

będąc miłością bogaci.   

                                  Agnieszka Pytel 

 

Wiadomości RSU                                                 
     25 listopada w naszej szkole odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa. 
Uczniowie z klas szóstych przygotowali stoiska z wróżbami. Wszyscy świetnie 
się bawiliśmy, tańcząc między innymi „Kaczuszki”. Nie brakowało również 
sklepiku, w którym można było kupić sobie coś do picia i jedzenia. Jak to w życiu 
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bywa, wszystko, co dobre szybko się kończy. Nie możemy się doczekać następnej 
dyskoteki… 
                                                S.D. 
 

Konkurs wiedzy "30-lecie Solidarności" 

Dnia 13 grudnia 2010 uczniowie naszej szkoły, Monika Rokowska  
i Dawid Kreska  brali udział w konkursie wiedzy  
"30-lecie Solidarno ści" . Konkurs był organizowany przez Region 
Małopolska NSZZ "Solidarność" Oddział Nr 7 w Wadowicach. Nasi 
uczniowie po etapie pisemnym wykazali sie ogromną wiedzą i zajęli 
pierwsze miejsce, ale podczas losowania pytań w etapie ustnym zabrakło 
odrobiny szczęścia i w rezultacie zajęli czwarte miejsce.  
Gratulujemy  

Jadwiga Cibor 
 

MiMiMiMiędzynarodowy dzynarodowy dzynarodowy dzynarodowy     DzieDzieDzieDzień        Pluszowego Pluszowego Pluszowego Pluszowego     
MisiaMisiaMisiaMisia    

     25 listopada w naszej szkole obchodziliśmy urodziny Pluszowych 
Misiaków. Grupa 5-cio i 6-cio latków oraz uczniowie klas I-III SP, 
zgromadzili się w hali sportowej. „Imprezę” rozpoczęli od parady misiów. 
Następnie każda z grup prezentowała swój program artystyczny. Warto 
wspomnieć o zaangażowaniu uczniów, którzy różnymi technikami 
plastycznymi wykonali misie – bahaterów swoich ulubionych bajek. 
Mieliśmy okazję oglądać tę wystawę na szkolnym korytarzu.  
     Wielką niespodzianką było pojawienie się gościa – ogromnego misia, 
który bawił się razem z dziećmi. Pani Zofia Pabiś, bibliotekarka  
z Wiejskiego Domu Kultury w Zagórniku, opowiadała o misiach, które 
mieszkają w ciekawych bajkach. Uczniowie wysłuchali również 
pogadanki pani leśnik Marty Nitoń z Nadleśnictwa Andrychów, 
dotyczącej życia niedźwiedzi brunatnych.  
Uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Dlaczego 
Miś Wojtek” 
i odnieśli sukces. Oto wyniki: 
I miejsce – Natalia Snażyk z kl. III a 
I miejsce – Hubert Zawadka z kl. III a 
II miejsce – Konrad Kopytko z kl. III a 
III miejsce – Joanna Koczur z kl. III b 
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III miejsce – Dorota Smolec z kl. III a 
wyróżnienie: Karolina Gibas z kl. II oraz Bartosz Pióro z kl. III a 
Serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia!  

 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Być może Łukasz Wierzbicki, autor książki „Dziadek i Niedźwiadek” – 
zagości w najbliższym czasie, w naszej szkole… Obiecał to w liście. 
Trzymamy artystę za słowo.  

      p. M. Paczyńska  
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KĄCIK HISTORYCZNY 
Pierwsza Wojna Światowa i Odzyskanie Niepodległości  
w Zagórniku cz. 2 
(od wybuchu wojny w 1914 r. do 1915 r., fragmenty książki Józefa Herzoga 
„Krzyż Niepodległości”). 
 
    Z zagórnickimi powołanymi, w korowodzie kilkunastu ukwieconych wozów 
pełnych mężczyzn, kobiet i dzieci pojechałem i ja na stację kolejową do 
Andrychowa, aby ich odprowadzić. Na stacji w samo południe były tłumy. Nad 
falujący tłum wznosił się płacz matek, żon i dzieci oraz głośne okrzyki 
żegnanych: Nie na długo! Za miesiąc będzie po wojnie. Przepędzimy Serbów  
i Moskali.  
    Nadjechał pociąg już napełniony zmobilizowanymi. Wszyscy śpiewali lub 
wykrzykiwali na cześć „naszego cesarza”. Na stacji z jednej strony wzmógł się 
płacz, a drugiej zagłuszające okrzyki. Pożegnałem się z Michałem Nowakiem, 
serdecznie się ucałowaliśmy, Michał wcisnął się do pociągu, a obok mnie 
pozostała jego młoda, płacząca żona Witka w odmiennym stanie ( w ciąży). 
Weszli do pociągu i inni mężczyźni z tobołkami, z kuferkami, a na peronie 
pozostały matki, żony, dzieci i ojcowie. Pociąg zaczął się oddalać i popłynęła  
z niego chóralna melodia hymnu austriackiego w języku niemieckim: 
    -Gott erhalte, Gott beschutze, Unser Kaiser, unser Land ..... 
i Polacy odjechali bić się za „naszego cesarza“. 
    Powróciłem do spokojnego Zagórnika. Na pozór spokojnego, bo czyż wówczas 
był choć jeden dom spokojny? 
     Z Zagórnika odchodzili kolejno powoływani pod broń. Zabrano za zapłatą 
konie i bydło. Wbrew jednak rzeczywistości życie na wsi płynęło dalej jakby 
normalnie. Kobiety, starzy i niedorostki uprawiali rolę, gospodarowali zastępując 
ojców czy starsze rodzeństwo. 
     Życie na wsi płynęło swym torem przeplatane coraz częstszymi łzami  
i sieroctwem. Przybyła pewnego dnia Witka, żona Michała Nowaka. Przyniosła 
ze sobą kartkę pocztową. „Feldpostkarte”. Prosiła o przeczytanie. – Pewnie od 
Michała, przeczytajcie Stefuś albo Józuś- prosiła. Przeczytaliśmy. Było to 
urzędowe pismo. Z niemieckiego przetłumaczyłem:  „Kapral Michał Nowak  
z cesarsko-królewskiego 56 pułku piechoty padł za Cesarza i Ojczyznę  
w wielkiej bitwie pod Kraśnikiem”. Witka odeszła z wielkim płaczem 
 i zawodzeniem. 
     I szła dalej żałość po wiejskich chatach, rzadko którą omijając i zaszła również 
do naszego domu. Otrzymaliśmy zawiadomienie z 3 pułku piechoty II Brygady 
Legionów Polskich, że legionista  Herzog Stanisław z 7 kompanii poległ śmiercią 
bohatera w walkach karpackich za Polskę. A nieco później nadszedł jeszcze list 
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od jego kolegi-legionisty, w którym donosił, iż brat zginął na patrolu, a zwłoki 
przez kolegów nie zabrane zostały w rękach Moskali. 
    W polskim mundurze, z godłem Polski zginął 17-letni brat nie za jakiegoś 
cesarza, a za Rzeczpospolitą w walce z najpodlejszym zaborcą Moskalem. Nie 
było Polski na  mapach, ale była w sercach naszych. ... 

Ciąg dalszy nast ąpi 

 

RECENZJA KSIĄŻKI „ ZA ĆMIENIE”  
                
 
 

         „ ZAĆMIENIE” 
 
 
 
 

     Zaćmienie to trzecia z czterech części książek popularnej sagi. 
     Historie Edwarda Cullena i jego ukochanej Belli Swam bardzo się 
skomplikują. Głównym bohaterem będzie także Jackob, który bardzo ją 
kocha. Bella jest wciąż ścigana przez Victorię  i jej armię nowo 
narodzonych wampirów. Jasper jako najbardziej doświadczony w tej 
dziedzinie uczy  rodzinę Callenów oraz sforę Blacka  jak z nimi walczyć. 
Bella martwiąc się o ukochanego i prosi go aby z nią został, on zgadza 
się.  Podczas bitwy martwiąc się o życie swojego przyjaciela Jackoba 
całuje go, a także uświadamia sobie, że go kocha. Kogo wybierze Bella: 
Jackoba czy Edwarda, i czy armia Victorii zostanie pokonana? O tym 
dowiecie się czytając te książkę. Polecam. :) 
                                                                        P.P 
      Książka w najbliższej bibliotece jest w Domu Kultury  w Zagórniku. 
 

Imiennik 
W tym numerze dowiecie się co znaczą wybrane przez nas 
imiona: Barbara, Mikołaj, Sylwester, Adam i Ewa. 

BARBARA 
Barbara to po grecku barbarzynka. Tak wołano w dawnej Grecji  i Rzymie 
na niewolnice sprowadzane z dalekich, barbarzyńskich krajów. Przy tym 
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słowo barbarzyńca nie oznaczało wtedy jakiegoś okrutnego dzikusa, tylko 
człowieka spoza świata rzymsko-greckiej kultury.  
Barbary są wrażliwe na zew natury. Nie wytrzymują długo w mieście  
i w salonach. Od wysoko cywilizowanego środowiska wolą wędrówki po 
polach i lasach, mgły, poranne chłody i dotyk ziemi pod bosą stopą. Bez 
kłopotu aklimatyzują się na wsi i w miejscach, gdzie panuje swojski 
prymityw.  
MIKOŁAJ 

Mikołaj - Osoba o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, dociekliwym 
i sprawiedliwym. Potrafi dociekliwie regulować swoje życie. Jest to 
człowiek inteligentny, kulturalny, ale mało elokwentny. Lubi słuchać 
muzyki, natomiast nigdy nie jest jej wykonawcą. Popada czasem w nastrój 
melancholii. Otacza się przyjaciółkami, jest wierny w małżeństwie, kocha 
dzieci. Bywa  
w towarzystwie, składa wizyty i wydaje przyjęcia. 
SYLWESTER 
Silva po łacinie las, zaś silvester - leśny. Imię Sylwester w dawnej Polsce 
tłumaczono na: Lasota. Kiedy jest dzień św. Sylwestra (jednego  
z pierwszych papieży), każdy wie - w ostatni dzień roku.  
Imię to pomaga w życiu aktywnym, pełnym przygód, wyzwań i ryzyka. 
Często na zasadzie magicznego podobieństwa bywa nadawane chłopcom, 
którzy w młodym wieku są ruchliwi, pełni energii i muszą się wyhasać,  
a jako dorośli są przedsiębiorczy, lubią życie czynne, chętnie przewodzą, 
kierują innymi i wprowadzają w życie swoje pomysły.  
ADAM 
Adam to imię pierwszego człowieka, którego, jak powiada Biblia, Bóg 
powołał do życia w szóstym dniu stwarzania świata..  
Adamowie są pewni swoich męskich zalet. Można im zaufać, można na 
nich polegać. Są urodzonymi opiekunami; chętnie otaczają się dziećmi 
 i przekazują swoim synom (córkom również) swoje życiowe 
doświadczenia. Do swych poglądów są przywiązani i niechętnie zmieniają 
zdanie - nawet, kiedy błądzą. Porażki nie odbierają im ochoty do działania. 
Potrafią z wielkim uporem realizować plany rozłożone na lata.  
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EWA 
EWA - według prastarego semickiego mitu o stworzeniu świata,  była 
pierwszą kobietą, towarzyszką Adama w raju, pramatką całej ludzkości. 
Imię Ewa, po hebrajsku Hawwa, znaczyło "życie" lub "dająca życie". Przez 
wzgląd na tamto złej pamięci, osławione drzewo, stara się być grzesznicą, 
skoro zwie się Ewą. Dzisiejsze Ewy przypominają Ewę z raju również tym, 
że muszą wszystkiego w życiu spróbować: zarówno tego, co wolno, jak  
i zakazanych przyjemności. Życie w parze z Ewą nie jest łatwe i jej 
mężczyzna musi być stale przygotowany na niespodzianki, ale z drugiej 
strony... na pewno nie umrze z nudów!  

Puścić wodze fantazji – z cyklu „Nasza twórczość”  

ZIMA 
 
Idzie zima, idzie zima. 
Nic jej teraz nie zatrzyma! 
Tyle śniegu napadało, 
Wszędzie się zrobiło biało. 
Chodźcie lepić bałwana! 
Będziemy się bawić od samego rana, 
Orła na śniegu zrobimy, 
Bitwę na śnieżki urządzimy. 
Idzie zima, idzie zima. 
Nic nas przed zabawą nie powstrzyma!                                                             
                                                G.Polak 

 
MIKOŁAJ 

 
Mikołaju, Mikołaju daj nam 
wiele prezentów, byśmy czuli się jak w 
raju. 
Wiele Mikołaj prezentów rozdaje 
I dzięki Niemu w domach są raje. 
Święty Mikołaj prezenty przynosi, 
choć długo się o nie, nie prosi. 
Święty Mikołaj, wspaniały to Święty, 
Bo co roku przynosi prezenty.                           

     Mateusz Kurzyniec 
 

TO JUŻ ZIMA  
 
Dziś jest śnieg mróz i zima. 
Przyjemnie było wiosną i latem. 
Już na ziemi błyszczący śnieg się 
trzyma, 
Jakby go ktoś prószył brokatem... 
Sypią się z nieba białe śnieżynki, 
Wokół lądują, jak miękka wata. 
Padają wszędzie na mech, na choinki, 
Tworzą krajobraz w zakątkach świata. 
Już wschodzące słońce widać, 
Na krajobrazie zimowym, czystym. 
A ten obraz naprawdę się przyda 
Do kolekcji dobrego artysty. 
                       Natalia Snażyk 
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Na choince powinno być wiele ozdób, a najlepiej 
zrobionych własnoręcznie. 
Pokażemy wam kilka z nich: 
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Przedstawiamy sondę na temat naszej gazetki. 
Zapytaliśmy: 

 
� Co chciałbyś przeczytać w styczniowym numerze lub co chciałbyś, 
żeby było więcej? Pojawiły się takie odpowiedzi jak: 

 
Zagadki, więcej kawałów, coś o muzyce, nowe ciekawostki, 
wykreślanki, niusy o gwiazdach, więcej zdjęć, chcę by było coś o mnie. 
 

� Czego nie czytasz kupując naszą gazetką? Pojawiły się takie 
odpowiedzi jak: 

 
Sławni Polacy( liczba odpowiedzi:1), kącik historyczny( liczba 
odpowiedzi: 4), kącik motoryzacyjny( liczba odpowiedzi 4), palcem 
po mapie( liczba odpowiedzi:2) 
 

Dziękujemy wszystkim i postaramy się spełnić wasze oczekiwania co do 
gazetki szkolnej „ Spoko”. 

. 
 

   (…) kto wie, może wyprawa w kosmos…                                                     
  Kilka słów o  Marku Kami ńskim  
 

Urodzony 24. marca 1964 w Gdańsku.  
Polski polarnik, podróżnik, żeglarz, pisarz, fotograf, przedsiębiorca.  

 
Mam rodzinę, żonę i dwójkę dzieci - Pole i Kaya. Każdego dnia rano piję zieloną 
herbatę gdzieś niedaleko plaży, a potem spaceruję wzdłuż morza. 

Staram się również znaleźć trochę wolnego czasu na moje sportowe hobby. Poza 
tym, uwielbiam  czytać książki, ponieważ dają mi one wewnętrzny spokój  
i możliwość naładowania życiowych baterii. 

 Jako pierwszy na świecie zdobył  całkiem sam biegun północny bez pomocy   
z zewnątrz. 27 grudnia 1995r. zdobył  biegun południowy.  Oto wspomnienie: 
Zostałem pierwszą osobą, która zdobyła oba krańce Ziemi w jednym roku. To było 
spełnienie marzeń, ale nie zwieńczenie moich podróży. Wciąż pojawiają się 
kolejne wyzwania, pomysły, wartościowe rzeczy, którymi chcę się zająć. 
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 Ważne wyprawy:  

2008 r. - wejście na Mont Blanc w Alpach razem z Leszkiem Cichym  

2009 r. - Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Malezja i Indie, krótka wyprawa 
fotograficzna z wykładami;  

2009 r. - "Ekspedycja Wisła", wyprawa kajakowa od źródeł do ujścia Wisły, ok. 
1000 km;  

2010 r. - "Zimowa Ekspedycja Wisła", zimowa wyprawa kajakowa od źródeł do 
ujścia Wisły, ok. 1000 km;  

Marek Kamiński został nagrodzony orderem odrodzenia Polski i Ecce Homo. 

Podróżnik powiedział: 

Czasami, aby coś osiągnąć, trzeba zaakceptować ryzyko. I dotyczy to nie tylko 
wypraw polarnych. Nie sądzę, aby nadmierna ostrożność mogła nas uchronić 

przed jakimś nieszczęściem.   

Źródło: http://marekkaminski.com/index1.php?p=m&id=3 

oprac. Marcin Bizoń, kl.6b 
 

,,Stary dąb opowiada” 
            Pewnej nocy miałam bardzo dziwny sen. Posłuchajcie! 
            Śniło mi się, że  widziałam magiczne drzwi. Podeszłam do nich 
pomimo mojego strachu, otworzyłam je i weszłam do środka. Po drugiej 
stronie była piękna polana, a tuż obok niej las. Było tam bardzo pięknie, ale 
zaniepokoiłam się, bo nie widziałam żadnego zwierzątka nawet malutkiej 
pszczółki. Mimo zaskoczenia poszłam dalej ścieżką w stronę lasu. Po drodze 
nazbierałam bukiet kwiatów. Kiedy znalazłam się wewnątrz lasu usłyszałam 
cichy szloch. Zauważyłam drzewo. Był to stary dąb. Spływały po nim krople. 
Podeszłam do niego . Spytałam co się stało. On bez zastanowienia 
odpowiedział: 
-Nie ważne i tak nie zrozumiesz. 
Rozejrzałam się wokół i zobaczyłam, że zamiast ślicznego lasu i polanki była 
wielka ,,dziura”, czyli połamane gałęzie i drzewa, zniszczone domki zwierząt  
i brzydkie kwiaty. 
-Co tu się stało? Było tak pięknie! Gdzie jest ten las i łąka?- zapytałam 
przestraszona. 
- To… to właśnie zrobili ludzie ta-tacy jak… jak ty!- odpowiedział mi. 
-Nie rozumiem!- powiedziałam. 
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- No właśnie! To ludzie sprawili, że tak tutaj jest: wycinając drzewa, zabijając 
zwierzęta. Dlaczego tak robicie? Miejcie choć troszkę serca!- odrzekł ze łzami 
w oczach. 
Zrozumiałam wreszcie o co mu chodzi. 
- Opowiedz mi całą tą historię, może jakoś będę mogła pomóc.- 
zaproponowałam. 
Stary dąb popatrzył na mnie jak na jakiegoś dziwoląga i zaczął opowiadać. 
Kiedy skończył rozpłakałam się. Zaczęłam działać. Zawołałam moich 
kolegów i koleżanki, a potem ogarnęliśmy las i polanę w kilka dni. 
Posadziliśmy kwiaty i zbudowaliśmy nowe domki dla zwierząt. Kiedy dąb 
zobaczył to wszystko bardzo nam podziękował i obiecał nam coś, ale niestety 
nie mogę powiedzieć co, ponieważ miało to zostać naszą tajemnicą. Podczas 
świętowania stary dąb opowiedział innym drzewom o całej historii jaka się 
zdarzyła, kiedy nagle zadzwonił mi budzik. Obudziłam się i opowiedziałam 
sen moim koleżankom. Przypomniałam sobie też obietnicę starego dębu  
i trzymałam go za słowo. 
            Przez całe życie będę pamiętać tą historię i postaram się zapobiec 
takim przypadkom.                                                                                                                                                

P. D. 

 
KĄCIK SPORTOWY  

LKS „Halny” Andrychów 
 
Do Klubu LKS” Halny” należę  od 4 lat. Kiedy wstąpiłem w 2007 r. 
trenerem był pan Krzysztof Majka. 
Następnym trenerem był p. Frydel a obecnie jest pan Eugeniusz Bizoń . 
Klub „Halny” trenuje 2 grupy zawodników  : „Żaków” i „Trampkarzy  
Młodszych ”.Ja  należę do „Żaków”, ale na mecze „Trampkarzy”  również  
jestem  dobierany.  Rozgrywamy dużo  meczów . W 2009r. „Żaki” zdobyły 
puchar Orlika w Andrychowie . Bierzemy też   udział w turnieju  piłki nożnej 
o puchar Deichmanna  w Krakowie. To jest bardzo fajny turniej . Każda  
drużyna gra w barwach  innego kraju . W tym roku  
graliśmy w barwach Austrii , a w zeszłym roku w barwach Grecji  .  
4 grudnia 2010r. odbędzie się turniej Mikołajkowy w Andrychowie . W tym 
turnieju udział zgłosiło 14 drużyn . Turniej ten odbędzie się już po raz drugi 
w Andrychowie i klub „Halny” bierze w nim udział również po raz drugi . Ja                     
w zeszłym roku  w tym  turnieju  zdobyłem tytuł  najlepszego zawodnika . 
12 grudnia 2010r wyjeżdżamy na dwu dniowy Turniej o  Puchar Zawoi .  
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Ja uwielbiam piłkę nożną  a klub Halny pozwala mi realizować moje małe 
marzenia o sławnym piłkarzu.     
                                                                                      Patryk Drabik Kl .4.  

 
WAŻNE DNI W GRUDNIU: 

 

 1 grudnia (środa)- ŚWIATOWY DZIE Ń WALKI Z AIDS 
 3 grudnia (piątek)- MIĘDZYNARODOWY DZIE Ń 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 5 grudnia (niedziela)- DZIEŃ WOLONTARIUSZA 
 6 grudnia (poniedziałek)- MIKOŁAJKI 
 10 grudnia (piątek)- MIĘDZYNARODOWY DZIE Ń PRAW 

CZŁOWIEKA 
 17 grudnia (piątek)- DZIEŃ BEZ PRZEKLE ŃSTW 
 18 grudnia (sobota)- MIĘDZY NARODOWY DZIE Ń 

EMIGRANTÓW  
 24 grudnia (piątek)- WIGILIA BO ŻEGO NARODZENIA 
 25 grudnia (sobota)- BOŻE NARODZENIE 
 26 grudnia (niedziela)- DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT 
 27grudnia (poniedziałek)- DZIEŃ POCAŁUNKU 
 31grudnia (piątek)- SYLWESTER  

                                                                                    P. D. 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
   W tym numerze przedstawię Wam historię bardzo znanego wszystkim 
pojazdu, jakim jest samochód. W następnym numerze będziemy skrupulatniej 
poznawać ten pojazd… 

• 1770r. we Francji skonstruowano pierwszy pojazd mechaniczny  
o napędzie parowym (eksperymentalny ciągnik artyleryjski Nicolasa 
Cugnot). 

• 1885r. w Niemczech Carl Friedrich Benz zbudował samochód 3-
kołowy. 

• 1891r. Wilhelm Maybach wynalazł gaźnik dyszowy  
z pływakiem i iglicą. 
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• 1899r. we Francji bracia Andre i Eduard Michelin zastosowali 

ogumienie pneumatyczne na wymiennej obręczy. 
• 1949r. - rozpoczęto produkcję Citroëna 2CV, który zmotoryzował 

Francję (ponad 5,1 mln sztuk). 
• 1950r. - na salonie samochodowym w Paryżu pokazano Citroëna DS, 

pierwszy seryjnie produkowany samochód z hydropneumatycznym 
zawieszeniem. 

• 1951r. - Fabryka Samochodów Osobowych FSO  
w Warszawie podjęła produkcję licencyjną samochodu Warszawa, 
 a w 1957r. ukazała się własna konstrukcja samochodu Syrena. 

• 1955r. - Mercedes-Benz 300 SL to pierwszy seryjnie produkowany 
samochód, wyposażony w benzynowy silnik z mechanicznym 
wtryskiem paliwa. 

• Carroll Shelby prezentuje AC Cobra 427, jeden z najsłynniejszych 
samochodów wyścigowych lat sześćdziesiątych. 

• 1966r.  - pojawia się Oldsmobile Toronado, pierwszy powojenny, 
amerykański samochód przednionapędowy. 

• 1967r. - Jensen Interceptor FF, to pierwszy samochód sportowy  
z napędem na cztery koła i pierwszy samochód seryjny, wyposażany  
w układ ABS (mechaniczny). 

• 1970r. - w Wielkiej Brytanii powstaje Range Rover, pierwszy 
europejski SUV. 

• 1974r. pojawia się Volkswagen Golf, będący prekursorem 
najpopularniejszej w Europie klasy kompaktowej. W tym roku 
pojawia się Cadillac DeVille, pierwszy samochód wyposażony w 
poduszkę powietrzną. 

• 1978r. - rozpoczęcie produkcji Saaba 99 Turbo, pierwszego seryjnie 
produkowanego samochodu osobowego z turbodoładowanym 
silnikiem. 

• 1979r. - w zachodnim Belfaście powstaje fabryka DeLorean Motor 
Company, produkująca samochody DeLorean DMC-12, znane  
z filmów "Powrót do przyszłości". 

• 1980r. - Audi Quattro to samochód, który rozsławił napęd na cztery 
koła na drogach i na trasach rajdowych. 

• 1981r. - Mercedes-Benz W126 '81 to pierwszy europejski samochód 
wyposażany w poduszkę powietrzną. 

• 1986r. - pojawia się Lancia Delta HF integrale, samochód, którego 
wersja rajdowa królowała w rajdach WRC. 

• 1997r. - powstaje Toyota Prius, pierwszy seryjnie produkowany  
i sprzedawany na świecie samochód hybrydowy. 
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• 1998r. - pojawia się technologia wtryskowa Common Rail, 

opracowana przez firmy Bosch, FIAT i Volvo, stosowana w silnikach 
diesla. 

Źródło: www.wikipedia.pl                        Dawid Kreska 

MasMasMasMasłem w dóem w dóem w dóem w dół   -  MasMasMasMasło mao mao mao maślane  lane  lane  lane   
 

    To już koniec. W tym numerze opiszę dlaczego kanapka przeważnie  spada 
masłem w dół. Ale żeby tak nie spadła, trzeba mieć wielkiego pecha. ☺       
    Żeby wytłumaczyć tę wielką tajemnicę, trzeba wykonać mnóstwo 
skomplikowanych doświadczeń, obliczeń i innych rzeczy, których nie umiem 
nazwać. Zacznijmy od podstaw. Dla niektórych kanapka to sama kromka 
chleba albo kromka chleba i wiele składników. Ale kanapkę tworzy samo to, 
że kromka chleba jest posmarowana masłem i oczywiście spada nim w dół. Na 
to, że kanapka spada masłem w dół ma wpływ wiele czynników: jej kształt, 
masa, moment bezwładności,  sposób odkładania, stan powierzchni stołu 
i jego wysokość. Kiedy kanapka spada to ma szansę obrócić się wokół własnej 
osi, a że robi to tylko raz, to jej sprawa i nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć 
dlaczego tak się dzieje.  Nauka nie rozwiąże wszystkich problemów. Tu trzeba 
umieć czytać między wierszami . Kanapka spada masłem w dół, bo ( proste 
rozwiązanie ) kiedy się obraca, strona z masłem  jest cięższa. 
 
Nieco o Einsteinie:Nieco o Einsteinie:Nieco o Einsteinie:Nieco o Einsteinie:    

    Albert Einstein zrewolucjonizował naukę XX  wieku. Jego teorie pomogły 
odkryć tajemnice wszechświata i lepiej zrozumieć otaczający nas świat. W 
1921r. otrzymał nagrodę Nobla za odkrycie dotyczące natury światła. Jego 
teorie naukowe stały się podstawą wielu wynalazków między innymi: lasera 
i światłowodu.                             

Krzysztof Gilek 
 

CIEKAWOSTKI 
 Świat w liczbach wiat w liczbach wiat w liczbach wiat w liczbach …………    

1. 45% Amerykanów wie, że Słońce jest gwiazdą. 
2. 53% kobiet w Ameryce rzuciłoby swoich chłopaków, gdyby nie 

przynieśli im nic w Walentynki. 
3. 85% ślubów odbywa się w synagodze albo kościele. 
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4. Większość wypadków samochodowych zdarza się pomiędzy godz. 

15:00-18:00 w piątki. Najczęściej biorą w nich udział auta koloru 
czerwonego. 

5. Amerykanie są odpowiedzialni za wytwarzanie 20% śmieci na świecie. 
6. Dziecko w USA ogląda telewizję ok. 28h tygodniowo. 
7. Amerykanie jedzą 45 milionów indyków podczas Dnia Dziękczynienia. 
8. Około 100,000 ludzi bierze ślub w Las Vegas każdego roku. 
9. Dzieci śmieją się około 400 razy dziennie, podczas gdy osoby dorosłe 

śmieją się przeciętnie tylko 15 razy dziennie. 
10. Co trzy sekundy na świecie rodzi się dziecko. 
11. Rodziny, które wyłączają telewizję podczas posiłków, przejawiają 

tendencję do zdrowego odżywiania. 
12. W Wielkiej Brytanii 25% wszystkich ziemniaków zjadana jest w formie 

frytek. 
13. Codziennie na świecie umiera 34,000 dzieci z powodu głodu i ubóstwa. 
14. Rocznie przeciętny człowiek telefonuje 1140 razy. 
15. Mężczyźni mają 4- krotnie większą szansę na uderzenie przez piorun niż 

kobiety. 
16. Więcej niż 90% ofiar ataku rekina, przeżywa. 
17. Rocznie na czekolady wydajemy ponad 7 miliardów dolarów. 
18. Ludzie we Francji posiadają więcej zwierząt na świecie niż osoby 

 w jakimkolwiek innym kraju. 
19. 40% zakochanych poślubia swoją pierwszą miłość. 

 
Źródło: www.ciekawostki.org  

K.R. 
 

 

Osiągnięcia człowieka - czy wiesz, Ŝe...? 
... Polak, Krzysztof Baranowski w 1973 roku samotnie opłynął dookoła 
Ziemię? 
... w hali zakładów Boeinga w USA zmieściłoby się 10 Pałaców Kultury i 
Nauki? 
... pierwszy na świecie rower skonstruował Ernest Michaux w Paryżu w 1861 
roku? 
... najkrótszy czas produkcji garnituru, począwszy od strzyżenia owcy, wynosi 
1 h 34 min? 
... pierwszą przeglądarką internetową był WorldWideWeb z 1990 roku, 
 a Opera powstała wcześniej niż Netscape Navigator i Internet Explorer? 
... najszybszy superkomputer IBM BlueGene/L ma ponad 294 tys. procesorów 
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(docelowo ma mieć 884 736) i ma służyć do symulacji z dziedziny fizyki 
cząstek oraz nanotechnologii? 
... Mur Chiński zaczęto budować w 220 roku p.n.e., a skończono w 1644 
roku? 
... zgrana ekipa mechaników zmienia koła w bolidzie Formuły 1 w niespełna 
10 sekund? 
... pierwszym człowiekiem, który w jednym roku zdobył dwa bieguny jest 
Polak, Marek Kamiński? 
... najdłuższą stałą trasą autobusową jest połączenie między Caracas a Buenos 
Aires (9660 km)? 
... najstarszy zegar mechaniczny świata to zegar w Katedrze Salisbury z 1386 
roku? 
... pierwsze kino zostało uruchomione przez braci Lumiere w 1895 roku w 
Paryżu? 
... najdłuższy pociąg zestawiono w RPA (miał długość 7 km!)? 
... najdłuższy autobus mierzy 32 metry długości i wyposażony jest w fotele dla 
170 osób? 
... Amerykanin S. Fossett w 2005 roku obleciał Ziemię bez lądowania i 
tankowania w powietrzu w 67 h? 
 
Źródło: www.eioba.pl 
                                                                       K.R. 

 

 Rekordy Rekordy Rekordy Rekordy Guinnesa:Guinnesa:Guinnesa:Guinnesa:    

− Najcięższe jabłko odkryto w Japonii, ważyło 1,849 kg. 
− Kim Goodman (USA) potrafi wytrzeszczyć swoje oczy na 12 mm 

poza oczodoły. Jej zdolność została potwierdzona pomiarami w 
Stambule 2 listopada 2007. 

− Najdłuższy kot na świecie nazywa się Stewie i mierzy aż 1,23 m. 
− Największą tabliczkę czekolady na świecie wyprodukowała Grand 

Candy - fabryka czekolady z Armenii. Rekordzistka ma 5,6 m 
długości, 2,75 m szerokości i 25 cm grubości. Całość waży (a raczej 
ważyła tuż przed początkiem konsumpcji) prawie 4,5 tony! 

− Najdłuższa pizza świata powstała w Krakowie. Mierzyła ona 600 m, a 
przygotowywało ją 450 kucharzy. 

− Największy pies świata to George ma 1,09 m wzrostu w kłębie i waży 
111 kg.         
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Niesamowite fakty:Niesamowite fakty:Niesamowite fakty:Niesamowite fakty: 
� Karaluchy mogą żyć bez głowy nawet do 9 dni, po czym umierają z 

głodu. 
� Spalasz więcej kalorii śpiąc, niż oglądając telewizję. 
� Ślimak może spać nawet przez 3 lata. 
� Żyrafy potrafią czyścić swoje oczy językiem. 
� Gdyby nie barwniki - cola miałaby kolor zielony. 
� Wielbłądy mają 3 powieki, które chronią przed piaskiem. 
� Żyrafa i szczur potrafią przeżyć bez wody dłużej niż wielbłąd. 
� Środki przeciw komarom nie odstraszają ich tylko ukrywają Cię. Blokują 

sensory  komarów, dzięki czemu nie widzą Cię. 
� Chińczycy mają tylko ok 200 nazwisk, a 1,3 mld obywateli. 
� Tygrysy mają skórę w paski, nie tylko sierść. 
�  Życzenie "na zdrowie" po kichnięciu wzięło się z Francji, z czasów, gdy 

w Europie szalała "czarna śmierć". Zarażonych dżumą męczyło kichanie, 
kichającemu więc życzono "na zdrowie", by kichanie nie było objawem 
choroby. 

 
 Źródło: http://deser.pl/deser/0,0.html    B.P. 
 
 

 Kącik Kulinarny  - pierniczki 

Składniki 

1/2 kg mąki, 400 g miodu, szklanka cukru, 1/4 kostki margaryny, 2 jajka, 1 
łyżeczka sody oczyszczonej, przyprawa do pierników 

Sposób przyrz ądzania 

Do garnka wlewamy miód, cukier, 
przyprawy i podgrzewamy razem aż 
cukier całkiem się rozpuści. Dodajemy 
margarynę, dokładnie mieszamy  
i pozostawiamy do lekkiego wystygnięcia 
(tak by ciasto dało się zagniatać). Gdy 
nasza masa miodowa ma już dobrą 
temperaturę dodajemy przesianą mąkę 
 i sodę oczyszczoną oraz jajka. Ciasto 
piernikowe dobrze wyrabiamy i bierzemy 
się za wycinanie i formowanie samych 
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pierniczków. Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkowujemy kawałek ciasta 

na grubość około 1/2cm. Foremkami do 
ciastek, szklanką lub nożykiem wycinamy 
różnokształtne pierniczki  
i układamy na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia. Zanim włożymy pierniczki do 
piekarnika, możemy niektóre z nich 
posmarować białkiem od jajka i ozdobić 
kolorową posypką. Część pierniczków 
warto zostawić bez posypki, aby po 
upieczeniu móc pomalować je pisakami do 
ciasta, albo ozdobić lukrem. Pierniczki 
pieczemy  

w temperaturze 200°C przez około 10 minut. Nasze ko rzenne pierniczki 
najlepsze będą po około 2-3 dniach, kiedy skruszeją. 

SMACZNEGO 
  

  HU M O RHU M O RHU M O RHU M O R    
Co by było, gdyby nie było wody???? 
- Ludzie nie nauczyliby się pływać i wszyscy by utonęli… 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
- Szefie! – woła kelner do szefa kuchni. 
-  W tym jajku jest kurczak. 
- To dopisz do rachunku!!! 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
- Wysoki s ądzie, jestem niewinny! 
- Wszyscy tak mówi ą. 
- No widzi pan, panie s ędzio. Skoro wszyscy tak mówi ą to 
musi by ć prawda!! 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
- Jaka jest najlepsza pora na zrywanie jabłek? – pyta nauczyciel na lekcji 

biologii. 

- Późny wieczór, gdy w ogrodzie nie ma dozorcy ani psa – odpowiada Jaś. 
☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 

- Czy to prawda, że wszystkie grzyby są jadalne? 
- Tak, ale niektóre pierwszy i ostatni raz w życiu… 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
- Co byś oddał za cztery miesiące wakacji?? 
- Pozostałe osiem miesięcy nauki… 
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☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 

----    Kelner!Kelner!Kelner!Kelner!    
---- Słucham? Słucham? Słucham? Słucham?    
---- Proszę mi podać do jedzenia to, co je ten pan pod oknem. Proszę mi podać do jedzenia to, co je ten pan pod oknem. Proszę mi podać do jedzenia to, co je ten pan pod oknem. Proszę mi podać do jedzenia to, co je ten pan pod oknem.    
Za chwilę przychZa chwilę przychZa chwilę przychZa chwilę przychodzi kelner z siniakiem pod okiem.odzi kelner z siniakiem pod okiem.odzi kelner z siniakiem pod okiem.odzi kelner z siniakiem pod okiem.    
---- Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało?    
---- Ten pan nie chciał oddać swojego posiłku.. Ten pan nie chciał oddać swojego posiłku.. Ten pan nie chciał oddać swojego posiłku.. Ten pan nie chciał oddać swojego posiłku..    

G.Polak 
 
 

 Z cyklu Z cyklu Z cyklu Z cyklu         palcem po mapiepalcem po mapiepalcem po mapiepalcem po mapie………… 
   Portugalia – państwo w Europie położone na Półwyspie 

Iberyjskim ze stolicą w Lizbonie. Jest to najdalej wysunięte na zachód 
państwo na tym kontynencie. Portugalia od północy i wschodu graniczy  
z Hiszpanią. Zachodnia i południowa część jest otoczona wodami Oceanu 
Atlantyckiego. 
W Portugalii panuje ciepłym klimat. Zima tam trwa krótko, jednak nie 
jest wtedy zbyt zimno. Jeśli zamierzacie wybrać się do Portugalii to 
najlepiej zrobić to wiosną lub latem. 
Kuchnia portugalska jest bardzo zróżnicowana, jednak najczęściej jada 
się tam  mięso, ryby, owoce morza i pije wino. Narodowa potrawa kraju 
to bacalhau (czyt. bakaliau). Jest to suszony i solony dorsz. 
   Portugalia jest obecnie jednym z najwolniej rozwijających się krajów  
w Europie. 

      Mały słowniczek portugalski: 
                noite –noc 

                escola – szkoła 

                sala de jantar – jadalnia 

                Eu tenho 13 anos –Mam 13 lat 

                Onde você mora? – Gdzie mieszkasz? 

                céu – niebo 

                borboleta – motyl 

                homen – człowiek                                                                                                                                                        
G.Polak 
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HoroskopHoroskopHoroskopHoroskop    
BARAN – ( 21 III – 21 IV ) 
Mocne wibracje kosmiczne przynoszą Ci 
impulsy, które możesz wykorzystać  
w różnoraki sposób. Nakierujesz innych 
na drogę prowadzącą ku wyższym 
wartościom. 

BYK – ( 22 IV – 20 V ) 
Jesteś w fazie rozwoju wewnętrznego. 
Nie patrz na świat poprzez swoje 
pragnienia, bowiem Twoje działania 
może cechować nerwowość. Masz wiele 
do powiedzenia, ale możesz używać 
niewłaściwego języka. Przeczekaj! 

BLIŹNIĘTA – ( 21 V – 21 VI ) 
Odkryjesz w sobie nowe energie  
i możliwości. Świadomość własnej 
wartości nie powinna przeszkodzić Ci  
w szukaniu rady u ludzi bardziej 
doświadczonych. Wiele spraw nabierze 
nowego blasku! 
 RAK – ( 22 VI – 22 VII ) 

Posiadasz moc, której nie należy 
zagubić. Utrwalisz to, co zostało zdobyte. 
Śmielej będziesz prezentować swoje 
pomysły nawet najbardziej wymagającym 
osobom. Dzięki wytrwałości dojdziesz do 
celu! 

 LEW – ( 23 VII – 23 VIII ) 
Spokojnie tłumacz, jakie motywy kierują 
Twoim postępowaniem. Zrealizujesz 
ważne przedsięwzięcie, chociaż niektórzy 
mogą być zbyt krytyczni wobec Twoich 
poczynań. 

PANNA – ( 24 VIII – 23 IX ) 
Zaczniesz rozumieć głębsze źródła 
swoich reakcji. Uda Ci się znaleźć 
wyjście nawet z trudnej sytuacji dzięki 
twórczemu myśleniu. Zdystansowany 
dotychczas do Ciebie świat, przyzna Ci 
rację 

WAGA – ( 23 IX – 23 X ) 
Ćwiczenie woli pozwoli Ci na osiągnięcie 
wyższego poziomu świadomości, co 
ułatwi konsekwentne działanie. Wesprze 
Cię ktoś, kto nie był brany pod uwagę. 
Wzrośnie Twoja niezależność! 

SKORPION – ( 24 X – 22 XI )  

Zaczniesz silniej interesować się 
sprawami psychiki. Możesz robić rzeczy, 
które dotychczas były poza Twoim 
zasięgiem. Stać Cię będzie na większe 
wysiłki niż zwykle. Dobry miesiąc dla 
realizacji najtrudniejszych tematów 

STRZELEC – ( 23 XI – 21 XII ) 
Nie przesądzaj niczego z góry. Nękające 
Cię problemy okażą się mało istotne  
w porównaniu z zawirowaniami innych 
ludzi! Wpadniesz na ciekawe pomysły  
i zwyciężysz  

KOZIOROŻEC – ( 22 XII – 20 I ) 
Będziesz działać na wysokim poziomie 
wibracji kosmicznych, dzięki czemu 
przyciągniesz szczęście. Pozytywne 
sploty okoliczności zwiększą Twoje 
szanse na spędzenia dnia zgodnie  
z zamierzeniami. 

WODNIK – ( 21 I – 19 II ) 
Unikaj napięć. Dużo zależeć będzie od 
Twoich reakcji i zrozumienia sytuacji 
innych. Nawet nad prostymi sprawami 
musisz się zastanowić. Opanuj swoje 
odruchy. Wyluzuj! 

RYBY – ( 20 II – 20 III ) 
Czas akcji przepełnionej entuzjazmem! 
Większa swoboda w sferze myśli 
pomoże Ci zdobyć niezależność. 
Możesz z powodzeniem przeniknąć  
w sfery dotychczas dla Ciebie 
zamknięte. 
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Pytania do krzy żówki : 

1. Kulista ozdoba wieszana na 
choince 

2. Przychodzi do nas 6 grudnia 
3. Kumka w stawie 
4. Palimy je na wigilijnym stole. 
5. Jeździmy na nich zimą. 
6. Pierwsza …… 
7. Imię jednego z trzech króli 

8. Drzewko świąteczne 
9. Miesiąc Bożego Narodzenia 
10. Odmierza czas. 
11. Znajdziemy je pod choinką. 
12. Przeciwieństwo do "tak". 
13. Wchodzi przez niego św. Mikołaj 
14. Letni miesiąc 
 

 

CHWILA ROZRYWKI – REBUS 
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Kupon Krzyżówki nr.3 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
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Hasło 


