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Nagroda 

10 grudnia 2010 r. odbyło się losowanie kuponów krzyżówki nr. 3  
z numeru 70. Wylosowano uczennicę Elżbietę Polak z kl. V a 
Hasło krzyżówki brzmiało: BOŻE NARODZENIE 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Anny Hernas) 
 

      Nie zapomnimy…   
 

   W środę 5 stycznia 2011 r. w Kościele 
Parafialnym w Budzowie z ogromnym 
żalem rozstaliśmy się z ś.p. panią Mari ą 
Starczałą. Pożegnali Ją jej uczniowie, 
przyjaciele, koledzy nauczyciele, 
pracownicy szkoły, dawni i obecni 
dyrektorzy szkół gminy Andrychów, 
rodzice i znajomi. 
   Pani Starczała przez ponad trzydzieści 
trzy lata była nauczycielką w ZSS  
w Zagórniku. Pracę w tamtejszej szkole 
rozpoczęła w 1965 roku. Nauczała 

matematyki, a u progu swojej kariery zawodowej, uczyła również  
w klasach 1-3, a także fizyki i wychowania fizycznego. Szybko 
zorientowała się, że Jej pasją jest tak bardzo przez Nią umiłowana, 
matematyka.  
W karcie oceny pracy pani Starczały z 1984 r., widnieje zapis: „Od 
wprowadzenia egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych nie 
było przypadku nie zdania przez ucznia egzaminu z matematyki.”  Od roku 
1990 do 1998 pełniła funkcję dyrektora szkoły w Zagórniku. Swoje 
obowiązki wykonywała godnie i odpowiedzialnie. Szkoła była Jej drugim 
domem. Pielęgnowała dawne tradycje i zwyczaje, jednocześnie będąc 
otwartą  na nowoczesność i zmiany. Ludzi traktowała z szacunkiem, przez 
co zyskała sobie sympatię nie tylko społeczności Zagórnika. 
Współpracowała z różnymi instytucjami społecznymi. Opracowała kronikę 
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku, ratując pamięć o jej stuletniej 
historii.  
     Nagradzana była wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, wśród 
których był Złoty Krzyż Zasługi. 
     Żadne słowa nie oddadzą  bólu, żalu i smutku po stracie pani Marii.  
W  myślach i wspomnieniach społeczności Zagórnika na zawsze 
pozostanie cudowną nauczycielką, rzetelną dyrektorką i wspaniałym 
człowiekiem. Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć. Pani 
Mario, nie zapomnimy. 
                  /Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie 
szkoły w Zagórniku/ 

 

 
WIZYTA W TEATRZE 

5 grudnia uczniowie gimnazjum udali się na wycieczkę do 
Krakowa. Głównym celem wycieczki był udział w spektaklu teatralnym 
Don Kichot w teatrze Groteska. Sztuka ta to sceniczna interpretacja 
największego dzieła literatury hiszpańskiej wszechczasów. Opowieść 
 o szlachcicu Alonso Quijano z Manczy, który pod wpływem lektury ksiąg 
o błędnych rycerzach uwierzył w swoją misje naprawienia krzywd całego 
świata. Pasowany na rycerza przez oberżystę przybiera imię Don Kichota  
z Manczy i w towarzystwie giermka Sancho Pansy wyrusza w świat by 
pomścić uciśnionych i zwalczać ciemięzców. 

 
DZIEŃ  PATRONA SZKOŁY 

 19 grudnia odbył się uroczysty apel  upamiętniający dzień nadania 
szkole imienia Ludwika Zamenhofa. Uroczystość, pod kierunkiem pani 
mgr Danuty Kierczak, przygotowali uczniowie z klas: I b  oraz  II G . 
Akademia była połączeniem spektaklu teatralnego w języku esperanto, 
wykładu historycznego, prezentacji multimedialnej oraz części muzycznej, 
której przygotowaniem zajął się pan mgr Z. Kolber. Przypomniano nie 
tylko biografię patrona szkoły, ale również postać księdza Leszka 
Solakiewicza, ponieważ to właśnie on tak bardzo pokochał ideę esperanto, 
był pierwszym nauczycielem tego języka w Zagórniku. Napisał słowa 
hymnu szkolnego. 
 Po zakończeniu części artystycznej pan dyrektor mgr Tomasz 
Osowski uroczyście przywitał pana mgr Jana Pietrasa, który po pełnieniu 
dwóch kadencji służby burmistrza Andrychowa powrócił na swoje 
stanowisko pracy – nauczyciela fizyki, informatyki i techniki.  
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WIGILIA SZKOLNA 
 W ostatnim dniu nauki  2010 r. odbyły się  3 lekcje, następnie 
uroczysty apel, przygotowany przez klasy piąte wraz z paniami: mgr Anną 
Jamróz, mgr Agnieszką Miarką oraz mgr Katarzyną Najbor. Po oficjalnej 
akademii, połączonej również z życzeniami dyrekcji ZSS, nadszedł czas 
wigilijek klasowych. Dźwięki kolęd i serdeczne życzenia roznosiły się po 
całej szkole, podobnie jak zapach ryby i żurku… 
  

CO ZA PECH… 
 Izabela Snażyk, uczennica 6b, może powiedzieć, że prześladuje ją 
prawdziwy pech, ponieważ zabrakło jej jednego punktu, by uczestniczyć  
w wojewódzkim etapie Małopolskiego Konkursu Humanistycznego 
i 2 punktów, by przejść do kolejnego etapu konkursu przyrodniczego.  
 Mimo to, gratulujemy Izie; wierzymy, że wiedza, którą zdobyła 
przygotowując się do konkursów, zaprocentuje w gimnazjum, a zła passa 
się odwróci i Iza zostanie laureatką olimpiad gimnazjalnych. 
 
                                   O PECHU MOGĄ POWIEDZIEĆ RÓWNIEŻ:  
          Katarzyna Rokowska z 1a G i Zuzanna Graca z 6a , którym również 
zabrakło odpowiednio 1 i 2 punktów, by uczestniczyć w ostatnim etapie 
konkursu.  

 
TRZYMAMY KCIUKI ZA: 

Angelikę Foryś i Agnieszkę Pytel, uczennice z klasy 3a G, które dostały 
się do wojewódzkiego etapu konkursu z języka polskiego - dziewczyny 
przygotowuje mgr Renata Gilek, oraz Patrycji Gondko z kl. 3b G, która 
osiągnęła podobny sukces aż z 2 przedmiotów – matematyki i fizyki. 
Patrycję w przygotowaniach wspiera p. mgr inż. Jadwiga Cibor 
(matematyka) i p. mgr Piotr Toma (fizyka). 
 

„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” 
 16 grudnia w WDK mieszkańcy wsi mogli obejrzeć spektakl pt. 
„Opowieść wigilijna” na podstawie powieści Dickensa. Przedstawienie 
przygotowała szkolna Grupa Teatralna pod kierunkiem pani mgr Renaty 
Gilek. W realizację sztuki zaangażowały się panie mgr Marta Paczyńska 
i mgr Anna Hernas oraz pan mgr Zbigniew Kolber. 
 Główna rola przypadła Konradowi Szewczykowi z drugiej klasy 
gimnazjum, który znakomicie poradził sobie z wyzwaniem.  
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DRODZY UCZNIOWIE!!! 
 
 Zbliżające się ferie  powinny być dla Was czasem odpoczynku 
 i radości, ale przede wszystkim powinny być bezpieczne, zatem   10 
przykazań na najbliższe dwa tygodnie: 

1. BAW SIĘ TYLKO W MIEJSCACH PRZEZNACZONYCH DO 
ZABAWY! 

2. NIE ŚLIZGAJ SIĘ NA ZAMARZNIĘTYM STAWIE LUB 
RZECE! 

3. NIE ZJEŻDŻAJ NA SANKACH NA ULICĘ! 
4. NIE DOCZEPIAJ SANEK DO SAMOCHODU! 
5. NIE UFAJ OBCYM OSOBOM ! 
6. SPĘDZAJ CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, NIE PRZED 

KOMPUTEREM                I TELEWIZOREM! 
7. NIE CZĘSTUJ SIĘ NICZYM OD OSÓB, KTÓRYCH NIE 

ZNASZ I KTÓRYM NIE UFASZ! 
8. WYKORZYSTAJ CZAS NA REALIZOWANIE SWOICH PASJI                           

I ZAINTERESOWAŃ! 
9. UBIERAJ SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY! 
10. JEŚLI ZOSTAJESZ W DOMU SAM, NIE OTWIERAJ DRZWI 

NIEZNAJOMYM! 
 

Życzę udanych i bezpiecznych ferii.     
                                                           p.  A. Hernas 
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„Bezpieczne ferie” 
 

            Pod taką nazwą odbyło się spotkanie uczniów klasy pierwszej SP  
z przedstawicielkami Straży Miejskiej z Andrychowa.  Strażniczki opowiadały 
dzieciom, jak należy bezpiecznie spędzić ferie. Uczniowie dowiedzieli się,  
w jakich miejscach można zjeżdżać na nartach czy sankach, a gdzie jest to 
kategorycznie zabronione. Sporo informacji przekazały panie na temat 
organizowania kuligów. Wspomniały również o bezpieczeństwie w domu 
wówczas, gdy dziecko zostaje samo.   

 
          Nie pozostaje mi nic innego, jak dołączyć się do życzeń pani Anny 
Hernas. Może w kolejnym numerze naszej gazetki zechcecie się podzielić 
wrażeniami z minionych ferii?!  
              p. M. Paczyńska   
                         

Konkurs poetycki 
          20 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie, odbyło 
się wręczanie nagród dla zwycięzców Dziecięcego Konkursu Poetyckiego 
„Radosny czas, Bożego Narodzenia czar”. Jury w składzie: p. Regina 
Grabowska, p. Krystyna Korbut-Płonka oraz p. Maria Przybyłowicz, wyłoniły 
laureatów spośród dwóch kategorii wiekowych.  

II miejsce w kategorii klas IV-VI zajęła uczennica z naszej szkoły - 
Klaudia Susfał z klasy IV. Dyplomy oraz nagrody pocieszenia trafiły do 
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uczennic klasy IV: Agnieszki Smazy, Pauliny Kurek, Magdaleny Łysoń oraz 
Andżeliki Sordyl.  

Czyżby nam rosły przyszłe poetki?! Dziewczynom gratulujemy 
 i życzymy dalszych sukcesów. 
       p. Marta Paczyńska 

 
Oto wiersze Waszych koleżanek, które napisały je specjalnie na 

konkurs poetycki 
 

„Bóg się rodzi” 
 
W Boże Narodzenie 
Wszyscy się radują 
Osiołek z barankiem 
Żywo podrygują. 
 
W mizernej stajence 
Wśród ubóstwa, chłodu 
Narodził się człowiek 
Zbawiciel narodu. 
 
Trzej Królowie przyszli 
Radość zobaczyli 
Dary swoje Panu 
Z pokłonem złożyli. 
 

WIGILIJNY DZIEŃ  
 
W ten grudniowy dzień ,  
Wszystko zmienia się. 
Na drodze lód ,  
W powietrzu chłód.  
Wszędzie ruch ,  
A na ziemi biały puch.  
Wszyscy do wigilii się przygotowują ,  
Dlatego też prezenty kupują.  
Atmosfera ciepłą panuje , 
 I wszystkim humor dopisuje. 
Opłatkiem wszyscy się dzielimy ,  
I szczęścia sobie życzymy.  
Uśmiechnięci wspólnie siadamy ,  
I kolędy śpiewamy. 
Na koniec radośni zasypiamy , 
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Maryja z Józefem 
Śpiewając Mu luli 
Zbawiciela Świata 
W ramionach swych tuli. 
 
Rozeszła się szybko 
Wesoła nowina 
Każdy chce zobaczyć 
Matki Bożej Syna. 
  Klaudia Susfał, kl. 4 
 
„Radosny czas” 
Gdy nadchodzi Boże Narodzenie 
to jesteśmy razem. 
Tata wybiera dla nas prezenty, 
a mama szykuje pyszne posiłki. 
Tradycją jest czekanie na pierwszą 
gwiazdkę. 
Na dwa dni przed Wigilią stroimy 
choinkę,  
pod która kładziemy prezenty. 
Tuż przed wieczerzą czytamy Pismo 
Święte. 
Uwielbiam zapach ciasta, 
które piecze nasza mama. 
W dzień wigilijny łamiemy się 
opłatkiem, 
śpiewamy kolędy i pastorałki. 
Święta to czas, który spędzamy 
w gronie najbliższej Rodziny.  
                          Paulina Kurek, kl. 4 

I do następnej wigilii czekamy.  

                  Andżelika Sordyl kl. IV  
                 

DZIEŃ PRZED BOŻYM 
NARODZENIEM 

 
Za oknem śnieżna biel. 
Zima wita nas, 
Przygotowując na mroźny czas. 
A w domu śpiew, zabawa, 
Przygotowania i wrzawa. 
Przecież Pan Jezus na świat 
Przychodzi, więc radujmy się. 
Wigilia – wieczerza, otwiera  
Szeroko drzwi, by przywitać 
Go w te radosne dni. 
Mama krząta się po kuchni, 
Czuć już zapach dań, 
A my za okno kierujemy wzrok 
Na Betlejemską Gwiazdę, 
Gdyż czas kolędowania nadszedł, 
Już czas. 
                    Agnieszka Smaza, kl. 4 
 

 

Radosny czas, Bo Ŝego Narodzenia czar! 
JuŜ za chwil ę Wigilia, wszyscy ciesz ą si ę, 
bo Wigilia najwi ększym wydarzeniem jest. 
Na pierwsz ą gwiazdk ę czekamy i do okna zagl ądamy. 
Opłatkiem si ę dzielimy, Ŝyczenia składamy, 
przy wigilijnym stole zasiadamy. 
Jemy Ŝur z grzybami, kluski z miodem, barszcz z 
uszkami 
oraz karpia, którego złowili śmy sami. 
Śpiewaj ąc kol ędy, cieszymy si ę,  
Ŝe Jezus Chrystus narodził si ę. 
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Choinka, prezenty, Mikołaj te Ŝ 
i Ty o tym dobrze wiesz. 
Upominki otwieramy, wówczas u śmiechy na twarzach 
mamy. 
BoŜe Narodzenie to czas wielkiej rado ści, 
Świ ęta pełne szcz ęścia i rado ści.  

                Magdalena Łyso ń, kl. 4 
 

Rekordowa kwotaRekordowa kwotaRekordowa kwotaRekordowa kwota    
        Tegoroczny XIX finał 
Wielkiej Orkiestry Świ ątecznej 
Pomocy ju Ŝ za nami. Zbierali śmy 
pieni ądze na zakup sprz ętu dla 
dzieci z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi. Udało si ę 
nagromadzi ć 91.496,02 zł.  

Wśród 160. wolontariuszy, 
nasz ą szkoł ę reprezentowały: 
Dominka Jopek z kl. I B Gim. oraz 
Klaudia Mazanek z kl. I A Gim. 
Dominika wykazała si ę niesamowit ą 

wytrwało ści ą. Przez cały dzie ń kwestowała razem ze 
swoj ą kuzynk ą na terenie Andrychowa. Klaudia z kolei 
kwestowała w Zagórniku. Sztab WO ŚP w Andrychowie 
składa serdeczne podzi ękowania.  
      p. M. Paczy ńska  
 
 

RECENZJA KSIĄŻKI -  „Oskar i Pani Róża”  
 

Eric - Emmanuel Schmitt 
 

Książka pt: ”Oskar i Pani Róża” to niezwykły utwór, opowiadający 
 o losach dziesięcioletniego chłopca, Oskara, który spędza dłuższą  część 
swojego dzieciństwa w szpitalu, umierając na białaczkę. Po nieudanym 
przeszczepie szpiku, czuje się niechciany i lekceważony przez rodziców, 
lekarzy i pielęgniarki. Oskar, najlepiej czuje się w obecności  cioci Róży. Tak 
chłopiec nazywa najstarszą wolontariuszkę w szpitalu. Pomaga mu uporać się 
z codziennością. To właśnie ona wpada na pomysł pisania listów do Boga oraz 
traktowania każdego dnia życia, jako dziesięciu lat. 
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 Jest to opowieść, którą może przeczytać dziecko i osoba dorosła. 
Prawie każda strona przynosi ważną myśl, uczy doceniać chwilę, akceptować 
cierpienie. Polecam ;) 

B.P. 
 

WIOSENNY TURNIEJ RECYTATORSKI 
 

 Kilka lat temu odbywały się w naszej szkole tzw. TURNIEJE 
RECYTATORSKIE.  śałujemy, Ŝe tradycja deklamowania poezji zanikła                       
i w związku z tym  postanowiłyśmy zorganizować WIOSENNY 
TURNIEJ RECYTATORSKI, który odbędzie się 8 marca 2011 r. 
 
Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 6  szkoły 
podstawowej            i 1 – 3 gimnazjum; (dwie kategorie 
wiekowe). 

2. KaŜdą klasę mogą reprezentować 3 osoby. 
3. Uczniowie chętni są proszeni o zgłaszanie się do pań polonistek 

do 20.02.2011 r. 
4. NaleŜy przygotować 2 wiersze do recytacji: pierwszy o tematyce 

wiosennej, drugi o tematyce dowolnej. 
5. WIOSENNY TURNIEJ RECYTATORSKI odbędzie się w ZSS 8 

marca. 
6. Na zwycięzców czekają nagrody! 
 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wyjątkowym 
konkursie! 
                                                     Nauczycielki języka polskiego 

 

KĄCIK HISTORYCZNY 

Pierwsza Wojna Światowa i Odzyskanie Niepodległo ści  
wZagórniku cz. 3 
( Rok 1915 Józef Piłsudski w Andrychowie, fragmenty książki Józefa Herzoga 
„Krzyż Niepodległości”). 
 
    Nadszedł 1915 rok. I nawet do górskiej, zapadłej wioski nadeszła wiadomość, 
że Piłsudski z Legionami przychodzi na odpoczynek w rejon Kęt. Poruszenie było 
ogólne. Wiadomość okazała się prawdziwa. 
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     Nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że stałem w ów dzień styczniowy na 
trotuarze zapełnionym młodzieżą i starszymi naprzeciw pałacu Bobrowskich  
w Andrychowie. Ulicą od strony stacji kolejowej zdążały kompanie za 
kompaniami legionistów. Przed bramą wjazdową do pałacu stał sztab Brygady  
i Piłsudski. Był w maciejówce (rodzaj czapki) na głowie, w kurtce powyżej kolan 
z kołnierzem futrzanym. Wszystkie oczy widzów były skierowane na jego postać. 
Okrzyki „Niech żyje Polska, niech żyje Piłsudski, niech żyją Legiony” nie 
ustawały. Maszerowali żołnierze, krzycząc chóralnie na wysokości sztabu „Niech 
żyje Komendant, niech żyje Dziadek (tak żołnierze nazywali Piłsudskiego)”  
i przechodzili kolejno i tuż zaraz na rynku w Andrychowie ustawiali broń w kozły 
i zdejmowali rynsztunek. 
    A Piłsudski stał, salutował swych żołnierzy, uśmiechał się,  
a charakterystyczna i z miejsca pociągająca twarz z wąsami była z daleka 
widoczna i rozróżniana. Każdy tę twarz widział, upamiętnił ją sobie na zawsze. 
Nawet mój ojciec. Choć w późniejszym życiu był przeciwnikiem Piłsudskiego- 
polityka, to jednak do końca życia wspominał tę chwilę, kiedy widział 
Piłsudskiego-żołnierza.  
    Każdy chciał zobaczyć Polskie Wojsko, ten żywy  symbol naszego hymnu 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Entuzjazm był bardzo duży i szczery. Mnie, brata 
mego i innych pociągał romantyzm, młodzieńczy patriotyzm, ale co  ciągnęło 
mego ojca i starszych wiekiem gospodarzy z Zagórnika na tę chwilę do 
Andrychowa? Jestem przekonany, że nie była to zwykła ciekawość. 
    Po skończonym przemarszu pobiegliśmy na rynek. A tam już ludność roznosiła 
żołnierzom jadło, napoje, słodycze, papierosy i tam już żołnierze bratali się  
z rodakami. Również my młodzi otaczaliśmy grupki legionistów, słuchając 
rozmów i opowieści. Po chwilowym odpoczynku nastąpił odmarsz do Kęt.  
     Legioniści stanęli na odpoczynek w Kętach i okolicznych wsiach 
Wilamowicach, Czańcu, Nowej Wsi, Bielankach, Łękach, w Osieku i innych. 
Piłsudski  zamieszkał w samych Kętach na rynku w domu, w którym mieściła się 
apteka. 
    Legioniści po dłuższym odpoczynku w Kętach i okolicy odjechali  na front 28 
lutego 1915 r. nad rzekę Nidę. 

Józef Piłsudski (1867-1935), walczył z zaborcami Polski, dowódca 
Legionów Polskich  

w czasie I wojny światowej, Naczelnik Państwa Polskiego w latach 
1918-1922, pierwszy Marszałek Polski, dwukrotnie premier, czyli szef 
rządu. Za zasługi oddane Ojczyźnie uznany za bohatera i pochowany na 
Wawelu. 

Ciąg dalszy nastąpi 
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Styczeń na kartach historii 
    
 Powstanie Styczniowe  
 
    Od 22.01.1863 r. do 11.04.1864 r. trwało największe polskie powstanie 
narodowe, zakończone klęską powstańców.  
    Powstanie było wymierzone przeciw Rosji i było spowodowane 
narastającym terrorem.  
    Bunt wybuchł po ogłoszeniu 22 stycznia1863 r.  manifestu przez Rząd 
Tymczasowy.  
    Objęło swoim zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego(Królestwo Polskie, część 
Ukrainy, Białoruś, Litwę.) Było największym polskim powstaniem narodowym, 
spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej; miało charakter 
wojny partyzanckiej,w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek, mimo 
początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których 
kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 
38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. 
wyemigrowało. 

Po klęsce powstania, Rosjanie wprowadzili ostre represje. Powstanie 
podważyło rodzący się sojusz  rosyjsko-francuski. 
                                                                               Oprac.    Marcin Bizoń, kl.6b 

 

IMIENNIK 

Weronika – imię wywodzi się  z greki od słów phero - nieść i nike - 
zwycięstwo.  Weronika nie jest typem "luzera", ale mimo tego jest 
obdarzona subtelnym humorem. Poza tym zawsze słuŜy radą  
i wsparciem, dlatego ma mnóstwo przyjaciół. Jej uzdolnienia kierują ją 
ku literaturze.  

Marta - jest niezaleŜna, o ciekawej osobowości. Uparcie dąŜy do celu. 
Osiąga sukcesy dość szybko. Zwalcza wszelkie przeszkody. Wszystkie 
Marty od dziecka mają dobrze określone zainteresowania, wiedzą kim 
chciałyby zostać, gdy dorosną i zwykle wybierają praktyczne zawody, 
w których moŜna zarówno być uŜyteczną dla innych, jak i osiągnąć 
wymierne wyniki. MoŜna zaufać jej zdrowemu rozsądkowi. Potrafi 
sobie narzucić dyscyplinę. Dobrze się sprawdzają w trudnych 
warunkach, kiedy trzeba sobie radzić w Ŝyciu przy pomocy skromnych 
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środków. Umie zrozumieć ludzka niedolę i podnieść na duchu.  
W miłości Marty są wierne.  

Piotr - bywa surowy, twardy, ale jednocześnie grzeczny i układny. 
Wielki myśliciel; bywa, Ŝe zŜera go ambicja. Zainteresowania rzeczami 
wielkimi, nie odkrytymi tajemnicami, nauką; zadatki na uczonego. 
Lubiany  
w środowisku zawodowym i domowym. Czasem roztargniony, czym 
denerwuje najbliŜszych. Poluje... na dziewczęta! 

Damian - imię niewątpliwie greckie, pozostało do dziś niewyjaśnione. 
Damian łagodzi obyczaje, skłania do zgody i kompromisów. Damian 
jest męŜczyzną  o temperamencie, który daje mu silna w horoskopie 
planeta Wenus. Owi "synowie Wenus" wygłaszają wywaŜone poglądy, 
obce są im skrajne stanowiska, swoje decyzje konsultują z całym 
otoczeniem  
i wszystkim chcieliby dogodzić. Z racji wrodzonego zmysłu harmonii 
mają ucho wraŜliwe na muzykę, a oko na piękne malarstwo, modę  
i architekturę.  

                                                                               oprac. Paulina Pawłowska 

Puścić wodze fantazji – z cyklu „Nasza twórczość”  

Czarownica 
 
Gdzieś daleko za lasami, 
Za górami i siedmioma dolinami, 
Na mrocznym wzgórzu chata stała. 
Była straszna i niemała. 
Mieszkała w niej czarownica 
zarozumiała, 
Która całą czarną magię znała. 
Pewnego dnia w sobotę 
Miała na szklankę mleka ochotę. 
Swoje wzgórze opuściła, 
Dwie krowy wydoiła. 
Gdy wróciła bardzo się zdziwiła, 
Aż mleko z ręki upuściła. 

 
 
Nietoperze odleciały, 
Grzmoty grzmieć przestały, 
Wszystkie pająki pouciekały, 
Kolorowe kwiaty powyrastały. 
Czarownica przerażona, 
Cała zaniepokojona. 
Kanapkę z serem zjadła 
I na pomysł wpadła. 
Różdżką zaklęcia rzuciła, 
I wszystko do normy przywróciła. 
 
                                                   G.P. 
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  KKKKaaaarrrrnnnnaaaawwwwaaaał     –to najczęściej okres przeróżnych zabaw. 

Pierwszy dzień karnawału datuje się na  
6 stycznia w święto Trzech Króli,  
a ostatni we wtorek przed Środą Popielcową. 
Samo słowo „karnawakarnawakarnawakarnawał” pochodzi z języka 
włoskiego - carne vale, co oznacza 
pożegnanie mięsa. Co możemy skojarzyć  
z nadchodzącym Wielkim Postem. Dawniej 
wierzono również, że zboże będzie tak żyzne 
jak wysokie będą skoki. Dlatego karnawał 
związany jest z tańcami. 
Bardzo uroczyście karnawał obchodzi się  

w Rio de Janeiro w Brazylii. Sama zabawa trwa tam pięć dni 
i pięć nocy. Oprócz w Rio karnawał króluje w : Wenecji, 
Wiedniu, Londynie, Nowym Orleanie, Niemczech, Wyspach 
Kanaryjskich i Danii.  

G.P. 

 

KĄCIK SPORTOWY -   Gladiatorzy Wenty 

Jak już wszyscy wiecie(przynajmniej tak mi się wydaje…) trwa wielki turniej 
- 22. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej mężczyzn w Szwecji. Impreza 
zaczęła się 13.01.11r. i będzie trwać do 30.01.11r. W mistrzostwach biorą 
udział 24 zespoły.  
Miejmy nadzieję, że nasi „gladiatorzy” poradzą sobie w nim bardzo dobrze 
i przywiozą nam jakiś medal…(najlepiej złoty!!!) 
A oto oficjalny skład polskiej reprezentacji na MŚ w Szwecji: 

Trener Reprezentacji: Wenta Bogda 

Bramkarze: 
Szmal Sławomir(C) 
Wyszomirski Piotr 
 

Obrotowi: 
Jurecki Bartosz 
Siódmiak Artur 
Grabarczyk Piotr 
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Rozgrywający: 
Bielecki Karol 
Jaszka Bartłomiej 
Jurecki Michał 
Jurkiewicz Mariusz 
Lijewski Marcin 
Rosiński Tomasz 
Tkaczyk Grzegorz 
Zaremba Mateusz 

Skrzydłowi: 
Jurasik Mariusz 
Kuchczyński Patryk 
Tłuczyński Tomasz 
Tomczak Bartłomiej 
 

A o to poszczególne grupy: 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

Francja Islandia Dania Polska 

Hiszpania Norwegia Chorwacja  Szwecja 

Niemcy Węgry Serbia Argentyna 

Egipt Austria Rumunia  Korea Pd. 

Tunezja Japonia Algieria Słowacja 

Bahrajn Brazylia Australia Chile 

Autor: Sir Dawidos Kreskos 

 
Mogą si ę Wam przyda ć… 
 

Kwiatek pragnie wody, 
a motyl kwiatuszka. 
Ja pragnę od Ciebie, 
jedynie serduszka.  
                              P.R. 
Pali się Praga, 
Pali się Rzym 
Lecz nasza miłość 
Nie pójdzie w dym  
 
Utonie wiaderko 
Utonie z kwiatami 
Ale nie utonie 
Miłość między nami 
Miłość to bajka 
Życie to sen 

Miłość, a przyjaźń 
To coś odmiennego. 
Lubi się wszystkich 
A kocha jednego  
 
Ktoś bardzo Cię kocha, 
Nie powiem Ci kto 
I myśli o Tobie 
Nie powiem Ci co 
I w myślach całuje 
Nie powiem Ci jak 
I ktoś Ci tak bliski 
Nie powiem Ci kto 
Chciałby Ci wyznać 
Nie powiem Ci co 
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A mimo to 
Ja kocham Cię 
 
 Miłość jest piękna 
Piękniejsza od Słońca 
Lecz tylko wtedy 
Gdy wytrwa do końca  
 
Ślę Ci moją Walentynkę 
zrób więc do mnie słodką minkę, 
daj buziaka albo dwa 
i niech nasza miłość trwa! 
 
Dzień świętego Walentego 
To dzień dobry dla każdego! 
W tym dniu wszyscy to wyznają, 
Że chcą kochać i kochają! 
 
W dzień świętego Walentego 
nic nie stanie się tu złego 
bo ja jestem obok ciebie 
szepcąc: kocham ciebie 
 
W tym dniu szczególnym 
I pełnym radości 
niechaj wielkie szczęście 
w sercu twym zagości!!! 
 
W Dniu Zakochanych, 
W dniu Walentego 
Przyjmij życzenia 
Od chłopaka swego! 

Lecz serce Ci powie 
Za dzień, może dwa, 
Że ten kto Cię kocha 
To właśnie – Ja 
 
Jesteś cudem nad cudy, 
z Tobą nie ma nudy! 
Kocham Cię nad życie, 
choć to ukrywam skrycie... 
Bądź, proszę, mym Walentym 
zawsze uśmiechniętym! 
 
W zeszłym roku pokochałam, 
a gdy przeszło wreszcie mi, 
wtedy znowu cię ujrzałam 
i odbiło znowu mi. 
 
Kiedyś miłość była mi obca, 
Niemiła, niewidoczna 
Odkąd cię ujrzałam, 
Od razu się zakochałam! 
 
 Kwiatek pragnie wody , 
A motyl kwiatuszka , 
Ja pragnę tylko twojego serduszka 
 
W Dniu Zakochanych, 
W dniu Walentynki, 
przyjmij życzenia 
Od swej dziewczynki!  
 

G.P. 
 

 „W kr ęgu tajemnic – Dlaczego śnieg jest biały?” 
       
 Razem z rokiem 2011 wraca cykl „W kręgu tajemnic”, gdyż uznałem, że 
jest mnóstwo tajemniczych zagadek i zagadkowych tajemnic wartych 
wyjaśnienia. 

Dlaczego śnieg jest biały?  
       Białe substancje odbijają prawie całe światło, które na nie pada. Ze 
śniegiem sprawa jest znacznie ciekawsza: tak naprawdę śnieg nie jest biały, 
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ale przeźroczysty. Ludziom wydaje się, że śnieg jest biały 
ze względu na to, że odbija wielką ilość światła. Dzieje się 
tak za sprawą kryształków śniegu, które tworzą śnieżne 
gwiazdki. Kiedy pada śnieg tych gwiazdek jest bardzo 
dużo. Jeżeli kryształów śniegu jest dużo, to odbijają one 
więcej światła i dlatego z daleka śnieg wydaje się biały.  

Co to jest lawina? 
       Lawina to masy śniegu zsuwające lub staczające się z dużą prędkością ze 
stoku górskiego. Tworzy się ona po obfitych opadach śniegu albo  
w czasie odwilży, kiedy śnieg staje się mokry i bardzo ciężki.    

Dlaczego pod koniec zimy dni są coraz krótsze?  
       Nie zawsze tyle samo światła słonecznego dociera na ziemię. Zimą, kiedy 
słońce jest nisko, jego wędrówka po niebie jest krótsza niż latem. Dni są 
wtedy krótkie, a noce długie. Wraz z końcem zimy słońce zaczyna wyżej 
świecić na niebie i dni stają się coraz dłuższe.  

Dlaczego widzimy swój oddech, gdy jest zimno? 
       Podczas wydechu, napełniasz powietrze parą wodną. Jeżeli powietrze jest 
bardzo zimne, para wodna zamienia się w miliony maleńkich kropelek wody 
i wygląda jak niewielka chmura. Dlatego w zimny dzień możesz zobaczyć 
swój oddech. 

Krzysztof Gilek 
 

Pi ęć pyta ń do Sylwii Dudek 

podołam każdemu zadaniu… 
-P&P:  Cześć, czy możemy przeprowadzić z Tobą wywiad? 
-Sylwia Dudek: Bardzo chętnie odpowiem wam na wszystkie pytania. 
-P&P: Wiemy, że jesteś przewodniczącą szkoły podstawowej, czy od samego 
początku byłaś przekonana do tego, by startować? Skąd wziął się ten pomysł? 
-S.D: Na początku V klasy postanowiłam wziąć udział w wyborach do 
samorządu. Bardzo bałam się tej decyzji, ale przełamałam się. Na początku 
byłam w sekcji dekoracyjnej, a w szóstej klasie awansowałam na stanowisko 
przewodniczącej. 
-P&P: Czy będziesz się starała  realizować postulaty uczniów? 
-S.D: Będę próbowała podołać swoim obowiązkom i obiecuję, że zrobię 
wszystko co w mojej mocy. 
-P&P: Jak myślisz, na czym głównie polega Twoja praca? 
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-S.D: Myślę, że jest to trudne wyzwanie. Nie miałam jeszcze do wykonania 
jakichś  ekstremalnych zadań, ale myślę, że z biegiem czasu,  wszystkiego się 
nauczę i podołam każdemu zadaniu. 
-P&P: Czego najbardziej się boisz? 
-S.D: Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na początku bałam się, że przez to, 
że zostałam przewodniczącą  nikt nie będzie mnie lubił. Staram się być taką 
osobą  jaką jestem, bez względu na to jaką 
pełnie funkcję. 
-P&P: Będąc przewodniczącą masz jakieś 
marzenie związane ze szkołą, które można 
by spełnić? 
-S.D: Wiele jest marzeń... Chciałabym, 
aby w szkole były automaty z piciem i 
sklepik szkolny, a najbardziej, żeby było 
więcej dyskotek. Niestety nie zależy to 
ode mnie tylko od pana dyrektora. 
-P&P: Dziękujemy za wywiad. Życzymy 
sukcesów w wykonywaniu swoich zadań. 
-S.D: Ja też bardzo dziękuję. 
                                                          
Rozmawiały P. Pawłowska i P. Drabik 

 

CIEKAWOSTKI 
☺ Imię Myszki z bajek Walta Disneya zostało wymyślone przez żonę 

Walta, Lillian Bounds. 
☺  W 1974 roku pojawił się Cadillac DeVille, pierwszy samochód 

wyposażony w poduszkę powietrzną. 
☺  Atmosfera pochłania 20% promieniowania słonecznego. 
☺ Najdłuższe molo na świecie (2158 m) znajduje się w mieście Southend-

on-Sea (Anglia). 
☺ Ukrainę zamieszkuje ponad 100 narodowości. 
☺ Pierwsza gitara Elvisa Presleya kosztowała $12.95. 
☺  Najmniejszym kościołem jest kaplica św. Isabel de Hungria in 

Colomares w Maladze. Ma nieregularny kształt i pow. 1,96 m². 
☺  Największa góra lodowa miała 3100 km² powierzchni – była większa 

od powierzchni Belgii. 
☺  Łączna długość naczyń układu krwionośnego wynosi 100000 km. 
☺ Pszczoła może przelecieć 15 mil w ciągu godziny. 
☺  Ludzie bardziej boją się pająków niż śmierci  
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☺ Obecnie największym samochodem na świecie jest Liebherr T 282B. 
Jego masa to 203 tony, a ładowność 360 ton. 

☺ W Turcji zjada się rekordowo ok. 200 kg chleba na osobę rocznie. 
☺ Spośród wszystkich kierowców przyciskających klakson na światłach, 

aż 92% to mężczyźni. 
☺ Przeciętnie kobiety potrafią utrzymać sekret przez 47h. 
☺ Łabędź niemy jest najcięższym i największym ptakiem w Polsce. 
☺ Sieć pająka jest trzy razy silniejsza niż stalowa sieć o tej samej 

grubości. 

Czy wiesz, Ŝe...? 
... liczba owiec w Australii trzykrotnie przewyższa liczbę ludzi? 
... 70% ciepła człowieka ucieka przez głowę? 
... największy kryształ na Ziemi znaleziono na Madagaskarze (ważył 380 ton)? 
... najgrubszy na świecie pień drzewa ma kasztan rosnący na zboczu Etny 
(57,9 m obwodu)? 
... najwyższe drzewo świata to 800-letnia sekwoja w USA (mierzy 112 
metrów)? 
... największe skupisko aktywnych wulkanów znajduje się w Indonezji (aż 
167)? 
... źródło w Arizonie tryska wodą najwyżej na świecie, na wysokość 190 
metrów? 
... najcięższy wyhodowany arbuz ważył 118 kg (USA, Arkansas)? 
... Indonezja obejmuje 13 tysięcy wysp (to największy archipelag na świecie)? 
... krew człowieka wykonuje pełny obieg w układzie krążenia w ciągu około 
minuty? 
... na języku człowieka znajduje się około 10 tysięcy kubków smakowych? 
... najszerszym wodospadem świata jest wodospad Khone w Loasie (ma 10,8 
km szerokości)? 
... jezioro Bajkał mieści 20% słodkiej wody świata? 
... nacieki jaskiniowe zwane stalaktytami, "rosną" z prędkością 1 cm na 1000 
lat? 
... wieloryb, płetwal błękitny waży tyle, co 18 dużych słoni (ok. 140 ton)? 
... w Himalajach i w Karakorum jest 96 spośród 100 najwyższych gór świata? 
... najszybciej pływającą rybą na świecie jest żaglica (osiąga prędkość 109 
km/godz.)? 
... koliber hawański jest najmniejszym ptakiem świata (ma 5,5 cm długości i 
1,6 g wagi)? 
... najwyżej wyrastają australijskie drzewa eukaliptusowe (osiągają wysokość 
150 metrów)? 
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... woda pokrywająca powierzchnię Ziemi waży około 1,5 tryliarda kg? 

... drzewa mangrowe jako jedyne na świecie rosną w słonej wodzie? 

... temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąć ponad 15 tysięcy stopni 
Celsjusza?   

ABSURDY ŚWIATA  
� W Provo (Utah, USA) obowiązuje przepis zabraniający wychodzenia 

psom z domu po godzinie 19:00. 
� W Maine (USA) zabronione jest słuchanie w niedziele radiowych 

audycji rozrywkowych 
� W Kalifornii (USA) ludziom bez uprawnień myśliwskich zabronione 

jest stawianie pułapek na myszy.  
� W miejscowości East Lake w Ohio (USA) obowiązuje zakaz kopania 

zwierząt. Kara za kopnięcie np. psa to grzywna 25 dolarów i 10 dni 
więzienia. 

� W Libii w 1977r. sąd, zgodnie z prawem islamskim, skazał na miesiąc 
więzienia psa, który pogryzł człowieka. 

� Biuro polityczne Komunistycznej Partii Kuby wydało zakaz 
przemawiania dłużej niż godzinę. Zasada nie obowiązuje Fidela Castro 
(średni czas przemówienia - 5,5 godziny).  

Osiągnięcia człowieka - czy wiesz, Ŝe...? 
... przez największe teleskopy widać przednie światła samochodu z odległości 
25 tysięcy kilometrów? 
... współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf 
noszonych dawniej na szyi w Chorwacji? 
... Pałac Kultury i Nauki ma 42 piętra i 13 km schodów, a windy pokonują 
dziennie ok. 200 km? 
... najdłuższym mostem na świecie jest Lake Pontchartrain Causeway 
w Luizjanie na południu Stanów Zjednoczonych? 
... róg alpejski to największy instrument dęty w Europie (ma do 4 metrów 
długości!)? 
... najwyżej usytuowanym miastem świata jest chińskie miasto Wenchuan 
(5100 m n.p.m.)? 
... najszybszy samochód świata to Thrust SSC (w 1997 r. osiągnął prędkość 
1228 km/h)? 
... pierwszy na świecie komputer powstał w USA w 1946 roku i nazywał się 
ENIAC? 
... nakręcony w 1888r. Roundhay Garden Scene uznawany jest za najstarszy 
film w historii? 
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... w skład Angkor Wat, największego kompleksu religijnego na świecie, 
wchodzi 250 budowli? 
... alfabet łaciński składa się z 26 liter, a pismo chińskie z ponad 50 tysięcy 
znaków? 
... najdłuższy drewniany most w Polsce, o długości 184 metrów, znajduje się 
w Wąsoszu Górnym? 
Źródło: www.eioba.pl                                                        Katarzyna Rokowska 
 

CZYTANIE  FOTOGRAFICZNE  
Zachęcam do eksperymentu. Przeczytajcie poniższy tekst!!! Nasz 

umysł jest genialny!!! 

 

Czy wiecie, że człowiek może przeczytać jedną stronę tekstu   
w czasie krótszym niż jedna sekunda? Zatem całą powieść można przeczytać 
w kilka minut !!! 

Oj, w obliczu „Krzy żaków” i innych lektur taka umiej ętność byłaby 
wybawieniem, zwłaszcza dla tych, którzy 2 dni przed rozpoczęciem 
omawiania lektury przypomnieli sobie o tak owym fakcie.  

WARUNKI CZYTANIA FOTOGRAFICZNEGO: 
1. Nie staraj się czytać w pamięci, nie poruszaj ustami czytając ani nie 
wypowiadaj szeptem słów, to nie pomaga a wręcz przeszkadza (jesteśmy  
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w stanie usłyszeć, także w umyśle - nie więcej niż kilkaset słów na minutę, oko  
w tym samym czasie potrafi zobaczyć od 2000 do kilku tysięcy słów!). 

2.  Nie staraj się czytać każdego słowa z osobna, nie zwracaj uwagi na każdą 
kropkę i przecinek. To spowalnia czytanie a i tak niewiele pomaga zrozumieć 
czytany tekst. W każdym języku istnieje wiele zbędnych słów a każdy tekst, co 
najmniej w połowie składa się ze stylistycznych bzdur, które nie zawierają wiedzy 
a jedynie ładnie wyglądają. Aby osiągnąć cel i zrozumieć tekst oraz ewentualnie 
go zapamiętać należy wyłapać kluczowe słowa a nie zastanawiać się nad 
bezużytecznymi słowami (przecież i tak je wszystkie znasz, kiedyś je widziałeś, 
skup się na informacjach i treści). Pamiętaj, że celem czytania jest znalezienie 
odpowiedzi na wcześniej postawione przez Ciebie pytania a nie przeczytanie 
danego fragmentu, czytanie jest tylko środkiem do celu, jakim jest wydobycie  
z tekstu interesującej Cię informacji. 

3. Obejmij wzrokiem jak największe pole czytanego tekstu, dzięki temu szybciej 
czytasz. 

             Aby spełni ć powy ższe warunki potrzebujesz 
troch ę ćwiczeń, które nie s ą trudne, ale zabior ą Ci 
troch ę czasu. Zacznij ju ż teraz:  
- odsuń czytaną książkę/gazetę na odległość o 10-15 cm większą niż do tej pory, 
w ten sposób zwiększysz automatycznie swoje pole widzenia. 

- grupowanie słów - podziel stronę na 3 kolumny (każda linijka podzielona będzie 
na 3 części). Teraz staraj się wychwycić jednym rzutem oka wszystkie wyrazy 
w danej kolumnie, potem następnej kolumnie, itd. Dzięki temu ćwiczeniu 
pozbędziesz się obawy przed pomijaniem niektórych zbędnych wyrazów (bo 
nawet jeśli je pominiesz to i tak zrozumiesz całość) oraz uczysz się wychwytywać 
całe zwroty a nie pojedyncze słowa. Jako pomoc może Ci służyć np. ołówek, 
długopis, wskaźnik, którym wskazuj zawsze środek kolumny. Można podzielić 
stronę też na 2 kolumny. 

- czytanie pionowe w tempie 1 strony na sekundę - jeśli opanujesz grupowanie 
słów to skup się teraz na czytaniu tylko środkowej kolumny (pomiń skrajne), 
postaraj się wyłapać sens i istotne wiadomości ogarniając jednym rzutem oka całą 
linijkę (kolumny skrajne i tak pozostają w polu Twojego widzenia peryferyjnego). 
Wskaźnik przesuwaj coraz szybciej w dół, fachowcy radzą przesuwać go szybciej 
niż nadążają Twoje oczy. Skup wzrok na tekście ale podążaj za wskaźnikiem. 
Ćwicz aż nie będziesz potrzebował więcej niż 1 sekundy na przeczytanie strony.  

NIE ZRAŻAJ SIĘ!!!  Początkowo będziesz myślał, że nic nie rozumiesz ale 
ćwicz wytrwale, już po krótkim czasie zaczniesz zauważać, że na główny plan 
wybijają się słowa kluczowe. Umysł człowiek jest genialny, nie zna granic!!! 

               Tym, którzy zainteresowali si ę tematem i podejm ą się nauki 
czytania fotograficznego, życzę powodzenia, wytrwało ści, no i  sukcesów!!! 
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Informacje na temat czytania fotograficznego pochodzą z: http://www.l-
earn.net/index.php?id=498   
                                                                                                  oprac.Anna Hernas 

Kącik Kulinarny  - Ciasto na pizzę 

 

Składniki: 
1/2 kg mąki 
1 torebka droŜdŜy instant 
3 łyŜki oliwy z oliwek 
1 łyŜeczka soli 
1 szklanka wody ciepłej 

Sposób przygotowania: 

1.Ciasto zaczynam od wyrobienia mąki z solą, 
droŜdŜami i wodą – wody dodaje tyle, by 
otrzymać ciasto o średniej twardości tak, by 
plastycznie układało się pod rękoma.  

2.Kiedy ciasto jest dobrze wyrobione, gładkie dodaję do niego oliwę          
i znowu wyrabiam, aŜ ciasto wchłonie całą oliwę i będzie błyszczące               
i doskonale nie łączące się ze stolnicą.  

3.Teraz ciasto ląduje w misce, miska jest nakryta ściereczką                         
i odstawiona w ciepłe miejsce. Kiedy ciasto podrośnie zwiększy swoją 
objętość około półtora raza, wyjmuję je z miski, oprószam mąką                     
i formuję albo placek, albo pieróg.  

4.Na wysmarowanej blachą oliwie układam ciasto, zawijam trochę 
brzegi, by nadzienie nie uciekało i smaruję je bardzo obficie oliwą. 
Dzięki temu nadzienie, które znajdzie się na cieście nie rozmiękczy 
jego za bardzo i po upieczeniu ciasto będzie odpowiedniej suchości,              
a nadzienie odpowiedniej wilgotności. Wysmarowane ciasto oliwą 
smaruję jeszcze w przypadku niektórych nadzień sosem 
pomidorowym. Dopiero na sos pomidorowy układam nadzienie i nie 
posypuje Ŝadnym serem. To, Ŝe pizza jest juŜ prawie gotowa poznaję 
po brzegach, które lekko są przyrumienione.  

5.Teraz wyjmują na chwile pizzę z pieca  i układam na niej dosyć 
grube plastry mozarelli. Pizzę z mozarella wkładam jeszcze do pieca 
na około 3 minut tak, by ser się rozpuścił i dosłownie leciusieńko 
zaŜółcił. 
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Opracowali: Daniel Wieczorek   
                     i Łukasz Naglik 

  Chwila   rozrywki…  Chwila   rozrywki…  Chwila   rozrywki…  Chwila   rozrywki…  ☺☺☺☺    
 
☺   Jasio pyta tatę: 
- Czy krasnoludki istnieją? 
- Nie wiem, najlepiej sam je o to zapytaj. 
 
☺  Blondynka kupiła bilet lotniczy w  klasie biznes. Siedzi w samolocie, a tam 
sami sławni ludzie. Nagle podchodzi stewardesa i pyta: 
- Podać coś do picia? 
Blondynka chce zaszpanować i odpowiada: 
- Poproszę orange juice … może być jabłkowy. 
 
☺  W piekarni: 
- Jest świeży chleb? 
- Oczywiście, on już w piątek był świeży. 
 
☺ Jaś jest w kościele z babcią. Ksiądz mówi: 
- Za duszę Jana, za duszę Piotra… 
A Jaś na to do babci: 
- Lepiej chodźmy, bo nas tez zadusi. 
 
☺ Koniec roku szkolnego. Jaś wraca do domu. 
- Gdzie masz świadectwo? – pyta ojciec. 
- Pożyczyłem koledze. Chciał nastraszyć swoich rodziców. 
 
☺  Nauczyciel mówi do Jasia: 
- Odmień w czasie teraźniejszym czasownik „gonić”. 
- Ja gonię, ty gonisz, on goni, my gonimy, wy gonicie… 
- A oni? – pyta nauczyciel. 
- A oni uciekają! 
 
☺   - Jasiu dlaczego spóźniłeś się do szkoły? 
- Bo pewnej pani zginęło 50 złotych. 
- I co? Pomagałeś jej szukać?? 
- Nie! Stałem na banknocie i czekałem, aż sobie pójdzie! 
 
☺  Do domu przyszedł ksiądz z kolędą . Po modlitwie i poświęceniu domu mówi 
do małej dziewczynki: 
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- A umiesz się żegnać, moje dziecko? 
- Umiem! Do wiedzenia   
                                                                                                                         
Humor z uczniowskich zeszytów… 

• Ubiustwo (zamiast „ubustwo”). 

• RozmnaŜanie dzielimy na przyjemne i mniej 
przyjemne. (Z lekcji biologii).   

G.P. 
 

Sudoku  
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym 
wierszu, w każdej pionowej kolumnie, i w każdym dziewięciopolowym 
kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz 
kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać. 
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 Julita Kowalska 

 

HoroskopHoroskopHoroskopHoroskop    
BARAN – ( 21 III – 21 IV ) 

Będziesz mieć jasność jak wykorzystać 
swoje możliwości. Twoje twórcze energie 
będą stymulowane poprzez kontakty  
z ludźmi rozumiejącymi przemiany  
w wielkim świecie 

 BYK – ( 22 IV – 20 V ) 
Czas skupienia. Możliwa zmiana  
w twoich planach. Nie bierz na siebie za 
dużo. Nie staraj się bronić czegoś, co 
wyraźnie jest na straconych pozycjach. 
Gruntowna transformacja siebie da ci 
nowe impulsy do działania.  

BLIŹNIĘTA – ( 21 V – 21 VI ) 
Będziesz w stanie rozwiązać 
najtrudniejsze problemy, dzięki dostępowi 
do ukrytych pokładów swoich energii. 
Zwiększy się twoje wyczucie i głębia 
rozumienia świata. Przekroczysz bariery.  
 
 RAK – ( 22 VI – 22 VII ) 

Sprzyja wytrwałość i aktywność. 
Zaczniesz działać pod wpływem 
wzniosłych i pozytywnych idei. To, co nie 
było planowane może okazać się 
mocniejsze od utartych ścieżek  

 LEW – ( 23 VII – 23 VIII ) 
Możesz mieć odmienny od ogółu sposób 
myślenia! Brak umiaru i nieuwaga mogą 
prowadzić do nieporozumień. Dzięki 
kontaktowi z naturą odnowisz swoje ciało 
i ducha. Unikaj skrajności!  

PANNA – ( 24 VIII – 23 IX ) 
Duża szansa na spotkanie ludzi, którzy 
zapragną z tobą przedyskutować istotne 
tematy. Zaczniesz wprowadzać w życie 
wydawałoby się mało znaczące idee, 
które mają zalążek czegoś nowego.  
 

WAGA – ( 23 IX – 23 X ) 
Śmiało kieruj energię tam, gdzie tego 
pragniesz. Zacznie interesować cię 
wszystko, co nowe, oryginalne 
 i mające przyszłość. Twój umysł 
podpowie ci nowe rozwiązania!  

SKORPION – ( 24 X – 22 XI )  
Chociaż jesteś w fazie rozwoju 
wewnętrznego, uda ci się zmienić wiele 
starych nawyków. To dobry dzień dla 
zajęcia się duchowymi sprawami, ale 
trzeba najpierw uporządkować zaległości!  

STRZELEC – ( 23 XI – 21 XII ) 

Czas na regenerację. Wzrośnie twoja 
kreatywność. Zaczniesz brać pod uwagę 
coś, co dotychczas wydawało ci się mało 
istotne. Ludzie, których spotkasz ułatwią 
ci nowe kontakty i podpowiedzą nowe 
sposoby działania 

KOZIOROŻEC – ( 22 XII – 20 I ) 
Wzmocni się twój system nerwowy. Nic 
nie będzie hamować twojej siły 
wewnętrznej! Hobby może stać się dla 
ciebie czymś więcej, niż rozrywką! 
Trafnie ocenisz nowe sytuacje i ruszysz 
do przodu.  

WODNIK – ( 21 I – 19 II ) 
Możesz doświadczyć czegoś nowego. 
Twoje radykalne wyobrażenia o świecie 
zmieniają się na bardziej kreatywne. 
Ludzie zrozumieją sens twojego dążenia 
do spontaniczności i oryginalności.  

RYBY – ( 20 II – 20 III ) 
Przybierzesz twórczą postawę  
w stosunku do zastanych sytuacji. 
Możesz planować coś oryginalnego. 
Warto realizować swoje pomysły z ludźmi 
o dużej fantazji! Wyjdź ku światu.  
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         Z cyklu            Z cyklu            Z cyklu            Z cyklu   palcem po mapie…palcem po mapie…palcem po mapie…palcem po mapie… 
                                                                                                                                          
Urugwaj  – państwo połoŜone w Ameryce Południowej ze stolicą  
w Montevideo. Graniczące z Brazylią od północy i Argentyną od zachodu. Językiem 
urzędowym w tym kraju jest hiszpański. 
W Urugwaju panuje ciepły i łagodny klimat. Zimy nie są mroźne, a lata ciepłe. 
 Jeśli chcecie wybrać się w podróŜ do tego kraju, najgorszym momentem będzie 
czerwiec, gdyŜ jest najchłodniejszym miesiącem, styczeń znów jest najcieplejszym 
 z miesięcy. Morze, latynoska kultura, zabytki oraz dzika przyroda przyciągają turystów 
z całego świata. 
Głównym składnikiem kuchni urugwajskiej jest wołowina przyrządzana na wiele 
sposobów. Najbardziej popularne danie to asado, czyli Ŝebra wołowe pieczone na 
grillu. 
Urugwaj odnosi wiele sukcesów w sporcie. Do tej pory wywalczył na letnich Igrzyskach 
Olimpijskich 10 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. Narodowym sportem 
jest piłka noŜna. Pierwsze Mistrzostwa Świata w 1930 roku odbyły się w Urugwaju, 
ponadto druŜyna z Ameryki Południowej wygrała. Jednak to jedyny tak wielki sukces 
tej druŜyny po 20 latach w 1950 roku powtórzyli swój wyczyn. Urugwaj jest 14 krotnym 
zwycięzcą Copa America, czyli Mistrzostw Ameryki Południowej. 

Mały słowniczek hiszpański: 
la fresa – truskawka 

los vaqueros – dŜinsy 
ŜQue tempo hace? – Jaka jest pogoda? 

Esta Nevado. – Pada śnieg. 
contestar el telefono – odbierać telefon 

la mano – ręka 
Mi nombre es… - Moje imię to…. 

Buenos dias – Dzień dobry 

G.P 
 

Rekordy Geograficzne: 
 

� Najmniejsze Morze Świata to Zatoka Kalifornijska  (Ocean Spokojny) – 
powierzchnia wynosi  177000 km². 

� Najbardziej zasolone morze na świecie – Morze Czerwone (37–42‰) 
� Najbardziej zasolone jezioro na świecie – Morze Martwe (na powierzchni 

zasolenie wynosi ok. 22%, a na głębokości 50 m - 36%.) 
� Największym kontynentem jest Azja, a najmniejszym Australia . 
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� Największym państwem jest Rosja (17 075 400 km²), najmniejszym 
Watykan(0,44 km²). 

� Największym Oceanem jest Ocean Spokojny, a najmniejszym Ocean 
Arktyczny . 

� Największa wyspa na Ziemi to Grenlandia  (2 175 600km²). 
� Najdłuższą rzeką jest Amazonka, której długość wynosi 7 025km. 
� Najbardziej zaludnionym państwem na świecie są Chiny(1 338 612 968), a 

najmniej zaludnionym Watykan (890). 
� Najcieplejszy ocean - Ocean Indyjski 
� Największa głębokość oceaniczna - Rów Mariański 11 034 m. 
� Największa pustynia - Sahara 7 750 km2 
� Najbardziej zaludniony kontynent - Azja 3 604 000 000 
� Najsłabiej zaludniony kontynent – Antarktyda 

 
Źródło: http://www.sciaga.pl/tekst/18989-19-rekordy_geograficzne 

B.P 
 

WYKREŚLANKA 
Wykreśl z diagramu 20 podanych imion. Szukaj w poziomie, pionie, na 
ukos i wspak. Pozostałe litery, czytane poziomo utworzą hasło. 
 

B A R T Ł O M  I E J 

A W A R E N A T A O 

R A F A T O R O D A 

B E A T A L T E D N 

A N Ł A I L A T A N 

R O B E R T I O G A 

A K A R O L N M  N T 

E D I A N A G A A Y 

N W A R D N A S R K 

Z S A K U Ł K Z A I 


