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Drodzy czytelnicy… 
 
No to mamy już listopad. Nuka poszła pełną parą, w naszych 
dzienniczkach coraz więcej ocen – tych dobrych i tych gorszych. Każdy 
stara się jakoś podołać, to wiadome. Zapewne większość z Was, z całych 
sił, próbuje się uczyć jak najlepiej. Sukces potrzebuje wysiłku, to jasne. 
Ale przede wszystkim musimy wiedzieć dla kogo i po co się uczymy. Czy 
to dla rodziców, bliskich, czy dla nas samych? I po co? Po to, aby być 
wyróżnionym wśród innych? Czy na pewno o to w tej całej nauce chodzi? 
Pewnie, że nie! Uczyć powinniśmy się tylko i wyłącznie dla samych siebie, 
aby zadbać o naszą przyszłość i bez problemu spełniać nasze marzenia. 
Prawda jest taka, że to jaką pracę będziemy wykonywać w przyszłości ma 
naprawdę duży wpływ na to jakie będzie nasze życie – spełnione, czy 
niewykorzystane. Nie słuchajcie, gdy ktoś Wam mówi, żebyście porzucili 
swoje pasje, marzenia tylko dlatego, że dzięki nim się nie utrzymacie  
w przyszłości. Jeśli tylko będziecie wytrwali w dążeniu do wyznaczonych 
sobie, wyłącznie przez samych siebie, celów, to uda wam się wszystko. 
Warto walczyć o szczęście i nie poddawać się każdej przeciwności losu. 
Spełniajcie swoje marzenia! Tego każdemu z Was życzymy.  

Redakcja 

 

Wędrówki po j ęzykach ( j.polski)… 
 

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 

Słońce listopada mrozy zapowiada. 

Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem. 

Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe 
liście spadnie jeszcze zima. 

Grzmot listopada dużo zboża zapowiada. 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

Kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. 

Od świętego Marcina zima się zaczyna. 



 3 
 
 
 
 

     W zeszłym numerze SPOKO, redakcja zorganizowała konkurs na 
najciekawsze nazwy poszczególnych działów w gazetce. Zadanie 

okazało się proste, a co ważniejsze, sprawiło Wam wiele frajdy. 

Redaktorzy naczelni, wraz z dziennikarzami, wybrali najlepsze tytuły:  
dla działu 1-3 SP – DISCO robaczki, 

dla działu 4-6 SP – SPOKO łobuzy, 

dla działu I-III Gim. – MEGA kujony. 

Autorką nazw i zwyciężczynią w konkursie jest Aleksandra Pytel  
z kl. 5a. Gratulujemy!!! 
W nagrodę Ola otrzymała książkę i dodatnie punkty  z zachowania – 
za udział w szkolnym konkursie. Pozostali uczestnicy, również zostali 
nagrodzeni dodatnimi punktami. 
 

  W dniu 29 października 2012r. odbył się SZKOLNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY, który zorganizowały panie polonistki: p. Anna 

Hernas, p. Renata Gilek, p. Marta Paczyńska. Wzięło w nim udział 27 
uczniów, spośród których najlepsi okazali się: 

• w kategorii kl. 4-6 SP 

I miejsce – Kacper Fila z kl. 5b, 

II miejsce – Natalia Snażyk z kl. 5a, 

III miejsce – Patrycja Rusinek z kl. 6 

• w kategorii kl. I-III Gim. 

I miejsce – Izabela Snażyk z kl. II, 

II miejsce – Katarzyna Rokowska z kl. III A, 

III miejsce – Bartosz Kubacka z kl. I A 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dodatnimi punktami  

z zachowania, zwycięscy dodatkowo dyplomem oraz pluszową 
maskotką. GRATULUJEMY! 
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     Dwunastego listopada odbyła się ceremonia  

Pasowania Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły 
Podstawowej.  Uroczystość była dla nich ważna, 
ponieważ wstąpili do szkolnej społeczności na długie 
lata . Uczniów do pasowania przygotowała pani 
Dominika Kilian. Koleżanki i koledzy z klas drugich 
przywitali ich piękną inscenizacją. Bohaterów tamtego 

dnia, pan dyrektor pasował piórem  

i wręczył im szkolne legitymacje. Drogie pierwszaki – 

witamy w naszym gronie! 
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Nauka rysowania: baran 
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Popołudniowy relaks dla najmłodszych  
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
 

Szóstego listopada w naszym przedszkolu 
odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. 
Uroczystość rozpoczęła się od programu 
artystycznego. Mali aktorzy z grupy 
„Biedroneczek” i  „Pracowitych Pszczółek” 
pięknie śpiewali, recytowali wiersze i tańczyli. 
Po zakończonej części artystycznej nowoprzyjęte 
dzieci przeszły przez symboliczną bramę  
i złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie Pan 

dyrektor Tomasz Osowski dokonał uroczystego aktu pasowania na 
przedszkolaka. Cała uroczystość zakończyła się rozdaniem pamiątkowych 
dyplomów oraz drobnych upominków w postaci słodyczy. 
 

 
                                            

                      p. A. Gwoździewicz 
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Młodzi pisarze … 
Rozdział 7 

Pinokio znajduje skarby i odkupuje statek od rozbitka  

   Kiedy Pinokio wyszedł z domu na spacer, po kilku minutach zobaczył 
coś błyszczącego na zboczu Góry. Natychmiast pobiegł do tego miejsca. 
Kiedy tam dotarł, okazało się, że to złoto. Pinokio wziął kamień do ręki  
i zaczął je odłupywać. Po kilku kwadransach żmudnej pracy chciał wrócić 
do domu, ale zgubił drogę. Poczekał do nocy i poszedł w stronę światła. Po 
powrocie do domu, przytulił mamę i pokazał skarby. Nagle zjawił się John  
Samotny i zapytał: - co to jest? Pinokio odpowiedział mu, że to złoto. John 
zaproponował mu łódź w zamian za skarb. Pinokio zgodził się i następnego 
dnia płynął już do prawdziwego domu. 

Rozdział 8 

Sztorm na morzu  

    Na początku podróż małą i skromną łódką była spokojna, ale później 
rozpoczął się sztorm. Pinokio i Wróżka stracili przytomność... 

Rozdział 9 

Przebudzenie na tajemniczej i mrocznej wyspie 

    Kiedy oboje odzyskali przytomność, zobaczyli, że są na dziwnej wyspie. 
Przypomnieli sobie sztorm i rozbicie statku. Nagle przyszła im do głowy 
myśl, aby zbudować szałas i przeczekać noc,  
a następnego dnia zacząć odbudowę jakże cennego środku transportu. 
Rankiem jednak stało się coś strasznego... 

                    cdn. 

W jakich okolicznościach Pinokio znalazł złoto? 

 

---------------------------------------------------------- 

                                                                                   Kacper Fila 
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W AKWARIUM  cz. 2  

Ważna wiadomość 

    Spod szklanego kamyka wystawała główka 
małej rybki. Bitka podniosła kamień 
 i wypłynęła żółta rybka w czarne plamki. To była 
Żółstalia- molinezja, przyjaciółka Czarnisi  
i Pstrokatki. Mówiły na nią Żółcitka. 

   Tymczasem przyjaciółki przemierzały 
akwarium. Wokół nich pływały dorosłe już 
molinezje, piękne i wyniosłe. Była tam mama 
Pstrokatki oraz rodzice Czarnisi. Zapalony 
czyszczeniem szyby akwarium glonojad Glop, 

ślizgał się po niej niczym po lodzie. Kiryski, Daniel i Bakuś zajmowały się 
czyszczeniem dna akwarium.  Neonki pływały w zwartej grupce. Nie było 
z nimi Bitki. Srebrny Maciek z kropką na ogonie i paskiem na grzbiecie, 
pływał sobie przy grzałce. Afro i Deliza - dania czerwone, pływały 
niedaleko dżungli, do której Czarnisia  
i Pstrokatka dążyły z zapałem. Wreszcie udało im się tam dopłynąć. 

  - Cześć! - powiedziała Bitka. - Zobaczcie, to Żółcitka - odnalazła się! 
Była przygnieciona kamieniem. Biedna rybka. Ale wróćmy do 
wiadomości, którą miałam wam przekazać. Otóż, powiedzcie wszystkim 
rybkom w akwarium, aby ukrywały część jedzenia  
w spiżarni. Dostajemy go za dużo. Ponadto niektóre rybki między 
posiłkami są głodne. Więc gromadźmy jedzenie! Aleks, Bitek, Afro, 
Damian, Glop, Daniel i Bakuś zajmą się budową nowych spiżarni. 

    -A my będziemy zbierać pożywienie - odezwała się Żółstalia, 
przekonana, że nic jej już nie grozi.                                               
                                  cdn. 

Jakie gatunki rybek pływały w akwarium? 

………………………………………….. 

Jak nazywał się glonojad ? 

…………………………………………………..                                                                                          

                                                                                        Natalia Snażyk 
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„Pies nie anioł” 

          Wszyscy lubimy psy, bo są miłe i przyjacielskie. Zdarzają się jednak 
sytuacje, w których stają się agresywne. Jak unikać takich spotkań. Co 
zrobić, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji ? 

         Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Lecz żeby go mieć, 
musimy ponosić za niego pełną odpowiedzialność. Psy niekiedy uciekają  
z domów. Co zrobić, gdy napotkamy takiego uciekiniera? Spotykamy je  
w drodze do szkoły, kościoła itd. Straszą one dzieci, bawiące się na 
podwórku oraz dorosłych, idących do pracy. Pies uciekinier czuje 
zagrożenie i broni się, bo myśli, że chcemy go zranić. 

          Widząc takie zwierzę na wolności, nie wolno wykonywać 
gwałtownych ruchów. Spoglądając mu w oczy, budzimy jego agresję, więc 
dla naszego dobra nie patrzmy na niego. Najlepiej spokojnie przejść obok 
takiego psa. Jeżeli już panicznie się go boimy, stańmy nieruchomo bokiem. 
Skrzyżujmy ręce, przykładając je do ramion. Jeśli pies nie odejdzie, to 
małymi kroczkami możemy się od niego odsuwać .Po całym zdarzeniu 
poinformujmy osobę dorosłą lub właściciela, gdy uda nam się go 
zidentyfikować.  
Właściciele psów - pamiętają o szczepieniach przeciw wściekliźnie i nie 
tylko!!! 

Paulina Rusinek, Bartosz Pióro, Dominika Kraus, Aleksandra Pytel, Sylwia 
Rusinek – uczniowie kl. 5 a. 

 

Karate  - moja pasja 
   
Trudno powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło…  
W moim domu od dawna mówiło się o karate. Ja 
zawsze lubiłam sport i chciałam trenować jakąś 
dyscyplinę. Trafiłam do Małopolskiego Klubu Karate 
z Sensei Jackiem Kasperkiem  3 Dan na czele, gdzie 
trenuję od września 2010 roku. Zafascynował mnie 
styl  i system szkolenia, który krótko opiszę. 
 
Styl OYAMA i jego twórca  
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"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie 
również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować 
dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec  i 
zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt." 

                                          Wielki Mistrz Shigeru Oyama 10 dan 
 

  Twórcą mojego stylu jest Wielki Mistrz 
Shigeru OYAMA, 10 dan - legenda 
światowego karate. Po kilkudziesięciu latach 
praktyki i studiów nad dalekowschodnimi 
systemami walki,  stworzył neoklasyczną 
dyscyplinę, opartą z jednej strony na 
japońskiej tradycji karate, z drugiej strony na 
najbardziej skutecznych  i sprawdzonych 
formach walki. Shigeru Oyama to największy 
z żyjących mistrzów kontaktowego karate   
w świecie.   Styl OYAMA jest rozwijany pod 

kątem sztuki i samoobrony oraz wielokonkurencyjnej dyscypliny 
sportowej. Shigeru Oyama odrzucił doktrynę walki wzięta  z Goyu-ryu 
 i Kyokushin, wprowadzając szybkie przemieszczanie się, wyprzedzanie 
ataku przeciwnika  i zejścia z linii ciosu wraz z równoczesnym 
kontratakiem. Takiej filozofii walki podporządkował cały system 
szkolenia. 
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie. Na wstępie 
trenowałam w grupie dla początkujących, gdzie zdobywałam drobne 
sukcesy turniejowe. Wreszcie  przyszedł czas na Turniej Oyama Karate  
o Puchar  Wójta Gminy Stryszów, gdzie zajęłam 2. miejsce.  Następnie  
2 kwietnia 2011r. w Ogólnopolskim Turnieju Oyama Karate „O Puchar 
Burmistrza Zatora’’ - zdobyłam 3. miejsce. Sukcesy dodawały mi chęci do 
dalszej pracy. Od grudnia 2011r. trenuję w grupie dla zaawansowanych, 
często z treningów wracam wyczerpana, posiniaczona, ale szczęśliwa. 
Przez ostatnie miesiące przygotowywaliśmy się do walk. 27 października 
2012r. wzięliśmy  udział w Mistrzostwach Małopolski Oyama Karate, 
gdzie wywalczyłam puchar i 2. miejsce. Jestem szczęśliwa, że realizuję 
marzenia i osiągam pierwsze sukcesy. Mam nadzieję, że moja pasja będzie 
trwała zawsze i stanie się częścią mojego życia. 
           

Karolina Smolec 
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Zwierzęta świata… 
 

Żółw Olbrzymi 
Jeden z największych żółwi na świecie. Podobny rozmiarem do sławnych 
żółwi słoniowych z Galapagos. Jego waga przeciętna to około 250 kg, 
chociaż pewien samiec w ZOO Fort Worth w Teksasie ważył ponad  
360 kg. 

 

Jest głównie roślinożerny, przeważnie zjada pędy traw, liście krzewów 
i drzew oraz zdrewniałe łodygi roślin. W niewoli żółwie olbrzymie lubią 
soczyste owoce, takie jak jabłka i banany, jak również warzywa. Dorosłe 
osobniki zjadają do 25 kg pożywienia na dobę. Nie muszą dużo pić, bo 
większość wody wykorzystują z pożywienia. Główna populacja żółwi 
olbrzymich zamieszkuje Aldabara, należący do Republiki Seszeli. Inna 
mniejsza grupa zwierząt zamieszkuje wyspę Zanzibar.  Jako największe 
zwierzę w swoim środowisku, żółwie odgrywają podobną rolę do słoni. 
Poszukując żywności, tworzą ścieżki używane przez inne zwierzęta. 

           
Czym odżywia się żółw olbrzymi?  
 

……………………………………….. 
 
Ile pożywienia zjada na dobę żółw olbrzymi ? 
 

……………………………………….. 
Artur Dwornik 
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Kącik kulinarny…  

Przepis na szarlotkę Przepis na szarlotkę Przepis na szarlotkę Przepis na szarlotkę     
Składniki : 

- 60 dag mąki, 

- 30 dag masła, 

- 20 dag cukru, 

- 2 jajka, 

- 6 łyżek śmietany, 

- 1 łyżka proszku do pieczenia, 

- 1 kg jabłek, 

 

Sposób wykonania : 

   Masło  utrzeć, dodać  jajka i cukier. Ucierać do białości, dodając 

przesianą  mąkę, śmietanę  i  proszek. Dobrze wyrobić  ciasto ręką, 

następnie  podzielić  na dwie części i jedną  równo  rozłożyć  na blasze. 

Ciasto posmarować  po wierzchu  masłem  lub margaryną   

i posypać tartą bułką. Obrane  i cieniutko  pokrojone  jabłka rozłożyć  na 

dolnej warstwę ciasta. Przykryć drugą częścią ciasta  

i posmarować jajkiem. Piec  w gorącym piekarniku. 

                                                                  SMACZNEGO! ☺☺☺☺ 
                                                                                             Izabela Kapera 
 

Relaks przy szarlotce … 
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English is easy … 
 
WHERE DOES HALLOWEEN COME FROM?  
We celebrate Halloween every year on October 31st. Where 
does the holiday come from? 
 
The holiday originally comes from a people called the 
Celts. The Celts lived in Europe more than 2000 years ago. 
On November 1st  they celebrated the end of summer. They 

thought ghosts visited the living on October 31st. They dressed up like ghosts so 
the spirits would not harm them. 
 
Today,   many   countries   still   remember   the   dead   on November 1st. It is 
called All Saints Day. Another name for it is All Hallow’s Day. The day before, 
October 31st, is called All Hallow’s Eve, or Halloween for short. 
 
Halloween  is  an  old  tradition  in  Ireland  and  Scotland.  In those countries, 
people dressed up and carried lanterns made of turnips. When people moved from 
Ireland and Scotland to the United States, they started using pumpkins. This is 
where the jack-o’-lantern comes from. 
 
They also had a tradition of giving food to the spirits. Later, they gave the food to 
poor people. This is where trick-or-treating comes from. 
 
Halloween has changed a lot since its origins. New people have brought new 
traditions, and changed the old ones. What do you think Halloween will be like in 
another two thousand years? 
 

1. What is this story about? 
a. Trick-or-treating. 
b. Ireland and Scotland. c. Ghosts. 
d. Where the Halloween tradition 
comes from. 
2. When did the Celts live in 
Europe? 
a. 20 years ago. b. 200 years ago. 
c. More than 2000 years ago. 
d. More than 2,000,000 years ago 

3. Who did the Celts think visited 
the living on October 31st? 
a. Their relatives. 
b. Spirits of the dead. c. Poor 
people. 
d. Irish people. 
4. Why did the Celts dress in 
costumes? 
a. It is fun. 
b. To go trick-or-treating. 
c. So spirits would not hurt them. d. 
To scare poor people. 

 



 15 
 
 
 
 
 
 
                    

                 
 

                           
                           bat broom Candy 
                          cobweb ghost Halloween 
                          scary spider spooky 
                          cat 
                          pumpkin 
                          witch 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

The apple of someone’s eye – oczko  
w głowie.He’s the apple of his mother 
eye.On jest oczkiem w głowie swojej 
matki. 
 
 

K
eep one’s fingers crossed – 

trzym
ać kciuki.D

on’t 
w

orry, I w
ill keep m

y fingers crossed.N
ie m

artw
 się 

będę trzym
ać kciuki. 

 

Cannot take one’s eyes off – nie móc oderwać 
wzrokuIt was so beautiful, I couldn’t take my 
eyes off it.To było takie piękne, że nie mogłam 
oderwać wzroku od tego. 
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Wyniki badania opinii publicznej… 
ODPOWIEDZI UCZNIÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
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Opracowali Bartłomiej Smolec i Sebastian Rajda 

 
 

Poznajmy się lepiej… 
 
W tym miesiącu przybliżymy Wam postać ucznia klasy III b gimnazjum,  
z którym przeprowadziłyśmy wywiad na temat jego osiągnięć 
 i zainteresowań. 
 

Dariusz Susfał – wielokrotny uczestnik zawodów sportowych, który  
w tym roku szkolnym brał udział w etapie wojewódzkim Biegów 
Przełajowych. 
 

1. Jakie są twoje ostatnie osiągnięcia w sporcie, a jakie największe?  
- 20 września br. pojechałem do Andrychowa na Gminne Biegi Przełajowe. 
Zająłem wtedy trzecie miejsce. Nie byłem za bardzo zadowolony, 
ponieważ w 2011r. ukończyłem bieg jako pierwszy, a w 2010r. jako drugi. 
Jednak nie ma niczego złego, co by na dobre nie wyszło. 28 września na 
Powiatowych Biegach Przełajowych w Wadowicach wywalczyłem 
pierwsze miejsce (w 2011r. na tym szczeblu byłem trzeci). Następnie  
5 października pojechałem na etap wojewódzki do Nowego Targu. Tam 
przebiegając 1500 m zająłem 29. miejsce. Jest to mój największy sportowy 
sukces, chociaż bardziej satysfakcjonuje mnie 1. miejsce w powiecie 
wadowickim.  
2. Skąd zamiłowanie do sportu?  
- Moje zamiłowanie sportem to nic innego, jak cecha genetyczna. Mój 
dziadek brał udział w wielu zawodach w młodości. Także tata wykazywał 
się zdolnościami sportowymi: w tenisie stołowym i, jak ja, w biegach. Już 
od najmłodszych lat dobrze biegałem. Jednak mam nie tylko świetną 
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kondycję, lecz jestem także bardzo dobry w wielu grach zespołowych 
oraz w innych dyscyplinach. Tak więc moje zamiłowanie do sportu 
wywodzi się z tego, że mam po prostu do tego predyspozycje. 
3. Jakie są twoje zainteresowania?  
- Interesuję się wszystkim, co „wpadnie mi w ręce”, ale głównie jest to 
sport, muzyka i motoryzacja.  
4. Jakiej muzyki słuchasz?  
- Słucham muzyki electro, electro-house, dance, electro-trance, house, 
hardstyle, hands up, electro-blues, dub-step, club. Moim ulubionym 
klubem z taką muzyką jest Energy 2000, który znajduje się w 
Przytkowicach 
 i Katowicach. 
5. Jakie filmy lubisz?  
- W szczególności lubię horrory, ale także oglądam komedie, filmy 
przygodowe i thrillery.  
6. Do jakiej szkoły się wybierasz? 
- W przyszłości zamierzam zostać inżynierem lub architektem, dlatego po 
skończeniu gimnazjum zamierzam kontynuować naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym na profilu matematyczno-fizycznym w Andrychowie. 
Ktoś może się zastanawiać, dlaczego nie idę do szkoły sportowej? 
Odpowiedź brzmi: po prostu nie wiąże swojej przyszłości zawodowej ze 
sportem. 
 
Zagadka: 
Czy pamiętacie, jakie zwierzęta lubi Kasia Fijołek, którą opisywałyśmy w 
zeszłym miesiącu?☺ 
 

B.P. i K.R. 
 
 

Wędrówki po j ęzykach ( j. łaciński)… 
 

Bis dat qui cito dat - podwójnie daje, kto szybko daje. Publiliusz Syrus. 

Bona fide - w dobrej wierze. 

Bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła. Seneka. 

Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz. 

Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie. 
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Historie znane i mniej znane… 
 

I wojna światowa w Andrychowie i okolicach. 
I wojna światowa spowodowała znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców 
miasta, jednak oszczędziła miasto, które znajdowało się daleko od 
najważniejszych wydarzeń. Tylko w latach 1914-1915 podczas ofensywy wojsk 
carskich Andrychów znalazł się strefie zaplecza przyfrontowego,  
a w budynku szkoły mieścił się szpital wojskowy. Jednakże mężczyźni  
z miejscowości służyli w armii austriackiej.  
Koniec I wojny światowej przyniósł Polsce niepodległość, a miasto znalazło się 
 w granicach II Rzeczypospolitej. W wojnie udział brali też Zagórniczanie, Jako 
pierwszy w szeregach Legionów Polskich znalazł się Stanisław Herzog, 
a wkrótce w jego ślady poszli kolejni bracia. Stanisław służył w 3 pułku piechoty 
II Brygady. Poległ w czasie bitwy pod Mołotkowem w listopadzie 1914 roku. 
Franciszek walczył w szeregach 1 pułku piechoty Legionów. Za odwagę otrzymał 
Order Virtuti Militari. Po odmowie przysięgi na wierność państwom centralnym 
został wcielony do armii austriackiej. Trafił na front włoski. Jak potem napisał  
w służbowym życiorysie: „we wrześniu 1918 r. zdezerterowałem z armji 
austrjackiej w skutek mojej działalności destrukcyjnej i pełniłem następnie służbę 
w oddziale Lotnym P.O.W. w Krakowie”. Organizował tajną „Konfederację 
Śląską” na Śląsku Cieszyńskim.  
    Do Legionów zgłosili się również młodsi bracia Herzogowie, Stefan i Józef. 
Gdy jesienią 1914 roku 1 pułk rozlokował się w Suchej, chłopcy stawili się jako 
ochotnicy przed obliczem komisji poborowej. Jako, że byli jednak za młodzi, 
postanowili podać nieprawdziwe daty urodzenia: tak więc Stefan miał mieć 17 lat, 
natomiast Józef 16. Niestety, członkowie komisji w takie dane nie uwierzyli; 
chłopcy zostali, z powodu zbyt młodego wieku, odesłani do domu. Józef ponowił 
próbę na początku 1915 roku – tym razem z powodzeniem (Stefan był w tym 
czasie chory; potem służył w 5 pułku piechoty). Józefa przydzielono do  
4 kompanii III batalionu 1 pułku. Brał udział m.in. w walkach pod Janowem, 
Tarłowem, Jastkowem, Optową, Kostiuchnówką. Po kryzysie przysięgowym trafił 
na front włoski. Za namową brata Franciszka, chcąc wrócić do domu, a nie 
walczyć dla Habsburgów, zameldował przełożonym o swojej małoletniości  
i w listopadzie 1917 roku został zwolniony z wojska. W ten sposób – jak potem 
wspominał – „w zdemobilizowanych, obdartych, zmiętych po dezynfekcji  
i pstrokato łatanych łachach, w austriackiej czapce na głowie, z ukrytym 
legionowym orzełkiem, zjawił się prawie na Boże Narodzenie 1917 roku  
u rodziców w Zagórniku, po trzyletniej wędrówce za… Polską”. Jesienią 1918 r. 
wziął udział w wyzwoleniu Andrychowa. 

Opracował Marcin Bizoń 
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Sport inaczej…. 
 

W kolejnej odsłonie naszego cyklu porzucamy lacrosse i przyjrzymy się 
zupełnie innej dyscyplinie. 
A mianowicie będzie to – CURLING  
 
A więc curling jest grą zespołową, rozgrywaną na lodzie. Dyscyplinę tą 
można by porównać do kręgli, jednak zasady się różnią. W curlingu 
zamiast kuli na lód pchany jest duży granitowy kamień, który całościowym 
wyglądem przypomina czajnik. Celem jest, aby owy „czajnik” zatrzymał 
się na końcu tafli lodu jak najbliżej środka okręgu – zwanego domem.  
W dyscyplinie tej ważna jest precyzja, opanowanie, spokój i dokładność. 
Może to właśnie dlatego curling nazywany „jest szachami na lodzie” 
W danych zawodach rywalizują ze sobą dwie drużyny, liczące po 4 osoby. 
Wygrywa ta której więcej „czajników” znalazło się środka „domu”. 
Obecnie curling jest znany na całym świecie. Odbywają się regularne 
zawody sezonowe i Mistrzostwa Świata. W Polsce również można znaleźć 
kluby, które zajmują się tą dyscypliną.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A teraz przyszedł czas na pytanie  
Z czego wykonane są tak zwane „czajniczki” które zawodnik popycha w 
stronę „domu”? –  
 
Odp - __________________________________________ 
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Mistrzowie pióra… 
 

 Czas nieodgadniony – powieść w odcinkach 
 
  - Nie bój się mnie - powiedziałem stojąc przed dziewczynką. 
Miała około sześć lat, długie, falowane, blond włosy i  wielkie, błękitne 
oczy. Na sobie nie miała niczego, prócz cienkiej, białej koszuli.  
  - Nie jest ci zimno? - spytałem. 
  Nie odpowiedziała, jedynie pokręciła przecząco głową. Zdziwiony 
zdałem sobie sprawę, że nie może kłamać. Gdyby było jej zimno, przy tej 
temperaturze, musiałaby co najmniej trząść się, a ona… Ona wyglądała 
całkiem normalnie. Do mojej głowy wpadła jedna myśl…  
  Czyżby? Nie, to niemożliwe. Przecież to dziecko, to wbrew prawom, nikt 
już tak nie robi. A może jednak? Tajemnicza dziewczynka przerwała moje 
rozmyślania: 
  -Wiesz gdzie jest moja mama? – jej głos brzmiał bardzo spokojnie. 
  -Niestety nie. Jak się tu znalazłaś? 
  Popatrzyła na mnie swoimi oczami bez wyrazu, a chwile później opuściła 
wzrok i zaczęła wpatrywać się w głąb lasu. 
  - Chodź ze mną, pomogę ci poszukać twojej mamy. 
Dziewczynka znów spojrzała na mnie, ale tym razem w jej oczach było 
widać jakieś uczucie. Tym uczuciem był strach. 
  - Naprawdę nie masz się czego bać mała. - Mówiłem prawdę, przy mnie 
nie groziło jej żadne niebezpieczeństwo. 
  Podałem jej rękę, ona znów spojrzała na mnie, ale już nie ze strachem, a z 
ciekawością. Sam też zacząłem się jej przyglądać. Byłem pewny, że nie 
jest zwykłą, ludzką dziewczynką. Nagle w oczach małej pojawił się jakiś 
błysk, iskra… Hmm, zrozumienia?  
  -Ty jesteś jak mój tatuś! Jesteś Obdarzonym! – wykrzyknęła nagle 
rozweselona. 
  Zamarłem 

cdn… autor - M. 
 

Wędrówki po j ęzykach (j. włoski)… 
Aandare al sodo - przejść do sedna sprawy 

Eessere un topo di biblioteca - być molem książkowym 

Ttogliersi un peso dal cuore - kamień spadł z serca 
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Deutsch macht Spaβ… 
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Kącik mola książkowego 
 

Eric-Emmanuel Schmitt – „Dziecko Noego” 
W tym numerze chcę zaproponować Wam 

wspaniałą książkę, której autorem jest twórca 
bestsellera „Oskar i Pani Róża”. Jest to powieść 
„Dziecko Noego”.  

Akcja rozgrywa się w czasach II wojny 
światowej, w okupowanej przez Niemców Belgii. 
Siedmioletni chłopiec Joseph jest Żydem i musi 
się ukrywać. Rodzice wysyłają go do przyjaciół, 
jednak ci nie są w stanie zapewnić mu 
bezpieczeństwa. Ostatecznie Joseph trafia do 
„Żółtej Willi”, w której ojciec Pons prowadzi 
sierociniec i opiekuje się żydowskimi dziećmi. 

Od tego momentu chłopiec przyjmuje nową tożsamość i może cieszyć się 
życiem razem z kolegami. Zagrożenie niestety dalej istnieje, więc dzieci 
uczą się chrześcijańskich obyczajów i norm życia. Ojciec jednak stara się, 
aby nie zapomnieli o tym, że są Żydami. Joseph odkrywa też pewien sekret 
swojego przełożonego.  

A jaki? Dowiecie się czytając „Dziecko Noego”. 
 Eric-Emmanuel Schmitt w charakterystyczny dla siebie sposób 
opowiedział o ważnych tematach: historii, tolerancji i wierze. Jest to 
powieść napisana z poczuciem humoru, ale zawierająca również 
wzruszające momenty. Tym razem świat widzimy oczami małego chłopca. 
Autor zmusza nas do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. 
 Serdecznie polecam☺ 
Zadanie: 
Czytając po kolei wszystkie podkreślone literki, dowiecie się, jak nazywał 
się przyjaciel Josepha w Żółtej Willi. 
   _ _ _ _                                                                                               K.R. 
 

 

Wędrówki po j ęzykach (j. niemiecki)… 
 
Man soll den Tag nich vor dem Abend loben.  Nie chwal dnia przed 
zachodem słońca / nie mów hop, póki nie przeskoczysz. 
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Auge um Auge, Zahn um Zahn  -  oko za oko, ząb za ząb 
 
aus den Augen, aus dem Sinn  -  co z oczu, to z serca 
 
mit dem linken Bein aufstehen  - wstać lewą nogą 
 
Lűgen haben kurze Beine  - kłamstwo ma krótkie nogi 
 
Not bricht Eisen   -  potrzeba matką wynalazków 
 
Einem geschenkten Gaul schaut man nich ins Maul  - darowanemu 
koniowi nie zagląda się w zęby 
 
 Es ist nich alles Gold, was glänzt.  Nie wszystko złoto, co się świeci. 
 
Morgenstunde hat Gold im Munde.  Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. 
 
Hunde, die bellen, beiβen nicht. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka 
daje. 
 
Kleider machen Leute. Jak cię widzą, tak cię piszą. 
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