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Drodzy czytelnicy… 
 
Ferie, ferie i po feriach, a przed nami kolejne miesiące pełne nauki. Damy 
radę, prawda? Trzeba. Czas do końca roku szkolnego umilać nam będą 
różne wydarzenia, takie jak na przykład zbliżający się dzień zakochanych. 
Dla niektórych przereklamowany, pełen kiczu i komercji wymysł ludzi, 
którzy chcą zarobić. Ale kto nie uśmiecha się trzymając w ręce czerwoną 
kartkę w kształcie serca? Myślę, że każdemu sprawiłoby to radość. Dlatego 
też cała redakcja życzy Wam udanych Walentynek i miłości, tej jedynej, 
najprawdziwszej.  

Redakcja 

Wędrówki po j ęzykach …słowo MIŁOŚĆ w rożnych językach 

Love – angielski, Hubb – arabski, 我爱你 – chiński, Láska – czeski, 
Kærlighed – duński, Mahal – filipiński, Rakkaus – fiński, Amour – 
francuski, Αγάπη – grecki, Ahava – hebrajski, Amor – hiszpański 
i portugalski, Liefde – holenderski, Cinta – indonezyjski, Ai – japoński, 
사랑 – koreański, Liebe – niemiecki, kjærlighet – norweski, miłość – 
polski, Любовь – rosyjski, Ljubav – serbski, Kärlek – szwedzki, Sevgi –
turecki, Szerelem – węgierski, Amore – włoski  
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Bartek Smolec, Sebastian Rajda, Gabrysia Polak, Katarzyna Rokowska, 
Monika Sławik, Andżelika Sordyl , Dawid Zmiertka 
Przygotowanie do druku: p.  Jadwiga Cibor 
Stała współpraca: p. Natalia Kolber, p. Elżbieta Matejko 
Adres redakcji: Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku,  
ul. Szkolna 12, 34-120 Andrychów 
Adres e-mail: gazetkaspoko@gmail.com 
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Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia. Dlatego warto 
znać zasady dobrych manier i korzystać z nich w praktyce. 

Szkolny savoir vivre 

1. Uczeń jako pierwszy kłania się wszystkim pracownikom szkoły, 
mówiąc "dzień dobry. Kiedy się kłania lub z kimś rozmawia, wyjmuje 
ręce z kieszeni. 

2. Uczeń stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe: "dziękuję", 
"proszę", "przepraszam", itp. 

3. Uczeń nie spóźnia się na zajęcia. 
4. Uczeń nie zaczepia innych - nie używa przemocy, nikogo nie bije. 
5. Uczeń ubiera się stosownie do sytuacji, ale zawsze estetycznie. 
6. Uczeń dba o higienę i porządek w szkole/klasie - nie pisze po ławkach, 

nie śmieci, nie niszczy pomocy naukowych i mienia szkoły. 
7. W czasie lekcji uczeń zachowuje się właściwie - nie przeszkadza  

w prowadzeniu zajęć; wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca; nie 
przerywa wypowiedzi innych osób; aktywnie pracuje podczas lekcji; 
nie żuje gumy. 

8. Uczeń dba o kulturę języka - nie używa wulgaryzmów, nie krzyczy, nie 
podnosi głosu, grzecznie zwraca się do innych, pracuje nad poprawą 
błędów językowych. 

9. Uczeń jest odpowiedzialny i prawdomówny - ma odwagę przyznać się 
do winy, nie kłamie i nie zrzuca odpowiedzialności na innych. 

10. Uczeń kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości. 
11. Uczeń nie ulega nałogom - nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie 

używa narkotyków. 
12. Uczeń pamięta o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą - kłania się 

osobom, które zna; ustępuje miejsca osobom starszym; używa zwrotów 
grzecznościowych; nie zaśmieca otoczenia; dba o przyrodę. 

13. Uczeń zna i przestrzega zasad kulturalnej obsługi telefonu 
komórkowego - wyłącza go podczas trwania zajęć lekcyjnych  
i uroczystości szkolnych; nie używa telefonu, ani innych urządzeń 
elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych.  

14. Uczeń stara się pracować nad własnym charakterem i postępuje 
zgodnie z zasadami dobrego wychowania. 

15. Uczeń godnie reprezentuje szkołę. 
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KARNAWALOWY BAL PRZEBIERA ŃCÓW 
„Bal przebierańców w przedszkolu 
wszyscy zbierają się w holu. 
Każdy strój swój zakłada 
zaraz się zacznie zabawa. 

Słychać już dźwięki walczyka 
wszędzie rozbrzmiewa muzyka. 
Do sali tanecznym krokiem 
rusza królewna ze smokiem”. (B.Forma) 

 
I właśnie tak wyglądał tegoroczny bal przebierańców w naszym 
przedszkolu.  Kolorowo, radośnie, tanecznie i BARDZO GŁOŚNO.  
Przy dźwiękach żywiołowej muzyki wszyscy prezentowali swoje 
umiejętności taneczne. Były też atrakcyjne konkursy i oczywiście 
poczęstunek, do którego zmęczeni tancerze przystąpili z dużym zapałem. 
Wszyscy bawili się świetnie i szkoda tylko, ze karnawał tak szybko się 
kończy…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Katarzyna Rajda 
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21. finał WOŚP 

   Tegoroczna Orkiestra zagrała 13 stycznia w rytmie: Dla ratowania życia 
dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Był to już XXI finał. Jeżeli chodzi 
o andrychowski sztab, to działa on ponad dziesięć lat. Nasza szkoła dzielnie 
mu towarzyszy. W tym roku reprezentowały nas trzy gimnazjalistki: 
Dominika Jopek, Klaudia Mazanek i Daria Góra. Dziewczyny spisały się 
wzorowo.  
Zebrana w tym roku kwota to: 84 665, 12 zł.  

 
 

Akcja STOP-SMOG 
W piątek 8 grudnia pod naszą szkołę przyjechała mobilna stacja monitoringu 
stanu powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Krakowie. 
Uczniowie wybranych klas mieli możliwość zapoznać się ze sposobami 
badania zanieczyszczeń powietrza oraz promieniowania 
elektromagnetycznego za pomocą najnowocześniejszych urządzeń 
pomiarowych. 

 

opracowała; mgr Marzena Michniewicz - Bąk 
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Zimowy marsz na orientację 

 
W Andrychowie 9 lutego odbyła się zimowa edycja Andrychowskich 
Imprez na Orientację /AndInO/. Start i meta znajdowały się w budynku 
Liceum Ogólnokształcącego. Było zimno jednak dla zapalonych 
marszowiczów mróz nie był przeszkodą. Trasa marszu biegła przez 
zalesiony teren Pańskiej Góry. Mamy nadzieję, że wszystkie odnalezione 
przez nas punkty były właściwe. Z niecierpliwością czekamy na wyniki  
i następny kwietniowy marsz. 

  
 

 
   
opracowała: mgr Marzena Michniewicz - Bąk 
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Popołudniowy relaks dla 
najmłodszych 
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Nauka rysowania – żaba 
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Zimowa kolorowanka 
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Młodzi pisarze … 
Rozdział 13  

Uciekinierzy uratowani  

   Pinokio wraz z Wróżką dryfowali już tak wiele dni. Nagle zauważyli na 
horyzoncie wielki trójmasztowiec. Zaczęli wołać o pomoc z całych sił, 
których mieli z resztą bardzo mało, lecz pomoc nie nadeszła. Zauważył ich 
jednak rybacki kuter… 

Rozdział 14  

Spotkanie ze starcem  

   Kuter podpłynął i o dziwo był w nim tylko jeden rybak. Wyłowił ich 
kijem do odpychania łodzi od dna. Popłynął wraz z nimi do wioski. Tam 

dali im jeść i pić oraz dostali ubrania.  

 

Rozdział 15  

Zamieszkanie ze starcem  

Chata rybaka była bardzo uboga, ale dało się  
w niej żyć. Był tam stół, łóżko, szafa, okno, 

spiżarnia i mnóstwo poplątanych sieci. Znalazł 
się tam jednak dla nich mały kąt. Następnego 

dnia dostali w wiosce pracę. 
       

   cdn. 

 

Kogo spotkał Pinokio na kutrze? 
 
………………………………………………………………………. 
 

         
 Kacper Fila 
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W akwarium  cz. 4  
Gupik i mieczyk 
 
  Akwarium zostało wysprzątane. Czarnisia już nie zobaczyła swojej 

mamy. 
  Małe, czarne rybki- rodzeństwo Czarnisi- 
znalazły sobie kryjówki wśród kamieni, 
pod skałkami i w gałązkach zielonych 
roślinek. Żółcitka i Pstrokatka pocieszały 
strapioną koleżankę, pogrążoną w smutku 
po utracie mamy. 
 
Glonojad, czyszcząc skałę, podobną 
kształtem do ziemniaka, zauważył  
w akwarium nową, przypominającą ich 
starego przyjaciela Heńka- gupika, rybkę. 

Heniek niegdyś żył w tym akwarium, ale zagryzły go dwa sumiki 
indyjskie. Więc Glopeks, jak i inne ryby zaczęły uważnie się przyglądać 
nowej rybce. 
-Cześć- powiedział miłym głosem- mam na imię Spławik i przybyłem tu  
z ciężarną żoną Bielinką oraz parą mieczyków. 
-A więc gdzie oni wszyscy są? – spytał glonojad. 
-Bielinka chciała znaleźć coś do jedzenia i wysłała mnie, abym was zapytał 
o pozwolenie.  
A para mieczyków- Rufus i Inka popłynęli do jakiejś dżungli. 
-To Dżungla Narybia –wyjaśnił gurami Maciek. –I bez obaw możecie jeść, 
co chcecie, bo od teraz należycie do tego akwarium! 
 -Teraz to muszę popłynąć do Bielinki i powiedzieć jej, że może 
skosztować czego tylko chce. 
Po chwili dało się słyszeć rozpaczliwe wołanie Spławika… 

cdn.                                                                                                                                 
 
Podaj imię gupika, przyjaciela glonojada: 
 
…………………………………………….. 

                                                                                                                 
Natalia Snażyk                                       
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Zwierzęta Świata - Sokół Wędrowny 
 
  Duży sokół, o krępej sylwetce, silnej budowie ciała z długimi, ostro 
zakończonymi skrzydłami i masywną głową. Samica jest większa o około 
1/3. Ptaki obu płci ubarwione są podobnie. Dorosłe – wierzch stalowoszary 
z rozjaśnieniem na kuprze, wole kremowe, spód biały z nakrapianiem na 
piersi w kształcie łez, a poniżej ciemnym poprzecznym prążkowaniem. 
Osobniki młode – wierzch ciemnobrązowy, spód kremowy z podłużnym 
prążkowaniem. Mają jasne kreskowanie na bokach głowy i karku,  
a kremowo ubarwiony spód uwidacznia grube i ciemne kreski.  

 
 
Wymiary:  
samiec: 
długość ciała: 41 cm 
rozpiętość skrzydeł: 95 cm 
samica: 
długość ciała: 49 cm 
rozpiętość skrzydeł: 114 cm 
 
Odpowiedzi  do zeszłego numeru : 
1 Jakiej długości są przeciętnie warany z Komodo? .....2,5 m..... 
2 Waga przeciętna samca żółwia olbrzymiego wynosi? ......360 kg...... 
3 Czym się broni frynosoma rogata? ......krwią......... 
4 Palczak Madagaskarski to gatunek z rodziny?  a) małpiatek 

         
 Artur Dwornik 
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Kącik kulinarny …  
Przepis na   sernik ;);););)    

Składniki:  
• 1000 g twarogu tłustego lub półtłustego, dwukrotnie zmielonego; 

• 200 g masła; 

• 250 g cukru (lub mniej); 

• 4 jaja (dość duże) lub 5 małych, oddzielnie białka i żółtka; 

• 50 g kaszy manny; 

• 2 łyżki mąki ziemniaczanej; 

•  aromat wanilinowy lub rumowy; 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia; 

• bakalie: rodzynki lub kandyzowana skórka pomarańczowa: do wyboru; 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

Masło rozetrzeć na gładką masę z cukrem, żółtkami i aromatem. Dodać 

kaszę manną, proszek do pieczenia, mąkę ziemniaczaną, ucierać. Stopniowo 

dodawać twaróg, dalej ucierając. Na końcu dodać skórkę i/lub rodzynki, 

delikatnie wmieszać ubite na sztywno białka.  

Piec w wyłożonej papierem tortownicy o średnicy 24 cm, przez około 60 

- 70 minut.  

w temperaturze 175°C. Wystudzić w wyłączonym piekarniku. Dowolnie 

udekorować. 

   Smacznego;) I Kapera 

Wędkarstwo – moje hobby 
      Czy chciałbyś walczyć z olbrzymim sumem, siłować się ze 
szczupakiem wielkim jak kłoda, powściągać dzikie wyskoki pstrąga 
siłacza? Marzy o tym wielu, ale zdarza się to tylko nielicznym. Nad 
najbliższą rzeką czy stawem można spędzić piękne chwile, jeśli potrafi się 
wykorzystać wszystkie możliwości, które coraz szybciej się zmieniają. 
Niewiele zachowało się zakątków, gdzie wędkarz zachowuje się jak 
tropiciel czatujący na swą zdobycz. 
Ja zacząłem łowić, gdy miałem trzy lata. Jeździłem z tatą. On wszystkiego 
mnie nauczył i pomagał jeśli czegoś nie umiałem. Największą rybę jaką 
złowiłem był amur, który miał 60 cm długości. Pamiętam, że kiedy miałem 
5 lat wymyślałem swoje sposoby łowienia.  
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Mianowicie był to kij z przywiązaną żyłką  i haczykiem. O dziwo na ten 
sprzęt złapałem parę małych rybek.    

Każdy może zacząć swoją przygodę z wędkarstwem, lecz musi 
pamiętać, że to hobby wymaga i dużej cierpliwości. Powodzenia    ☺                                                                                                                                                                                            
A teraz sprawdź swoją wiedzę z zakresu wędkarstwa: 
 
 1.  Sztuczna przynęta wędkarska. 
2.  Łowi się na nią ryby. 
3.  Można w niej pływać np. na jeziorze. 
4.  Ryba dobrze znana w Polsce, jedzona na święta. 
5.  Sygnalizuje brania. 
6.  Łowi ją wędkarz. 
7.  Zarzuca ją rybak. 
8.  Nęci się nią ryby. 
9.  Zwija żyłkę. 
10. Mały drapieżnik żyjący w stawach . 
       

    1       
   2        
  3         
    4       
 5          
    6       
    7       
8           
9           
    10       

 
Rozwiązaną krzyżówkę znajdziesz na ostatniej stronie gazetki SPOKO. 
        Dawid Zmiertka 
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English is easy … 
 

 
 
  
 
Across  
3. What cupid shoots. 
5. A Valentine's Day treat. 
7. Valentine's Day color.  
9. Something you wear on your 
finger.  
10. He shoots love arrows. 
12. Something often written on 
Valentine's Day cards. 
14. Touch lips. 
15. The symbol of love. 
 
 

       
 
 
                                                          

Down  
1. An emotion. 
2. A day for love. 
4. The flower of love. 
6. People often exchange these on 
Valentine's Day. 
8. Go on a _______. Go 
somewhere with your boyfriend or 
girlfriend. 
11. Something a poet writes. 
13. Present. 
 

Traditional 
Valentine’s Day 
Rhyme:                              
Roses are red.                               
Violets are blue.                               
Sugar is sweet.       
And so are you.                        
-Anonymous 
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  In the square find 10 words connected with Valentine’s 
Day. The words can go down or across. Then match them to their 
definitions below. 

____________________ - the Roman god 

of love, represented as a beautiful 
boy with wings who is carrying a bow 
and arrow  
____________________- a card you 
send to someone on St Valentine’s Day  
____________________- the part of 
you that feels strong emotions and 
feelings  
____________________- a flower 

that often has a pleasant smell 
and is usually red, pink, white or yellow  
____________________- a small brightly coloured parrot  
____________________- to touch someone with your lips as a 

greeting, to show them love  
____________________- a kind of small white pigeon (=bird) often 
used as a sign of peace  
____________________- a plant with small dark purple flowers  
____________________- a way of speaking to someone you love- 
synonym darling  
____________________- a ring that you wear to show that you are 
married 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K W O P O L N E N S T 
H E A R T V R U D W A 
M D I L O  S C K E R 
U D O W A L R A D E S 
K I C U P E I D O T O 
I N K O B N U T V H I 
S G Z C Z T Y L E E R 
S R O S E I K R O A W 
L I L O V N E B I R D 
S N O W A E C H O T E 
O G V M V L I O L E T 
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Wyniki badania opinii publicznej… 
 

ODPOWIEDZI UCZNIÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

ZAGADKA 
Jesteś Pilotem Samolotu, Samolot leci do Warszawy i wysiada 10 osób, 

a wsiada 40 osób, następnie leci do Londynu i wsiada 100 osób, 

a wysiada 1 osoba, później leci do Nowego Jorku i wysiada 5 osób, 

a wsiada 20 osób. Ile lat ma pilot ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Opracowali Bartłomiej Smolec i Sebastian Rajda 
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Poznajmy się lepiej…☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
 
W tym numerze przybliżę Wam osobę 
jednej z najzdolniejszych uczennic naszej 
szkoły . Katarzyna Rokowska z klasy III 
a gimnazjum, niedawno doszła  
w konkursach małopolskich do szczebla 
wojewódzkiego z matematyki oraz 
geografii i właśnie walczy o tytuł laureata. 
Trzymamy kciuki! ☺ 

Zadam zatem najbardziej nurtujące i najczęstsze pytanie zadawane przez 

uczniów do Kasi :  

1. Ile czasu spędzasz na nauce? 
Może to niektórych zdziwi, ale w domu wcale dużo się nie uczę. Staram 

się uważać na lekcjach i wtedy dużo zapamiętuję. Po szkole robię zadania 

i przygotowuję się do konkursów. 

2. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 
Trudno powiedzieć… Dobrze idzie mi matematyka i fizyka, ale to chyba 

geografię lubię najbardziej. 

3. Jakie są Twoje zainteresowania? 
Lubię czytać książki, gotować i grać w siatkówkę. 

4. Twoim największym marzeniem jest… 
Moje największe marzenie to możliwość podróżowania po całym świcie. 

Chciałabym w przyszłości odwiedzić choć kilka egzotycznych krajów. 

5. Po jakie książki sięgasz najchętniej? 

Wybieram książki o tematyce fantastycznej, np. „Smoczy jeździec” Corneli 

Funke lub obyczajowej, np. „Szczęściarz” Nicolasa Sparksa. Czasami 

sięgam też po powieści detektywistyczne. 

6. Do jakiej szkoły się wybierasz po ukończeniu gimnazjum? 
Myślę, że do liceum w Andrychowie na profil matematyczno-fizyczny. 

Skoro mam takie zdolności, to chcę je jak najlepiej wykorzystać i dalej się 

rozwijać.  

Dziękuję za wywiad i życzymy dalszych sukcesów!!! 

                                                                                      Oprac.: BP☺ 
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Poważne tematy … 
 

PROBLEMY OSÓB SPRAWUJĄCYCH WŁADZ Ę 
 
       Codzienne życie nie jest łatwe. Ciągle borykamy się z różnymi 
problemami m. in. brak pieniędzy lub brak pracy. Jednak osoby sprawujące 
władzę mają trudniej niż my - społeczeństwo.  
 
       Osoby publiczne wcale nie mają tak wspaniale jak nam się wydaje. 
Przykładem takiego człowieka jest burmistrz. Najpierw musi ciężko 
zapracować na to, aby ludzie mu zaufali. Wydaje wiele pieniędzy na 
kampanię wyborczą i wymyśla program wyborczy. Niestety są jeszcze 
konkurenci na to stanowisko oraz inni ludzie, którzy rozsiewają wiele 
złych plotek! Lecz czy kandydaci na burmistrza się tym przejmują? Na to i 
inne pytania odpowie nam mgr inż. Jan Pietras, były burmistrz 
małopolskiej Gminy Andrychów.  
 
Co jest najtrudniejsze w byciu burmistrzem? 
Najtrudniejsze jest podejmowanie trafnych decyzji. Realizacja programu 
wyborczego to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Mieszkańcy, 
wybierając burmistrza, głosują również na program zgodny z ich 
oczekiwaniami. Obiecywać można różne rzeczy, lecz z realizacją ich jest 
gorzej. Ja starałem się być realistą, choć mój program był bardzo bogaty  
i atrakcyjny dla rozwoju gminy. Mam satysfakcję z tego, że udało mi się 
zrealizować program wyborczy. 
Z jakimi problemami najczęściej się Pan spotykał? 
Podczas prawie każdej inwestycji czy też realizacji przedsięwzięć nie 
można było unikną protestów. Czasem były one racjonalne innym razem 
pozbawione zdrowego rozsądku. Znaczącym problemem było 
pozyskiwanie środków zewnętrznych - nie było to łatwe, ale i tu 
odnotowaliśmy spore sukcesy jako gmina. Najczęściej spotykałem się  
z problemami ogólno - społecznymi takimi jak brak pracy, przydział 
mieszkań, problemy porządkowe, zanieczyszczenia środowiska ( palenie  
w piecach, transport prywatny lub przewoźników, zanieczyszczenia ujęć 
wodnych ). 
 
Jak planował Pan budżet gminy? 
Krótko mówiąc zgodnie z odpowiednimi procedurami, które  
w ostateczności opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa, a następnie 
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uchwałą zatwierdza Rada Miejska. Budżet gminy to nie tylko roczny 
plan finansowy, ale także długofalowe planowanie i prognozowanie 
dochodów, wydatków związane z rozwojem gminy, wskaźniki deficytu, 
długu, zadłużenia. Pomad 50% budżetu to oświata w gminie. Pozostały 
budżet to inwestycje, remonty, oświetlenie ulic, utrzymanie letnie i zimowe 
dróg, itp. Chodzi bowiem o to, by realizować zadania nie popadając w 
nadmierne długi. Progi długów w Polsce są ściśle określone i nie 
przestrzeganie ich grozi poważnymi konsekwencjami włącznie z zarządem 
komisarycznym.  
 
Czy lubił Pan swoją pracę? 
Tak! Przecież choć zostanie burmistrzem wiąże się z decyzją przede 
wszystkim mieszkańców, ale decyzję podjęcia tego trudnego, ale zarazem 
zaszczytnego zadania podjąłem sam. Najpierw jako nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Zagórniku, następnie jako dyrektor szkoły przyszło mi 
organizować pierwsze gimnazjum, co nie było łatwym zadaniem ale udało 
się. Dużą zasługę mają także rodzice, którzy bardzo mnie wspierali w tym 
dziele. Jeżeli człowiek ma pomysły, wolę, doświadczenia, odpowiednie 
wykształcenie to może osiągnąć bardzo wiele - mnie się to udało, co nie 
znaczy, że moje możliwości się już wyczerpały. Jestem radnym staram się 
dalej podpowiadać, czy to da jakiś skutek, okaże się. Gdy porównam pracę 
burmistrza z pracą dyrektora, nauczyciela to są to całkiem inne kwestie.  
W pracy burmistrza dyspozycyjność jest 24 - godzinna ( klęski żywiołowe 
), zaś praca nauczyciela jest usystematyzowana. 
 
Czy przejmował się Pan złymi opiniami na swój temat? 
Nie miałem zbyt dużo czasu, by się tym zajmować, choć z punktu czysto 
ludzkiego nie było to łatwe. Należy w tym miejscu podkreślić, iż czym 
innym jest krytyka merytoryczna, a czym innym krytyka w czambuł. 
Najważniejsze w takich momentach jest otucha ze strony rodziny, 
sympatyków, radnych. Ktoś kiedyś powiedział, że prawda sama się obroni  
i w to wierzę.  
 
          Więc jak już wiecie bycie burmistrzem nie jest takie proste. Wymaga 
to poświęcenia. Jest dużo problemów, które trzeba jak najlepiej rozwiązać. 
Jeśli nie podobają się Wam rządy swojego burmistrza to spróbujcie go 
zrozumieć, Nie plotkujecie, tylko wspierajcie! 
 

  Klaudia Smolec i  Elżbieta Dudek  
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Sport inaczej…. 
 
W kolejnej, czwartej już odsłonie cyklu – Sport inaczej przybliżę Wam 
dyscyplinę, która zwie się Kombinacja Norweska. Tak więc jak widać 
zostajemy z zimowym klimacie. 
 
Czym jest Kombinacja Norweska?? Jest to połączenie ze sobą, dwóch 
bardzo popularnych na zimowej arenie sportowej dyscyplin – biegów  
i skoków narciarskich. Zaliczana jest do narciarstwa klasycznego. 
Kombinacja musi uznać wyższość innych sportów zimowych, głównie 
tych, które w sobie łączy, jeśli o popularność chodzi. Nie znaczy to jednak, 
że nie ma sowich wiernych fanów. Jest to dyscyplina pojawiająca się na 
Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata jak i posiadająca własny 
Puchar Świata.  
Dlaczego Norweska? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, 
ponieważ owa dyscyplina pochodzi z Norwegii. Jednak czasem zwana jest 
także nordycką lub klasyczną.  
Zawodnicy w pierwszej kolejności oddają na skoczni dwa skoki, potem po 
przeanalizowaniu wyników i przeliczeniu punktów wyruszają na trasę 
biegową, pokonują 10 km. Każdy zawodnik startuje ze startą czasową,  
o której decydują wyniki skoków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A na koniec pytanie dotyczące tekst ☺  
Jakie dyscypliny łączy Kombinacja Norweska? -  
 
………………………………………………… 
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Deutsch macht Spaβ… 

 
wird am 14. Februar gefeiert. 

 
 

Valentinskarten: 
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Ich liebe Dich!!!Ich liebe Dich!!!Ich liebe Dich!!!Ich liebe Dich!!!    
Mein Herz gehört nur Dir allein.Mein Herz gehört nur Dir allein.Mein Herz gehört nur Dir allein.Mein Herz gehört nur Dir allein.    Moje serce naleŜy tylko do Ciebie. 

Hab’ ich Dir heuHab’ ich Dir heuHab’ ich Dir heuHab’ ich Dir heute ste ste ste schon gesagt, dass ich Dich liebe? chon gesagt, dass ich Dich liebe? chon gesagt, dass ich Dich liebe? chon gesagt, dass ich Dich liebe? Czy mówiłem/am Ci 
juŜ dzisiaj, Ŝe Cię kocham? 

Minuten ohne Dich sind wie die Minuten ohne Dich sind wie die Minuten ohne Dich sind wie die Minuten ohne Dich sind wie die Stunden.Stunden.Stunden.Stunden. Stunden mit Dir sind wie  Stunden mit Dir sind wie  Stunden mit Dir sind wie  Stunden mit Dir sind wie 
Minuten. Minuten. Minuten. Minuten. Minuty bez Ciebie są jak godziny. Godziny z Tobą są jak    

minuty. 
 Ich liebe Dich! / Ich habe Dich lIch liebe Dich! / Ich habe Dich lIch liebe Dich! / Ich habe Dich lIch liebe Dich! / Ich habe Dich lieb!ieb!ieb!ieb! Kocham Cię! 

Du bist etwas ganz besonderes főr mich!Du bist etwas ganz besonderes főr mich!Du bist etwas ganz besonderes főr mich!Du bist etwas ganz besonderes főr mich! Jesteś dla mnie kimś 
szczególnym! 

 
Kącik mola książkowego 

F William Paul Young – „Chata” 

Tym razem chcę Wam przedstawić naprawdę 
niezwykłą powieść. Jest to bestseller numer 1 „New 
York Timesa” sprzedany już w ponad 18 mln 
egzemplarzy. 

Głównym bohaterem jest Mack. W dzieciństwie był 
krzywdzony przez ojca alkoholika. W wieku trzynastu 
lat uciekł z domu. Teraz prowadzi normalne (na pozór) 
życie – ma żonę i dzieci. Wszystko zmieniło się 
pewnego dnia podczas pobytu w Oregonie. Mack 
wyjechał tam z trójką dzieci. Jego najmłodsza córka – 
Missy została porwana i zamordowana. Nigdy jednak 
nie znaleziono jej ciała ani nie odkryto, kto jest zabójcą. 
Mack ma żal do Boga, że na to pozwolił. Teraz, po 
czterech latach, otrzymuje liścik, w którym Tata prosi  
o spotkanie w chacie, czyli tam, gdzie 

najprawdopodobniej zginęła Missy. Pełen wątpliwości  
i obaw mężczyzna rusza w to miejsce. Spotyka tam kogoś, kto daje mu bardzo 
ważne lekcje. Uczy się na nowo kochać, ufać, wybaczać. Kim jest Tata? Czego 
Mack dowie się w czasie wizyty w chacie? 
 Ta książka jest jedyna w swoim rodzaju. Odpowiada na odwieczne 
pytanie: dlaczego wszechmocny Bóg pozwala na zło i cierpienie? Zadziwia, 
wzrusza i daje do myślenia. 
 Serdecznie polecam☺                                                                    K.R. 
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 Koty w worku…Koty w worku…Koty w worku…Koty w worku…    
   Posługiwanie się poprawną polszczyzną jest 
naszym OBOWIĄZKIEM.  
Nikt nie jest idealny i „błądzić jest rzeczą ludzką” 
(errare humanum est – jęz. łac), dlatego pomocą 
słuŜą nam słowniki i wszelkiego rodzaju 
publikacje naukowe. Ich namiastką niech będzie 
ten cykl polonistyczny. Niejednokrotnie wiele 

problemów sprawiają Wam róŜne wyrazy i wyraŜenia. PoniŜej 
prezentujemy kilka z nich. Mamy nadzieję, Ŝe skorzystacie.  

Proszę pani czy proszę panią  

Proszę panią do tańca lub o coś, jest jak najbardziej poprawne. 
Ale, gdy chcemy zwrócić na siebie uwagę pewnej pani, 

mówimy do niej "proszę pani". 

W cudzysłowie czy w cudzysłowiu 

Słowo cudzysłów odmienia się jak rów: 
- w cudzysłowie (nie – w cudzysłowiu/ w rowiu), 

- nie ma cudzysłowu (nie – cudzysłowie), 
- o cudzysłowie (nie – cudzysłowiu). 

Półtora czy półtorej  

Jeśli rzeczownik jest rodzaju męskiego lub nijakiego, mówimy półtora, 
np. półtora banana, półtora dnia. Jeśli rodzaju żeńskiego, 

półtorej - półtorej godziny, półtorej szklanki mąki. 

         cdn. 

 
 
 
 

 
 

    1 W O B L E R 

   2 W Ę D K A   

  3 Ł Ó D Ź     

    4 K A R P   

 5 S P Ł A W I K   

    6 R Y B A   

    7 S I E Ć   

8 Z A N Ę T A     

9 K O Ł O W R O T E K 

    0 O K O Ń   

Rozwiązanie krzyżówki 
„wędkarskiej” 

 


