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Wszystkim Czytelnikom naszego pisma oraz Dyrekcji
i Radzie Pedagogicznej życzymy:
wspaniałego, spokojnego wypoczynku,
radości każdego dnia, dostrzegania piękna wokół, szacunku, miłości,
przyjaźni otrzymywanej i dawanej, zdrowia i świetnej kondycji,
abyśmy mogli się spotkać w nowym roku szkolnym. Oby to był rok
tylko nauki stacjonarnej. Do zobaczenia we wrześniu!
Redakcja
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Zoologiczne zamiłowania Marleny (część 2)
Opowiem Wam dzisiaj o moich kolejnych zwierzątkach gospodarczych, czyli o parze
strusi emu o imionach Malwina i Wojtek.

Malwina i Wojtek to tak naprawdę egzotyczne zwierzęta. Malwina to samica, jest u nas
odkąd skończyła 3 miesiące, natomiast Wojtek to dorosły samiec kupiony z farmy
agroturystycznej. Malwina początkowo nie akceptowała nowego samca na swoim
terenie, agresywnie do niego podchodziła i gniewnie przeganiała go ze swojego
terytorium. Z czasem jednak sytuacja się unormowała i Malwina zaakceptowała Wojtka,
pozwalając mu na dominację.
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Strusie emu to tak naprawdę ptaki, których domem głównie jest Australia. Są
największymi ptakami tubylczymi i drugimi pod tym względem na świecie. Mają masywne
ciało, a upierzenie tułowia u obu płci jest koloru brązowego. Emu należy do ptaków
nielatających, dlatego jego skrzydła są prawie nierozwinięte: brakuje im piór lotnych a
długość skrzydeł nie przekracza 25 cm. Posiadają mocne i dobrze rozwinięte nieupierzone
nogi, które umożliwiają ptakowi wykonanie kroku o długości 2,5 metra i pokonanie
dystansu do 50 km na godziną. Na każdej nodze struś ma trzy palce z bardzo ostrymi
pazurami. Osiąga do 2 m wysokości i waży ok 55 kg. Samica jest cięższa od samca o około
5 kg.
Strusie emu są zwierzętami wszystkożernymi, w ich diecie podstawą oczywiście są rośliny.
Żywią się zazwyczaj rano, mogą jeść myszy, jaszczurki, owady i małe ptaki. Połykają
pożywienie a następnie wrzucają do żołądka małe kamyczki
i piasek, które pozwalają
na rozdrobnienie żywności. Nasze strusie prócz roślinności karmione są zbożem( tj.
pszenicą ,jęczmieniem ), i jak każde zwierzę, wymagają dodatku witamin, zwłaszcza w
okresie jesienno-zimowym. Moja Malwinka i Wojtek uwielbiają owoce, a zwłaszcza
jabłka i czereśnie.
Emu zaczynają tworzyć pary w grudniu i styczniu. Samica osiąga dojrzałość w wieku 2 lat.
Jaja są składane od kwietnia do czerwca w liczbie 9 do 20. Początkowo są
zielononiebieskie, lecz ciemnieją wraz z postępem inkubacji.
W momencie
wykluwania się piskląt są niemal czarne. Jaja wysiaduje samiec, który opiekuje się
młodymi przez okres 5-7 miesięcy. Po tym okresie młode strusie są już samodzielne a
samiec przygotowuje się do kolejnych lęgów.

Malwina w wieku 5 miesięcy

Jajko strusia emu
Opracowała : Marlena Frączek

4

W czasach pandemii przymusowo przebywaliśmy w swych domach. Jednak
już podczas długiego czerwcowego weekendu wielu z nas odwiedziło
Zakopane i okolice. Dzisiaj przypominamy znaczenie wybranych słów z gwary
góralskiej.
Baca- najważniejszy wśród pasterzy, on gromadzi owce, odpowiada za stado
(kierdel)podczas wypasu.
Boczyć-pamiętać
Bośkać- całować
Ceper-pogardliwie o niegóralu
Diasek-diabeł
Duć-wiać,np. Wiater duje.
Dutki-pieniądze
Hipkać-skakać
Gazda-gospodarz, pan domu
Gaździna-jego żona
Janioł-anioł
Kielo?-ile
Kotlicek-kociołek
Kotwić-tęsknić, marzyć
Kierdel-stado owiec, zwykle kilkaset sztuk
Poziyradło-lustro
Syćko-wszystko
Turbować się- martwić się
Wartko-szybko
Watra-ognisko
Ziorać-zerkać ukradkiem
Na podstawie książki „Anegdoty góralskie” H. Cyganik
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1 września 1897 roku objął kierownictwo nowo
powstałej Krajowej Szkoły Stolarskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej i pełnił tę funkcję do 1932 r. aż do
chwili przejścia na emeryturę. W czasie I wojny
światowej walczył jako oficer II Brygady Legionów
Polskich.
Dyrektor Niemczynowski wykazywał także wiele
inicjatywy społecznej, m.in. zorganizował w
Kalwarii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i jako
jego prezes stworzył pełną bazę materialną w
postaci budynku z salą sportowo-teatralną i sceną
oraz boisk sportowych. Ponadto stał się
organizatorem i dyrektorem Spółki Produkcyjnej
Kalwaryjskich Stolarzy. W 1904r. z jego inicjatywy
wybudowano nowy budynek szkolny wyposażony
w obrabiarki do drewna i maszynę parową.
Sam był sprawny fizycznie przez całe życie. Jeszcze
w wieku 67 lat brał udział w pokazach ćwiczeń
gimnastycznych. Dbał o tradycje patriotyczne i takie
wychowanie młodzieży. Z okazji uroczystości
państwowych zakładał mundur legionisty.
Władysław Niemczynowski to postać zasłużona dla
rozwoju rzemiosła ,szkolnictwa zawodowego,
promocji zdrowia i podtrzymywania patriotycznego
ducha w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zmarł w 1952 roku i spoczywa w rodzinnym
grobowcu w Zebrzydowicach.
Na podstawie książki Piotra
Moskały „Kalwaryjski alfabet”

Już blisko rok nasza szkoła znajduje się przy
ulicy
Mickiewicza
oraz
Władysława
Niemczynowskiego (wejście przez halę sportową
oraz wejście obok świetlicy). Część ulicy
Władysława Broniewskiego uchwałą Rady Miejskiej
przyjęła właśnie tę nazwę dla uczczenia pamięci
zasłużonego Kalwarianina. Kim był Władysław
Niemczynowski?
Urodził się w 1867r. w województwie lwowskim.
We Lwowie ukończył szkołę elementarną,
gimnazjum oraz Szkołę Przemysłu Artystycznego
specjalizującą się w obróbce drewna w zakresie
stolarstwa, tokarstwa, rzeźby i snycerstwa. Kształcił
się również w dziedzinie rzeźby i meblarstwa u
profesora Marconiego przy Politechnice Lwowskiej.
Musiał także odbyć obowiązkową służbę wojskową
w armii austro-węgierskiej (Galicja była pod
zaborem austriackim). W latach 1890-1892 uczył się
w Wyższej Szkole Zawodowej Technologicznej w
Wiedniu i złożył egzamin z technologii drewna.
Zaraz po ukończeniu studiów objął funkcję
kierownika
(dyrektora)
Krajowej
Szkoły
Zabawkarskiej i Stolarskiej w Żywcu. Sprawował ją
do 1896roku. Przebywał też jako stypendysta w
Czechach, Niemczech i Szwajcarii na studiach
dotyczących szkolnictwa zawodowego i przemysłu
drzewnego. Opanował biegle języki: rosyjski,
niemiecki, francuski i węgierski, co ułatwiło mu
kontakty zagraniczne.
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Dziedzina sztuki, w której budowle są wznoszone pod gołym niebem.
Dziedzina nauki badająca historię na podstawie wykopalisk.
Podtrzymują dach w świątyni greckiej.
Inaczej krajobraz.
Narzędzie do szkicowania.
Wytwór jednej z dziedzin sztuki.
Różne kolory.
Ceramika szkliwiona to …
Nienaturalne upiększenie, pozbawienie
wad.
10. Przednia, dekoracyjna elewacja.

Wykonała Emilia Kluza kl. Vb
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Dzisiaj prezentujemy Wam dalszy ciąg opowiadania Antonii Stradomskiej i fragment
większej całości (prawdopodobnie powstającej właśnie powieści…) autorstwa Wiktorii
Korzeniowskiej z kl. 6b. Zachęcamy do czytania.

PŁATKI ŚNIEGU (c.d.)
Mieliśmy remont domu. Wszystkie meble musiały być wyniesione. Przy tej okazji chciałam
trochę posprzątać. Miałam wtedy jednodniowy urlop.
Zaczęłam sprzątać w swoim biurze. Było tam pełno
papierów, których
nie porządkowałam od „wieków”. Co jak co, ale nienawidzę sprzątać. Z niechęci, nawet
nie zwracałam uwagi na to, co biorę do rąk. Po chwili uspokoiłam się i zaczęłam oglądać
zdjęcia z ostatnich lat, które akurat tam były. Między nimi znalazłam jakąś kartkę. To był list.
Jednak nie. Sama nie wiedziałam, co to było. W tej chwili otrząsnęłam się, odłożyłam zdjęcia i
wyrzuciłam kartkę do kosza. W końcu chciałam to wszystko skończyć jak najwcześniej.
Skończyłam. Poszłam się zdrzemnąć. Przyśniły mi się wydarzenia sprzed paru lat. Wtedy
wybiłam się ze snu i zdałam sobie sprawę, co mogło być na tej kartce. Szybko poszłam do
biura, choć wiedziałam, że ciężko będzie mi szukać małej kartki pod setką innych. W każdej
sekundzie przypominałam sobie coraz więcej z tamtych zdarzeń. Wtedy wiedziałam już, że owa
kartka była listem napisanym przeze mnie. W końcu ją znalazłam. Przeczytałam. Wtedy do
mnie dotarło - to musiały być te same osoby. Mężczyzna z tramwaju i mój mąż. Nie bez
przyczyny za niego wyszłam. Wiedziałam w głębi duszy, że już go znam. On też to musiał czuć.
Nigdy nie poruszałam przy nim tego tematu. W zasadzie to chciałam, ale unikał tego.
Można by było pomyśleć, że to dziwne. Męża znam od kilku lat i wiem o nim wszystko, a jednak
chyba nie. Jest największą zagadką mojego życia.
Daniel wrócił z pracy. Zapytałam, kiedy spotkał mnie po raz pierwszy. Było widać jak
bardzo chciał uniknąć tej rozmowy, ale nie dziwiłam się temu, bo nie rozmawiał na żaden
temat dotyczący przeszłości. Nalegałam jednak na odpowiedź.
- Widzę, że coś o tym wiesz... - powiedziałam.
- Coś wiem, ale uwierz mi, że jestem postawiony w takiej samej sytuacji, co Ty. - odezwał
się cichy, a zarazem donośny głos Daniela.
Domagałam się wyjaśnień. Chciałam oczyścić myśli raz na zawsze. Mój mąż po tych
słowach zamilkł, a ja chcąc się odezwać, nie mogłam wydusić z siebie słowa. Daniel
kontynuował:
- Miesiąc przed tym jak Cię ujrzałem, gdy spacerowałaś w nocy, płynąłem promem.
Opalałem się, gdy przed bijącymi w moje oczy promieniami słońca, ujrzałem kobiecą postać.
Podeszła do mnie, a ja czułem się niesamowicie spokojny. Pamiętam to jak nic innego.
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Po tych słowach drugi raz w życiu tak mnie zamurowało. Ze szczegółami opowiedziałam
mu moją historię i oboje nie mogliśmy w to uwierzyć.
Po tych wyjaśnieniach nasza relacja znacznie się poprawiła. Nigdy nie rozmawialiśmy z
taką lekkością, jakby wcześniej coś leżało nam na sercu. Sami nie jesteśmy w stanie pojąć, co
się wydarzyło na promie i w tramwaju, ale staramy się o tym nie myśleć, bo raczej już nigdy nie
poznamy na to odpowiedzi...
Antonia Stradomska, kl. 7a
***
Damian lubił wieczory. Tym razem był na tyle odważny, że postanowił wyjść na spacer.
Jako, iż Xu spała, a chłopak nie chciał być idiotą, który chodzi sam po ulicy bez
powodu, udał się na przechadzkę z Vacem. Bordowowłosy ucieszył się, ponieważ
uwielbiał spędzać czas z przyjacielem. Minęło sporo czasu od ich pierwszego spotkania
i brunet w końcu zaakceptował nowe towarzystwo.
– Długo znasz się z Xu? – zapytał Vace. Nie chciał, by szli w zupełnej ciszy, więc
postanowił zacząć konwersację.
– Trochę...Jakieś dwa i pół roku. – Wyszeptał .
– Była pierwszą tego typu postacią, którą zobaczyłeś?
– Nie. Wybacz, ale nie chcę o tym rozmawiać.
– Powinieneś częściej okazywać swoje emocje. Myślę, iż jesteś zdania, że nikt cię nie
rozumie. Jak ktoś miałby zrozumieć ciebie i twoje uczucia, jeśli niczego po tobie nie
widać? Zauważyłem, że kiedy jesteśmy we dwóch, zachowujesz się inaczej niż przy Xu.
Pamiętaj, że jesteśmy przyjaciółmi, i możesz być przy nas sobą. – Wyznał Vace. Martwił
się o chłopaka, chociaż ten nie traktował go za dobrze.
– Twoje zachowanie też się teraz różni od tego, jakie prezentujesz na co dzień. Mam na
myśli, że nie jesteś taki głupi. Zamknij się już.
-Nie jestem aż tak niemądry, jak... – W tym momencie Vace zamilkł. Uśmiechnął się, i
przymknął oczy, gdy poczuł że Damian mocno ściska jego dłoń.
– Powiedziałem, żebyś się zamknął…
[Jakiś czas później]
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Gdy chłopcy mieli wracać już do domu, zaczął padać deszcz. Na początku czarnowłosy
wciąż ciągnął za sobą kolegę, jednak z czasem do kropel wody doszedł również grad, a
z niewielkie opady przeszły w okropną ulewę.
– No i widzisz? Przez ciebie teraz leje. – Zaczął rozmowę młodszy z dwójki.
– Co ja niby zrobiłem? – Spytał smutno Vace. W duchu jednak śmiał się z tego, że
przyjaciel znów robi z niego niemądrą osobę. Lubił to.
– Wszystko, ty jesteś takim jakimś tym, no...Uhh, tym takim co...Nieważne! Po prostu to
twoja wina, i koniec.
– Koniec to będzie, jak zmokniemy, teraz ja prowadzę.
Nastolatek zaczął biec, jednocześnie zmuszając Damiana, by ten zrobił to samo.
Trafili na łąkę z przeróżną roślinnością. W deszczu i zupełnej ciemności wyglądała
cudownie.
Vace pociągnął na ziemię przyjaciela, zmuszając go do zatrzymania się.
Ciemnooki zbladł, gdy zobaczył to miejsce. Przychodził tu niegdyś ze swoją matką.
Niedaleko była rzeka, w której kobieta chciała go utopić. Zmieniła jednak zdanie.
Damian sądził przynajmniej, że to było nieszczęście.
c.d.n. Wiktoria Korzeniowska, kl.6b
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Pragnę Was dzisiaj zachęcić do sięgnięcia po jedną z najbardziej zwariowanych i ulubionych przez Waszych
rodziców i dziadków serii komiksów.
„Kajko i Kokosz” - autorstwa Janusza Christy w zabawny sposób opowiada historię tytułowych dzielnych
wojów. Ponadto bohaterami są, m.in.: niezdarny kasztelan Mirmił (wódz Mirmiłowa), jego nadopiekuńcza żona
Lubawa, ciotka Kokosza – mądra czarownica Jaga i jej mąż – silny zbój Łamignat.
Głównymi antagonistami są zbójcerze z przebiegłym i podstępnym Hegemonem na czele. Ich jedynym i
wciąż nieosiągalnym celem jest podbicie Mirmiłowa.
Akcja komiksów toczy się w czasach średniowiecza. Wszelkiego rodzaju magia i czary są tam na porządku
dziennym.
W około dwudziestu częściach serii bohaterowie przeżywają niesamowite i pełne humoru przygody. Polecam
komiksy Janusza Christy jako ciekawą alternatywę dla gier komputerowych. Odkryjecie niesamowity i pełen magii
świat przygód najdzielniejszych słowiańskich wojów.
Jan Błachut, kl. 6b
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Spróbuj zgadnąć. Rozwiązanie możesz sprawdzić na ostatniej stronie gazetki.
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Humor z zeszytów szkolnych
1. Zosia z „Pana Tadeusza” wisiała plackiem na ziemi.
2. Jacek chwycił karabin i strzelił do Stolnicy.
3. Ikar runął w przestworza morza.
4. Prometeusz dokonał włamania wykradając ogień.
5. Soplica rozpił się i żona z rozpaczy urodziła mu syna.
6. Serce zawrzało w nim zimną krwią.
7. Gramatyka nie jest wesoła, ale złośliwa.
8. Ksiądz po wyświęceniu zawsze otrzymuje sutannę i celibat.
9. Jacek wstąpił do zakonu i został ojcem świętym.
10. Jeden z bohaterów toczy dalsze życie w habicie.
Wybrała D. T.
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Prace plastyczne
uczniów klasy III c
wykonane w czasie
lekcji plenerowej
plastyki. Jak można
zauważyć
przedstawiają okolice
naszej szkoły.
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W stawie w przerębli kąpie się baca.
- Baco, nie zimno wam?! - pytają się turyści.
- Ni.
- Ciepło?
- Ni.
- A jak wam jest?
- Jędrzej.

Rozwiązanie rebusów
1 – Plaża
2 – Wakacyjna przygoda
3 – Wakacyjne podróże czas start
4 - Kocham słońce, czekam na wakacje!!

Juhas widzi bacę prowadzącego duże stado owiec.
- Dokąd je prowadzicie?
- Do domu. Będę je hodował.
- Przecie nie macie obory, ani zagrody! Gdzie będziecie je trzymać?
- W mojej izbie.
- Toż to straszny smród!
- Trudno, będą się musiały przyzwyczaić.
Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, .Turysta spostrzega, że dach dziurawy..
- Baco dach ci przecieka!
- Wim...
- To dlaczego nie naprawisz?!
- Ni mogę, przecież dysc pada.
- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!
- A bo wtedy nie cieknie...
Przychodzi turysta do górala i mówi:
- Góralu, powiedzcie: chrząszcz brzmi w trzcinie.
Góral na to:
- Chrobok burcy w trowie.
Rozmawiają dwie gaździny o swoich dzieciach. Jedna z nich się chwali:
- A mój Jasiek to teroz studyjuje w takim uniwersytecie, co to się tak jako nazywo: ugryź - nie, nie
ugryź!... użarł - nie, nie użarł... A! Już wim! UJOT!
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