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 Ciekawostki o śniegu, cynamonie i o innych różnościach… 
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 Twórczość i osiągnięcia uczniów z naszej szkoły  

 Wiedza bezużyteczna i 

niepraktyczna 
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geografia + języki 
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 Samorząd szkolny - same 
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 Nowy konkurs  
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Wywiad miesiąca 

Zadaliśmy dziś 

kilka pytań 

magistrowi 

Karolowi 

Staniszowi, który 

w bieżącym roku szkolnym podjął pracę 

w naszej szkole jako nauczyciel przyrody i 

geografii. -Czy lubi pan swój zawód ? 

Odp: Ja tego zawodu się dopiero uczę. 

Podjąłem decyzję, że chciałbym 

uczyć. Mam nadzieję, że mam do tego 

predyspozycje i mam nadzieję, że 

swoją pracą dam wiele korzyści dla 

uczniów. 

-Co skłoniło pana, aby zostać 

nauczycielem ? 

Odp: Przede wszystkim chęć 

współpracy z młodymi ludźmi takimi 

jak wy, ja też kiedyś byłem młody 

aczkolwiek stwierdziłem, że moim 

zadaniem jest współpraca z 

młodzieżą, jakakolwiek by ona nie 

była. 

-Jak wspomina pan lata spędzone w 

naszej szkole ? 

Odp: Jako były uczeń tej właśnie 

szkoły lata szkolne wspominam 

bardzo miło. Czasem zastanawiam 

się, jak było w szkole, w liceum, czy 

też na studiach. Zawsze najmilej 

wspominałem właśnie tę szkołę, 

wspominałem swoją ławkę, bardzo 

mile wspominam nauczycieli, z 

którymi teraz pracuję. Były to dla 

mnie świetne lata. 

-Jaki był pana ulubiony przedmiot 

szkolny? 

Odp: Moim ulubionym przedmiotem 

była matematyka. 

-Czy podoba się panu praca w naszej 

szkole ? 

Odp: Tak, bardzo nawet mogę 

powiedzieć. Jest fajna młodzież 

przede wszystkim. Myślę, że młodzież 

jest taka, z której można bardzo dużo 

wykrzesać. 

-Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie ? 

Odp: W dzieciństwie chciałem zostać 

księdzem. Od najmłodszych lat 

chciałem iść właśnie na księdza, 

aczkolwiek życie pokierowało mnie 

inaczej. I nie widziałbym się teraz w 

innej roli. 

-Jakie jest pana hobby ?  

Odp: Moje hobby to samochody, ale 

głównie są to wycieczki, a dokładnie 

wycieczki w kraje egzotyczne. Tym 

się konkretnie interesuję. W wolnej 

chwili siadam i po prostu oglądam 

programy przyrodnicze na temat 

właśnie tych miejsc egzotycznych.  

Jeszcze nie mam możliwości 

podróżowania, ale w każdej wolnej 

chwili, jeśli uda mi się odpowiednią 

ilość pieniędzy zdobyć, to planuję 

właśnie taką wycieczkę i postaram 

się to moje marzenie zrealizować. 

-Czy w latach szkolnych miał pan jakiś 

pseudonim ? 

Odp: Nie, nie miałem. 

- Jaka jest pana ulubiona książka? 

Odp: Myślę, że "Mały książę". 

-Co by Pan powiedział uczniom, aby 

zachęcić ich do nauki geografii ?  

Odp: Świat jest tak duży, tak piękny i 

tak wart poznania, że nie trzeba 

nawet zbytnio zachęcać uczniów, 

żeby się tego przedmiotu uczyli. 
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Będzie Wam dużo łatwiej w 

późniejszym życiu, jeżeli będziecie 

chcieli gdzieś np. zaplanować 

wycieczkę, będzie łatwiej Wam 

zaplanować tę wycieczkę, wiedząc, 

jakie klimaty panują na Ziemi, gdzie 

najlepiej się wybrać.. Dużo ten 

przedmiot pomaga w życiu 

codziennym.  

-Czy jest jakieś szczególne miejsce na 

świecie, które chciałby pan zwiedzić ? 

Odp:  Jest bardzo dużo takich miejsc, 

ale w najbliższej przyszłości 

chciałbym 

odwiedzić Chiny. 

- Czy pamięta pan 

swoją pierwszą 

miłość szkolną ? 

Odp: Tak, pamiętam. 

-?????? 

-****** 

-Dziękujemy za 

poświęcony nam czas! 

                                                                                                                                      Agnieszka Szubryt 

Rety, co się dzieje! 

Listopad, grudzień… wiele się działo przez te dwa miesiące. Uroczystości, święta, andrzejki, 

wywiadówka i oczywiście czas nauki. A oto niektóre wydarzenia z naszej szkoły i artykuły, 

porady, fotoreportaże z nimi związane: 

 Dzień Papieski w naszej szkole 

      W dniu 29 października 2012 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość 

poświęcona Papieżowi - Polakowi, Janowi Pawłowi II. Akademię przygotowali uczniowie 

gimnazjum pod opieką mgr Elżbiety Trojanowskiej. Gimnazjaliści przypomnieli 

najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły, jego 

dokonania, w prezentacji multimedialnej pokazali 

najistotniejsze momenty z okresu pontyfikatu. 

Uroczystość została uświetniona również śpiewem pieśni 

związanych z osobą papieża oraz recytacją kilku jego 

wierszy. 

        Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali „Barkę”, 

ulubioną pieśń Jana Pawła II. Było to bardzo wzruszające 

wydarzenie i warto jak najczęściej wspominać tę wybitną 

postać, tym bardziej, że starsi uczniowie jeszcze pamiętają Karola Wojtyłę, relacje 

telewizyjne z jego pielgrzymek. Jednak już pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej, 

którzy urodzili się w roku śmierci Jana Pawła II, nie mieli tego szczęścia, a jak pokazują 

liczne sondaże, Papież – Polak jest największym autorytetem dla Polaków. Warto więc 

przypominać jego postać i, co najważniejsze, wcielać w życie zasady głoszone przez 

Karola Wojtyłę.  

A oto kilka mniej znanych ciekawostek na temat życia Jana Pawła II przygotowanych 

przez zespół redakcyjny: 
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Był nauczycielem… 

Była sesja zimowa. Czekaliśmy na ks. prof. K. Wojtyłę, który miał egzaminować z etyki. 

Po dwóch godzinach wszyscy rozeszli się do domów, poza jednym kolegą księdzem, 

który przez cały semestr nie był na ani jednym wykładzie ks. prof. Wojtyły, gdyż w tym 

czasie wyjeżdżał na wystawy malarstwa do Warszawy. Ksiądz profesor prosto z 

opóźnionego pociągu przyszedł pod salę egzaminacyjną. Wyglądał bardzo młodo, nie 

wyróżniał się wizualnie wśród księży studentów, którzy byli parę lat młodsi od niego. 

Ksiądz student pyta K. Wojtyłę, którego wcześniej nie widział na oczy:   

- Stary, ty też na egzamin?   

- Tak - odpowiedział zgodnie z prawdą ksiądz profesor, nie dodając ważnego szczegółu, 

że w charakterze egzaminatora.  

Ksiądz student zaczął ubolewać nad spóźnieniem egzaminatora, a tenże w mig 

zorientował się, że czekający nie uczęszczał na wykłady. Usiadł obok niego i zaczęli 

godzinną rozmowę związaną z zagadnieniami etyki, które były przedmiotem wykładów. 

Ksiądz student z podziwem popatrzył na ks. Wojtyłę i stwierdził:  

- Stary, jak ty jesteś obkuty! Proszę cię, jeśli przyjdzie ksiądz profesor, to nie wchodź 

przede mną na egzamin, bo z pewnością obleję!  

- Dobrze - zgodził się pokornie ks. Wojtyła - ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie byłeś 

na ani jednym wykładzie?  

- Bo wiesz, panuje powszechna opinia, że jego wykłady są bardzo trudne i wręcz 

abstrakcyjne, ale gdyby miał taki dar przekazywania wiedzy jak ty, to słuchałbym go z 

największą przyjemnością.  

- Dobrze, to daj indeks - powiedział ksiądz profesor.  

- Co ty, żarty sobie stroisz? - zapytał ksiądz student, na co usłyszał:  

- Daj indeks, jestem Wojtyła - i ksiądz profesor wpisał oniemiałemu z przerażenia 

koledze 4+, z uwagą, by jednak w przyszłym semestrze zaczął uczęszczać na wykłady, by 

samemu wyrobić sobie sąd o wykładowcy. Tym pozornie małym wydarzeniem, o 

którym dowiedzieliśmy się natychmiast, zyskał taką sympatię, że bariera iluzorycznego 

strachu została pokonana na zawsze...   

Biskup i góral 

W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który - 

widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego - zapytał go, kim jest. - Biskupem! - 

odpowiedział zziajany Karol  

- Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! - wzruszył ramionami góral.  
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Jak się czuje piesek 

Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc 

sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, 

że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem 

Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje Papież", rzekł: 

"Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau".   

„Nie wiem, jeszcze nie czytałem gazet”  

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych żartów Jana Pawła II pochodzi z czasów, kiedy 

był chory. Na pytanie jak się czuje odpowiadał: "Nie wiem, jeszcze nie czytałem gazet". 

Powtórzy ten żart także podczas swojego ostatniego pobytu w klinice Gemelli. 

Górale obronią 

Nazajutrz po uroczystości inauguracji pontyfikatu, 23 października 1978 roku, papież 

spotkał się w Auli Pawła VI ze swoimi rodakami licznie przybyłymi do Rzymu. 

Dostrzegłszy górali w pięknych, tradycyjnych strojach, podszedł do nich i powiedział:  

- "No, jacyż to z was są górale, co ciupagi macie, a swojego metropolitę toście wypuścili z 

Krakowa?".Na to Staszek Trzebunia odpowiedział:  

-"Przecież jakby się tu wom jaka krzywda działa, to my przyjdziemy i was bydziemy 

bronić!".   

 Dzień zdrowego  śniadania 

8 listopada w naszej szkole obchodziliśmy dzień śniadania. Prelekcję na temat tego 

najważniejszego w ciągu dnia posiłku wygłosiła nasza pani pielęgniarka Alina Koza. 

Okazuje się bowiem,  że 24 proc. dzieci w wieku 6-11 lat nie je codziennie śniadania. Jeśli 

chodzi o drugie śniadanie, to w tej samej grupie wiekowej już 95 proc. przyznało, że nie 

jada go codziennie. Dlaczego ten posiłek jest taki ważny? O co tyle wrzawy? 

Poranny posiłek zapewnia energię niezbędną na dotarcie do szkoły i na kilka 

pierwszych lekcji. Jeśli dziecko rozpoczyna naukę bez śniadania, mogą wystąpić u niego 

objawy hipoglikemii, tj. zbyt niskiego poziomu glukozy we krwi. Zalicza się tu takie 

dolegliwości, jak zmęczenie, ospałość, zaburzenia termoregulacji, zaburzenia pracy 

przewodu pokarmowego, w postaci np. bólów brzucha.  

Po kilku pierwszych lekcjach niezbędne jest zjedzenie kolejnego posiłku - drugiego, 

szkolnego śniadania. Wskazane jest, aby drugie śniadanie było przynoszone z domu, a 

nie kupowane w sklepiku. Rodzice mają wtedy pewność, że dziecko spożyło posiłek, a 

nie słodycze. Śniadanie to niezbędny posiłek dla dbających nie tylko o zdrowie, ale i o 

figurę. Regularne dostarczanie organizmowi energii w postaci pożywienia powoduje, że 

na bieżąco wykorzystujemy kalorie. Jeśli w „dostawie energii” są zbyt długie przerwy, 
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metabolizm zwalnia, przechodzi na tryb oszczędny, magazynuje otrzymane kalorie w 

postaci tkanki tłuszczowej.  

Mini ankieta: co najczęściej jemy na śniadanie? 

-płatki z mlekiem 

-kanapki z serem, dżemem, twarożkiem, jajecznicę. 

 Powiatowe obchody Święta Niepodległości 

        

11 listopada 2012 r., jak co roku, 

delegacja uczniów Zespołu Szkół w 

Mordarce wzięła udział  w powiatowych 

obchodach Święta Niepodległości. 

Sztandar szkoły dumnie prezentowali na 

rynku limanowskim oraz w Bazylice na 

uroczystej mszy św. za Ojczyznę 

uczniowie klasy IIIA gimnazjum: Albert 

Wojnarowicz, Kinga Zelek i i Karolina 

Szewczyk. Piękną wiązankę w 

narodowych biało – czerwonych 

barwach złożyli w hołdzie poległym za 

Ojczyznę pod Tablicą Katyńską 

uczniowie: Jakub Biernat, Karolina 

Banaś i Anna Górka.  Aktywne włączanie 

się w powiatowe obchody Święta 

Niepodległości jest od wielu lat 

planowym działaniem wpisanym w 

program wychowawczy naszej szkoły.  

Ma ono na celu przede wszystkim 

rozbudzanie uczuć patriotycznych 

uczniów, ale także integrowanie się ze 

społecznością lokalną oraz 

kształtowanie poczucia przynależności 

do tzw. Małej Ojczyzny. 

 W dniu 12 listopada 2012 roku odbyła 

się w naszej szkole akademia z okazji 

dziewięćdziesiątej czwartej rocznicy 

odzyskania niepodległości. Uczniowie 

gimnazjum przypomnieli ważne fakty z 

1918 roku, kiedy to po 123 latach 

niewoli Polacy wreszcie mogli 

powiedzieć, że są u siebie i mieszkają w 

wolnym kraju. Dziś często nie 

doceniamy wolności, uznajemy za 

naturalne posługiwanie się językiem 

polskim, czytanie dzieł największych 

polskich autorów, 

wyznawanie 

religii, głoszenie 

poglądów 

politycznych. Zap

ominamy, że 

niecałe sto lat temu groziły za to kary, 

represje ze strony zaborców. Wolność, 

niezależność, możliwość kultywowania 

rodzimej tradycji, naukę historii 

zawdzięczamy naszym przodkom, 

którzy przez dziesięciolecia ginęli w 

powstaniach, walczyli wszelkimi 

sposobami o Polskość. To im 

poświęcona została ta akademia. W 

wierszach, pieśniach uczciliśmy pamięć 

tych, dzięki którym żyjemy dziś w 

wolnym kraju, dzięki którym Polska 

znów pojawiła się na mapach Europy. 

Pamiętajmy o tym. 

 Akademia została przygotowana przez 

uczniów gimnazjum z pomocą Pani mgr 

Barbary Klimek i mgr Marzeny Kasprzyk 

Dudek. 
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 Konkursy przedmiotowe 

Przełom października i listopada to jak co roku, gorący okres dla tych uczniów, 

którzy zadeklarowali swój udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych. 

Kilkumiesięczna praca uczniów  zostaje zweryfikowana. Młodzież  może  porównać 

swoją wiedzę i umiejętności na tle uczniów z całego województwa małopolskiego. 

Gimnazjaliści próbowali swoich sił we wszystkich konkursach przedmiotowych 

zaproponowanych przez Kuratorium Małopolskie, a także w licznych konkursach 

tematycznych. W gimnazjum były to : 

Konkurs języka polskiego 

Konkurs matematyczny 

Konkurs z fizyki 

Konkurs historyczny 

Konkurs biologiczny 

Konkurs geograficzny 

Konkurs chemiczny 

Konkurs języka angielskiego 

    Konkurs języka niemieckiego   

    Konkurs informatyczny 

    Konkurs biblijny 

    Konkurs "Wiedza o społeczeństwie" 

….Bronia i piórem… ”tematyczny konkurs 

historyczny 

 „ Losy żołnierza….”  tematyczny konkurs 

historyczny. 

We wszystkich konkursach wzięło udział  51 uczniów gimnazjum . 

Wszystkim należą się brawa za odwagę i zaangażowanie i,  o ile nie 

wszystkim uda się zakwalifikować do dalszych etapów , to na pewno 

nikt nie odbierze im już zdobytej wiedzy i doświadczenia. Znamy już 

także wyniki i kwalifikację  uczniów do etapu rejonowego. 

Uczniowie zakwalifikowani, to:   

Konkurs języka polskiego – Julia Niemiec  kl. I, Katarzyna Olesiak kl. I 

Konkurs matematyczny – Grzegorz Król kl. IIIA, Waldemar Kądziołka kl. I 

Konkurs z fizyki –Grzegorz Król kl. IIIA 

Konkurs historyczny – Krzysztof Jasica kl. IIA 

Konkurs biologiczny – Waldemar Król kl. IIB , Natalia Hebda   kl. IIIA 

Konkurs inform.  – Grzegorz Król kl. IIIA, Mateusz Hanzel kl. IIB, Krzysztof Szubryt kl. IIIA 

Konkurs biblijny - Lupa Patryk  kl. I 

 „Losy żołnierza….” Tematyczny konkurs historyczny -  Krzysztof Jasica kl. IIA, Natalia 

Jurek kl. I, Natalia Lupa, kl. IIA 

…z ostatniej chwili… 

Do etapów wojewódzkich zakwalifikowali się: Grzegorz Król – matematyka 

Natalia Hebda – biologia 

Julia Niemiec, Katarzyna Olesiak – język  polski 

Patryk Lupa – konkurs biblijny 
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Krzysztof  Jasica – historia i  „Losy żołnierza…” 

Serdecznie gratulujemy  finalistom!!! 

 Z wizytą w biurze poselskim i w Urzędzie Gminy… 

  Na początku grudnia wybraliśmy się z wizytą do biura poselskiego Posła 

Wiesława Janczyka. Jest to kolejny element EDUKACJI OBYWATELSKIEJ realizowanej 

zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej w ramach nauczania wiedzy o 

społeczeństwie i pracy wychowawczej. Przypomnieć należy, ze w ubiegłym roku Poseł 

zaszczycił nas wizytą w szkole. Wówczas mogliśmy usłyszeć o zadaniach władz 

ustawodawczych RP, pracach Sejmu i Senatu. Tym razem  chcieliśmy zdobyć informacje 

na temat działalności biura poselskiego, kto i w jakich sprawach zgłasza się do biura 

oraz na jaką pomoc może liczyć. I chociaż nie udało nam się osobiście spotkać z Posłem 

Wiesławem Janczykiem, to mogliśmy zwiedzić biuro, a współpracownica Posła 

opowiedziała o zadaniach podejmowanych w ramach jego funkcjonowania. Jak 

usłyszeliśmy, dla społeczności lokalnej nadal najważniejsze są drogi i miedze, bo z tymi 

problemami najczęściej zgłaszają się mieszkańcy Limanowszczyzny. Dowiedzieliśmy się 

, że w biurze można także skorzystać z pomocy prawnej. 

        Następnie udaliśmy się do Biblioteki Publicznej, gdzie 

podziwialiśmy wystawę fotograficzną poświęconą  Ziemi 

Limanowskiej. Fotografie zachwycały nie tylko walorami 

artystycznymi, ale także pięknem pejzażu widzianym o każdej 

porze dnia. Zachody słońca były urzekające. 

       Mieliśmy także okazję odwiedzić Centrum Informacji 

Turystycznej znajdujące się na limanowskim rynku. Wiemy jak ważną rolę odgrywa ono 

w promocji naszej Małej Ojczyzny i jak się okazało my także nie znamy wielu pięknych 

zakątków naszej okolicy. Nic jednak straconego, wiemy już co chcemy i co możemy 

zobaczyć.     

Tydzień później wraz z klasą II B podczas studyjnej wizyty w Urzędzie 

Gminy poznaliśmy zadania, które realizowane są przez poszczególne wydziały na rzecz 

mieszkańców i dobra naszej wspólnoty. Niezastąpionym organizatorem naszego 

spotkania okazał się Sekretarz Gminy Limanowa mgr Marek Ziaja, który zapewne 

przypomniał sobie o pedagogicznych predyspozycjach i (chyba nieco z utęsknieniem do 

dawnego zawodu nauczyciela), z pełnym zapałem zaprezentował pokaz multimedialny 

dotyczący interesujących nas zagadnień. W tym miejscu jeszcze raz pragniemy 

serdecznie podziękować za poświęcony czas i wiele cennych informacji.        

                                                                           Klasa II A i IIB gimnazjum 

 Mikołajkowe spotkania członków PCK 
 

W dniu 10.12.2012r. wraz z opiekunem koła PCK Panią mgr Marzeną Burkowicz 
odwiedziłyśmy dzieci z Domu Dziecka w Żmiącej. Pojechałyśmy o 8.00 i wróciłyśmy o 
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15.00. Bawiłyśmy się i opiekowały małymi dziećmi w wieku od 2.5 do 6 lat. Dzieci tych 
było ośmioro. Podarowałyśmy im część zabawek, słodyczy. Była wspólna zabawa, 
później obiad. Dzieci te są bardzo samodzielne i zdyscyplinowane. Oprócz zabawek, 
których mają pod dostatkiem, starałyśmy się dać im dużo radości. Nosiłyśmy je na 
rękach i wymyślałyśmy wspólne zabawy. Po południu wróciły dzieci starsze ze szkoły, 
im też przekazałyśmy zabawki i musiałyśmy niestety wracać. Żal było ich tam zostawiać. 

                                                                                                Uczennice z klasy IIA i B 
   

  W dniu 18.12.2012. wraz z opiekunem koła PCK odwiedziłyśmy mieszkańców Domu 
Dziecka w Łukowicy, prowadzonego przez siostry zakonne. W domu tym przebywa 8 
dziewczyn ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz cztery dziewczyny, które są w 
internacie. Panuje tam rodzinna atmosfera. Zostałyśmy przyjęte bardzo ciepło, 
poczęstowane na wstępie obiadem, słodyczami. Szybko nawiązałyśmy kontakt z 
dziewczynami z Domu Dziecka. Zabawy i śmiechów było dużo, nastąpiła wymiana 
adresów internetowych, a na zakończenie siostra dyrektorka podziękowała nam 
serdecznie i podarowała piernikowe aniołki. 

  
                                                                                            Uczennice z klas III A i B  
 

W dniu 19.12.2012r. wraz z p. Marzeną Burkowicz odwiedziliśmy chore dzieci w 
szpitalu w Limanowej. Przekazaliśmy najmłodszym pacjentom naszego szpitala 
prezenty w postaci maskotek, grzechotek, samochodów, lalek i puzzli. Tym gestem 
chcieliby umilić dzieciakom pobyt w szpitalu, by zapomniały o chorobie, czy tęsknocie za 
rodzicami. Grupa rozdająca prezenty wzbudziła ogromne zainteresowanie i 
podekscytowanie wśród najmłodszych pacjentów. Na całym oddziale słychać było 
radosne okrzyki i głośny śmiech dzieci. Radość była tym większa, że dzieci mogły same 
wybrać prezent. Nasza wizyta spotkała się z aprobatą i uznaniem Marcina Radzięty - 
dyrektora szpitala oraz Bożeny Michalak - Józkowicz - ordynatora Oddziału Chorób 
Dzieci, którzy w imieniu swoim oraz pacjentów złożyli nam serdeczne podziękowania.   

                        Klasa II A i IIB 
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Tydzień przed odwiedzinami dzieci z domów dziecka i ze szpitala w Limanowej dzieci i 
młodzież z Mordarki podarowały moc zabawek, gier planszowych, książek, pluszaków, a 

także kosmetyki i słodycze. Akcja przeszła najśmielsze oczekiwania.  
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! 

 Konkurs szopek i gwiazd kolędowych 

       Jak co roku uczniowie naszej szkoły 

brali udział w konkursie szopek i gwiazd 

kolędowych zorganizowanym przez 

Parafię pw. Miłosierdzia Bożego w 

Mordarce. Konkurs odbył się 23 grudnia 

2012 roku o godzinie 8.30 w tutejszej 

kaplicy. Startowali  w nim twórcy 

dziesięciu szopek i trzech gwiazd 

kolędowych. Wszystkie wykonane były 

przede wszystkim z naturalnych 

materiałów, takich jak: drewno, słoma, 

papier, niektóre figurki były plastykowe, 

ale zdarzały się też rzeźbione w drewnie 

brzozowym, jak w szopce Państwa 

Jasiców, czy też wykonane ręcznie z 

różnorodnych materiałów. Szopka, która 

wygrała (Państwa Gizów) , była 

ruchoma. Każdy uczestnik konkursu 

miał za zadanie zaprezentować swoją 

pracę i dodatkowo zaśpiewać kolędę lub 

pastorałkę. Zwycięscy otrzymali cenne 

nagrody ufundowane przez: Parafię  w 

Mordarce, Państwo Śmierciaków (sklep 

z dywanami Limex),  państwo Jasiców 

(zakład kamieniarski), Marię i 

Walentego Szubrytów,  Józefa i 

Wojciecha Tokarczyków. 

Oto kilka zdjęć z konkursu: 
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 Apel świąteczny  

W ostatni dzień przed przerwą świąteczną (21 grudnia) odbył się krótki apel o 

charakterze świątecznym. Ze swoim występem pokazała się grupa teatralna  ,,M A S K A” . 

Taniec Świętego Mikołaja został przejęty bardzo ciepło ;) Usłyszeliśmy także piękną grę 

uczniów i śpiew chóru. Wszyscy przyjęli chyba wtedy prawdziwie świąteczny klimat.  

Święta, święta i po świętach…! 

 Coś na wesoło   

 Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 
jednego z nich mówi: 

-Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

-Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

-Wiem, ale mama mi kazała. 

 Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, 
jeden z nich wspomina: Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, 
powiedziała: 'pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda spadnie'. 

            Co było dalej? - pyta drugi. 

           Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią! 

 Jak nazywa się żona Świętego Mikołaja? 

             - Merry Christmas!  
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 Święta na świecie 

Oto kilka ciekawostek dotyczących się zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia na świecie:  

- W Argentynie Święta obchodzi się bardzo hucznie, słodycze je się dopiero o północy, a prezenty 

rozdaje na święto Trzech Króli. 

- W Australii ze względu na panujący klimat święta najczęściej spędza się na plażach. 

- W Hiszpanii tradycyjnym ciastem świątecznym jest keks, do którego wkłada się różne 

drobiazgi, np. monety. Kto nie znajdzie w wypieku znaleziska, ma obowiązek upiec keks za rok. 

- W Prowansji każdy, by zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku musi spróbować 13 

słodkich deserów. 

- W Niemczech na święta ozdabia się stoły gałązkami z forsycji. Jeśli zostaniemy poczęstowani 

indykiem z kasztanami, to znaczy, że zaprosili nas mieszkańcy Lizbony. 

- We Włoszech najhuczniej obchodzone są dni 25 i 26 grudnia, bardziej niż sama Wigilia.  

Skoro jesteśmy przy innej kulturze, a także językach, może poznajmy jak różnie może 

brzmieć to jakże ciepłe słowo ,,święto”   

 święto – polski  
 festival/ holiday – 

angielski 
 Feier – niemiecki 
 bayram – azerski  
 jaialdia – baskijski 
 festivalo – esperanto 
 pagdiriwang – 

filipiński 
 festivaali – fiński 
 festival/ fête – 

francuski 
 féile – irlandzki 

 Festival – islandzki 
 festivalis – litewski 
 festum – łaciński 
 festivāls – łotewski 
 perayaan – malajski 
 tamasha – suahili 
 wyl – walijski 
 fesztivál – węgierski 
 lễ hội – wietnamski 
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 Najpopularniejsze utwory świąteczne, posłuchajcie, dają 

fajny klimat!  

USA: 

 ,,I’ll Be Home for Cristhmas” – Walter Kent, Kim Gannon 

 ,,Jingle Bell Rock” - James Ross Boothe 

 ,,Rockin Around The Cristhmas Tree” – Johny Marks 

 ,,Blue Cristhmas” – Billy Hayes 

 

Wielka Brytania: 

 ,,Last Cristhmas” – Wham!  

 ,,All I Want for Cristhmas Is You” – Mariah Carey 

  ,,White Cristhmas”  Louis Amstrong 

 ,,Merry Cristhmas Everyone” – Shakin’ Stevens 

 A teraz zwyczaje w Polsce: 

- czas Adwentu w dawnej Polsce- kiedyś na Podlasiu początek Adwentu obwieszczano głośnym 

trąbieniem na ligwach. W czasie oczekiwania sąsiadki spotykały się, aby razem wykonywać 

różne prace, np. darcie pierza tzw. szkubaczki czy przędzenie. Na Pomorzu natomiast od 

początku Adwentu kolędnicy chodzili po domach, obwieszczając, że Pan przyjdzie niedługo.  

- Wigilia –  

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ,,wigilia”, co oznacza czuwanie.  

Wierzono, np. że leśne zwierzęta, czy pszczoły budziły się na czas świąt, a później znów zapadały 
w zimowy sen. Popularne było też szukanie kwiatu paproci, powstało na tym przykładzie wiele 
legend, podań. Tak samo zwierzęta domowe, miały o północy 24 grudnia móc rozmawiać z 
domownikami. Wierzono także, że bliscy zmarli wracali na czas Wigilii pod postacią 
pielgrzymów i żebraków, oczekiwano się także gościa, zostawiając przy stole jedno wolne 
nakrycie (a tradycja trwa w wielu domach do dziś). Przed zajęciem miejsca przy stole krzesła i 
stołki odmuchiwano.  

 Pomagamy rówieśnikom z Wietnamu!!! 
Członkowie koła misyjnego, które działa w naszej szkole pod opieką mgr Elżbiety 

Trojanowskiej, a także kilkunastu innych uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
wzięło udział w Papieskim Dziele Misyjnym. W drugi dzień świąt 26 grudnia 2012 roku 
o godzinie 11.00 przebrani w piękne stroje jako kolędnicy misyjni wzięli udział w liturgii 
świętej, po czym nastąpiło rozesłanie. Kolędnicy misyjni podzieleni na mniejsze grupy 
odwiedzali domy w Mordarce, śpiewali kolędy, obdarowywali okolicznościowymi 
pamiątkami, a zebrane ofiary przekazali na pomoc dzieciom w Wietnamie.  



14 
Fraszka 

 

Śpiewnik Gimnazjalisty 

,,Mors zimowy”, na melodię ,,Ciągle pada” 

Słowa: Julia Niemiec, Zuzanna Łyszczarz 

Ciągle pada!  

Z dachu biały puch na mój ogródek spada,  

Pies zza budy na mróz nosa nie wykłada. 

Sąsiad czyści z śniegu swego Opla Corsę,  

A ja? Jestem morsem!  

Przy 30 minus stopni Celsjusza,  

Kąpiąc w rzece nic a nic mną nie rusza. 

Moja mama krzyczy, że ją boli głowa,  

A do wyjścia była już super gotowa, 

Miała iść do kina z tatą dzisiaj właśnie,  

A tak utknęli razem w zaspie! 

Odkopuje ich odkąd wyszedłem z wody,  

Słyszę nie podziękowania, lecz wywody: 

Że za bardzo chciałem 

przeżyć czas zimowy,  

I że ferie niech wybije 

sobie z głowy…. 

I -  co -  te - raz???  

Ciekawostki 

- Pierwszym uczonym, który odkrył na te maleńkie, śnieżne dzieła natury - 

płatki śniegu (nie ma takich samych płatków śniegu) był niemiecki astronom i matematyk 

Johannes Kepler. 

- Kolor czerwony (kojarzący się nam z mikołajkową czapką) w Chinach jest symbolem 

szczęścia; panne młode ubierają do ślubu czerwone suknie. 

- Cynamon (który kojarzy się z zapachem świątecznych ciasteczek) uzyskujemy z wiecznie 

zielonych cynamonowców; wyróżniamy ok. 50 gatunków takich drzew. 
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- Wełna (cieplutka na zimowe dni) znana jest już od dawien dawna. Pojawiła się także w 

mitach. Tezeusz, ukochany Adrianny wyszedł z labiryntu dzięki kłębkowi owczej przędzy. Stąd 

mamy frazeologizm – nić Adrianny – oznaczający wyjście z trudnej sytuacji.  

- Herbata (owocowa, czarna, biała…? Którą wybierzesz na zimowe rozgrzanie?) jest napojem 

niezwykle popularnym. Tanina zawarta w herbacie aktywizuje krążenie, ale może zakłócić 

absorpcję żelaza, zwłaszcza, jeśli herbatę pije się po zjedzeniu produktów bogatych w żelazo. 

Wiedza  bezużyteczna i niepraktyczna  

Dni w listopadzie i grudniu  
 

      1. 11. – Wszystkich Świętych 
2.11 – Zaduszki 

3.11 – Dzień Myśliwych 

9.11 – Dzień Jakości 

4-10.11. – Światowe Dni Przestrzeni 
Kosmicznej 

11.11 – Dzień Niepodległości 

12.11 – Dzień Drwala 

15.11 – Światowy Dzień Rzucania 
Palenia 

16.11 – Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji 

17.11 – Dzień Studenta 

24.11 – Dzień bez Futra 

28.11. – Dzień Pocałunku  

29.11 – Dzień bez zakupów 

30.11 – Andrzejki 

1.12 – Dzień Walki z AIDS 

3.12 – Międzynarodowy Dzień 

Niepełnosprawnych 

4.12 – Barbórka 

5.12 – Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 

6.12 – Mikołajki 

10.12 – Międzynarodowy Dzień 

Praw Człowieka 

17. 12 – Polski Dzień Bez 

Przekleństw 

18.12 – Międzynarodowy Dzień 

Emigrantów 

20. 12 – Dzień Ryby 

23.12 – Dzień Snowboardu  

Z pamiętnika Baśki ,,Bu” 

Poznajcie losy uczennicy pewnego gimnazjum – Baśki ,,Bu”, która wszystkie myśli 

przelewa do swojego pamiętnika. Opisuje przede wszystkim swoją szkołę, osoby z klasy.  

        5 grudnia 2012r.  

 Jutro Mikołajki w klasie. Rewelacja po prostu. Nie mam prezentu… 



16 
Fraszka 

        6 grudnia 2012r. 

 Udało się. Wykrzesałam ,,coś od serca”. Chyba się podobało. Tak myślę. Ale czy ja 

bym się ucieszyła z kwiatków z bibułofolijkopapieru + dużej ilości słodyczy umieszczonych w 

jakże delikatnie wymiętoszonej paczuszce z Świętym??? Liczą się intencje.  Ola się nie obrazi. 

Zawsze była w porządku.  

 Dziś oprócz wariactwa (skakanie po ławkach, biegania z połową tabliczki czekolady w 

ustach, wypróbowywaniu każdego otrzymanego kosmetyku – wielkie wietrzenie w klasie) 

mieliśmy zapowiedziany sprawdzian z geografii.  

Na 6 lekcji, kiedy tylko pani Wąsik przekroczyła ,,ustalony punkt” Rafał z Grześkiem padli na 

kolana. Słyszeliśmy jak im chrupnęło. Przez całą lekcję siedzieli zaciskając zęby. Sprawdzianu 

nie było, bo pani zapomniała skserować. Ale dla nas i tak byli bohaterami.  

         7 grudnia 2012r.  

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – czuję to. Czuję też, że w związku z tym nie 

chce mi się uczyć. A trzeba, trzeba. Słyszę, że ,,ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz”. Ale 

wiecie, co? Jakaś jest w tym logika. Nie chcę po skończeniu szkoły kopać rowów. 

Brr…Zaczynam od matematyki.  

Dzisiaj w naszej szkole odbył się mały turniej piłki ręcznej. Z dziewczynami z klasy 

miałyśmy rolę cheeladerek. Tylko nie w zwiewnych spódniczkach, ale w dżinsach i pomiętych 

t-shirtach. Krzyczałyśmy, dopingowałyśmy. Poleciała salwa braw. Myślałyśmy, że to dla nas. 

Pomyłka. Pela z 3B wywinęła fikołka. Jednak świat jest czasem niesprawiedliwy.  

Autor: Julia Niemiec 

Mnożymy szare komórki  
 

Krzyżówka z geografii:  

          

          

          

          

          

 Określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie.  

 Przez niego magma pokonuje ,,trasę” do powierzchni ziemi, zamieniając się w lawę. 

 Afryka znajduje się w większości na płycie (podaj nazwę płyty litosfery).  
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 Województwo, które ma 140km² gęstości zaludnienia (os./km²), znajduje się w 
centralnej części kraju.  

 Morze w zachodniej części Oceanu Spokojnego (bywa zaliczane do Oceanu 
Indyjskiego) między Australią, a wyspami: Tanibar, Kai, Nowa Gwinea.  
 
Krótki test z angielskiego (excuse me, sorry, i’m sorry)  

Wybierz poprawną odpowiedź.  

 
 , where is the post office?  
 
 
 but I don't know  
 
 

 what time is it?  
 
 
 sir, can you repeat again?  
 
 
 , but I don't think you're right  
 
 
 , what did you say?  
 
 
 . Can I ask you something?  
 
 
 , I don't speak Spanish..  

 

Krótki test z niemieckiego (mała powtórka z odmiany czasownika ,,sein”(być) i 

,,haben”(mieć) ) 

Uzupełnij.  

  ,,sein“ 

… - bin  wir - … 

du - …   … - seid 

er/sie/… - …     sie/Sie - …                           

 

 

 ,,haben“ 

 

ich -  …   … - haben     

du - …    … - habt 

er/sie/es -  ….   …/… - haben   

Naszym zdaniem… 
28 grudnia odbyła się w Polsce bardzo oczekiwana premiera filmu na podstawie książki 

J.R.R Tolkiena ,,Hobbit: Niezwykła Podróż”. Peter Jackson, który ,,zajął się” tą produkcją 

ma na swoim koncie całą trylogię ,,Władcy Pierścieni”.  

Mały hobbit, prowadzący dotychczas spokojne 

życie – Bilbo Baggins (w tej roli Martin Freeman) chce 

pomóc czarodziejowi Gandalfowi (Ian McKellen)  

zdobyć skarb należący do smoka Smauga. W wyprawie 
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towarzyszy im 13 krasnoludów – kochają złoto! Na swojej drodze poszukiwacze spotkają 

mnóstwo przygód. Bilbo pozna nawet króla Elfów!  

Oglądaliście? Piszcie opinie na notebook12345@onet.pl. Chcemy poznać Wasze 

zdanie!  

* Ciekawostka! 

Adaptacja (reż.P.Jackson) ,,Władca Pierścieni – Powrót Króla” zdobyła 11 oscarów! ! !  

M.in. za muzykę filmową - posłuchaj sobie na: 

http://patryk741852963.wrzuta.pl/playlista/7rVRbNbL3DP/wladca_pierscieni_-_rozne  

- w końcu jesteśmy w sieci ;) ! ), charakteryzację, efekty wizualne, scenariusz, reżyserię, 

zdjęcia…  

Z Samorządu… 

Nie ma na świecie piękniejszego uczucia niż to, które występuje chwilę po tym, jak zrobimy 

bezinteresownie coś dobrego. Poczujcie to! 

Już trzeci rok z rzędu SU organizuje akcję ekologiczno-charytatywną:  „Zbieraj z nami 

zakrętki!”. Tym razem pragniemy pomóc bliźniakom Kacperkowi F. i Kamilkowi F., 

którzy chorują na wodogłowie. Akcja nie ma ograniczeń czasowych. Jeżeli chcesz się 

przyłączyć to zbieraj nakrętki,  przynoś je do szkoły i oddaj swojemu wychowawcy lub 

p. Alinie Górszczyk- opiekunowi SU. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej 

akcji.  

 

 

Od 26 listopada do 7 grudnia w szkole odbyła się  akcja "Góra Grosza".  Zbiórka 

organizowana jest we współpracy z Towarzystwem "Nasz Dom". Celem akcji jest 

http://patryk741852963.wrzuta.pl/playlista/7rVRbNbL3DP/wladca_pierscieni_-_rozne


19 
Fraszka 

zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym 

na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka oraz 

pogotowi rodzinnych. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w 

akcji niesienia pomocy naszym rówieśnikom. 

 

KAMPANIA CHARYTATYWNA „DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ” 

  Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym SU włączył się do akcji sprzedaży 

Świątecznych Kartek Dobroczynnych organizowanej przez stowarzyszenie SURSUM 

CORDA”. Dochód z tej akcji przeznaczony jest na dofinansowanie programu pomocy 

dzieciom „Starszy Brat Starsza Siostra”. 

  

CHOINKA 

Jak co roku w grudniu uczniowie 

przygotowali przepiękne ozdoby 

choinkowe. W tym roku wszystkie prace 

zostały wykonane techniką orgiami. 
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Tradycyjne uczniowie udekorowali nimi 

szkolną choinkę, która prezentuje się 

wyjątkowo pięknie.  

Wzorem lat ubiegłych, z okazji Świat 

Bożego Narodzenia Samorząd 

Uczniowski, w imieniu wszystkich 

uczniów Zespołu Szkół w Mordarce, 

złożył życzenia świąteczne i noworoczne 

wszystkim nauczycielom, pracownikom 

szkoły oraz przedstawicielom organu 

prowadzącego. Uczynił to słowami 

wiersza księdza Jana Twardowskiego pt. 

„Wiersz staroświecki”. Uczniowie 

przygotowali również 

ręcznie wykonane stroiki 

i kartki świąteczne.  

KONKURS 

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom naszego ostatniego konkursu 

ornitologicznego!   

Zostały nimi: Paulina Lis –kl.I oraz Natalia Wójcik kl. IIIB  

Nagrody już w drodze!  

Zapraszamy również do udziału w naszym kolejnym konkursie:  

- Stwórz krótki satyryczny komiks przedstawiający scenę z ferii zimowych (kopii z       

Internetu nie przyjmujemy!) - 

Czekają nagrody!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraszka. Gazetka uczniów Gimnazjum Publicznego w Mordarce. Zespół Redakcyjny: Julia Niemiec, kl.I, Katarzyna 
Olesiak, kl.I,   Zuzanna Łyszczarz, kl.I, Agnieszka Szubryt, kl.I, Karolina Pławecka, kl.I, Justyna Mikołajczyk, kl.IIIA, 
Justyna Plata, kl. IIIB, opiekun mgr Edyta Odziomek. Druk: Zespół Szkół w Moradrce. Nakład 40 sztuk. 
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