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Nasi Bliscy zawsze będą z nami

.

,

Czy Święto Zmarłych  to
jedyna okazja do

wspominania bliskich,
którzy odeszli?

Kraków cmentarz Rakowicki

W święto Wszystkich Świętych, a także  następnego
dnia w Dzień Zaduszny, 2 listopada Polacy odwiedzają
cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich
kwiatami i zapalić znicze. Dzień Zaduszny, zwany też
Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych
chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych.
Halloween to pogańskie święto, a wydrążone dynie
symbolizują znak demonów. Niektórzy ludzie, zamiast
odwiedzać groby swoich bliskich, w wigilię tego święta
chodzą od domu do domu i zbierają słodycze...  B.K

.

Dlaczego ludzie tylko w święta dbają o groby
swoich bliskich? Czyszczą pomniki, przynoszą
kwiaty, palą znicze...Czy na co dzień nie pamiętają o
tych, których najbardziej kochali? Czy to może znak
naszego czasu - zabieganie, codzienne problemy,
spotkania... Czy nas też to spotka? Czy możemy teraz
coś  z tym zrobić? Myślę, że tak. Spróbujcie dbać o
groby bliskich systematycznie. B.K.

onet

.tt

twetter
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Mecz piłki nożnej o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy 

ale dym...

przed meczem

Zwycięstwo

 
 Nasza reprezentacja szkolna podjęła wyzwanie

13.10.2016 r. to dla naszych piłkarzy najszczęśliwszy dzień
w życiu. Zostali mistrzami gminy! Nie było łatwo, bo o
puchar Przewodniczącego Rady Gminy Giżycko walczyły 4
drużyny; z Upałt, Spytkowa, Wilkas, no i oczywiście
Bystrego. Mecze rozgrywano co 10 minut po 8 minut
każdy.Trudno było przebić się na drugą połowę drużyny
Wilkas 1, gdyż mieli oni bardzo dobrą obronę. Jednak nasi
zremisowali z nimi 1:1. Gola strzelił niezawodny Bartek
Kamiński. W następnym meczu ze Spytkowem Bystry wygrał
5:0, ich emocje sięgały zenitu. Potem starcie z ekipą z
Wilkas 2. Ich obrona była nawet dobra, jednak znów nasza
drużyna okazała się lepsza. Zawodnicy czuli, że są w dobrej
formie. Ostatni mecz to wielki stres. Drużyna z Bystrego
pierwsza strzeliła gola. Upałty też go zdobyły, ale decydująca
 bramka znowu należała do naszych. Mistrzostwo! Brawo
Bystry! K.B.

17.10.2016 r. to niezwykły i długo oczekiwany przez nas dzień. Właśnie
wtedy naszą szkołę odwiedziła OSP ze Spytkowa. Strażacy mieli za
zadanie  nauczyć nas m.in. obsługi różnego rodzaju gaśnic oraz
postępowania z osobą nieprzytomną. Goście przyjechali, oczywiście przy
dźwiękach głośnej syreny, dwoma pięknie wypolerowanymi wozami.
Pierwszy przeznaczony był do gaszenia pożarów, drugi przystosowano
do akcji ratunkowych podczas wypadków drogowych. Mieliśmy okazję
obejrzeć te pojazdy zarówno od zewnątrz jak i od środka. Ustawiła się
ogromna kolejka, nawet dziewczyny wykazały się ogromnym
 zaciekawieniem. Ciekawe, czy to pojazdy tak je zainteresowały, czy
może strażacy...? Po przeglądzie goście zaprezentowali wyreżyserowaną
akcję ratunkową, podczas której jedna z koleżanek udawała osobę
poszkodowaną.  Zajęcia były bardzo pouczające, obyśmy nigdy nie
musieli korzystać ze zdobytych umiejętności. K.Z.

 

                              ZWYCIĘSKI MECZ ORAZ
                                  NIEZWYKLI GOŚCIE

A.K.

k.p.

k.p.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 11/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBystrzak

skomentuj
zdjęcia
obróbka
zdjęć

Harcerstwo to super zabawa
 i dawka niesamowitych przygód

.

Czyżby pani liczyła frytki?

.

Realizujemy projekty -
mamy smakowite efekty

d.j.

. .

Podsumowaniem
realizacji części
projektu Ogódek
nie tylko
matematycznych
łamigłówek była
organizacja Dnia
frytek w
szkole. Po
wykopkach
była okazja do
wykazania się
swoimi
zdolnościami
kulinarnymi.
Każdy robił

to, co umiał
najlepiej, jedni
obierali
ziemniaki, inni
kroili je na równe
paseczki. Przy
gorącym warze
straż pełniła pani
Agnieszka.
Frytki okazały
się lepsze niż w
KFC, to zdanie
naszych
nauczycieli. W
pracy pomagał
nam też ksiądz

Mirosław, który
okazał się nie
tylko dobrym
podkuchennym,ale
i niezłym
łasuchem. Było
super. Czekamy
na kolejne
zbiory z
naszego
magicznego
ogródka. F.G.

Od kwietnia 2016 roku w Bystrym działa drużyna
harcerska „ Bystrzaki ’’. Jej opiekunem jest harcmistrz
Dawid Godz. Zbiórki odbywają się w świetlicy wiejskiej
w Gimnazjum w Bystrym co dwa tygodnie w piątki od
godziny 17.00 do 18.30. Na spotkaniach bawimy się,
śpiewamy wykonujemy zadania. Wyjeżdżamy na
obozy, rajdy oraz drużynowe biwaki. Zapraszamy -
wstąp do nas! O.O.

Harcerstwo narodziło się w 1910 roku. Jego
założycielem był Andrzej Małkowski, który stwierdził,
że  „Harcerstwo to skauting + niepodległość". 
Organizacja dzieli się na;

zastępy- zastępowy nosi szary sznur,
drużyny- drużynowy -  granatowy sznur,  wspiera
go przyboczny- sznur zielony,
szczepy-  komendant szczepu- granatowy sznur
noszony z ramienia,
hufce -komendant hufca,
chorągwie- wiele hufców - komendant chorągwi,
naczelnik  i przewodniczący związku- władze
zwierzchnie.

f.g.

F. G.

f.g.

d.j.

w.b. google
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Kryształowa kula
Maszerował długo przez puszczę. Początkowo szedł  nocą w obawie
przed pościgiem matki-wróżki. Później jednak nabrał więcej pewności
siebie i wędrował coraz raźniej i raźniej przez knieje, łąki i porośnięte
wiosennymi kwiatami pagórki. Pewnego razu, gdy mijał niewielką wioskę,
dowiedział się od siedzącej na ławie przed chatą staruszki o tajemnym
Zamku Złotego Słońca. Babuleńka powiedziała mu, że mieszka w nim
zaklęta królewna, którą ocalić może tylko ten śmiałek, który zaryzykuje
własnym życiem. Wielu starało się uratować piękną dziewicę, ale
wszyscy postradali życie. (cdn)

ღღღ
      Czytam/piszę, 

   bo lubięღ

Ja też

Pieniny Spiskie

..

.

Kącik literacki
Święto Zmarłych
Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem.
Dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów. H.Bechlerowa 

Klub globtrotera
Wyprawa 
w góry

Na samym szczycie rosną
niesamowite endemity*. Była to
naprawdę niesamowita wyprawa.
Polecam wszystkim. Fabian G.
   
*endemity - rośliny występujące
tylko w jednym miejscu.

...
Bigosowa
Skałka
Na początku
sierpnia
wybrałem się z
tatą w Pieniny
Spiskie.
Wyjechaliśmy
rano z Bielska-
Białej.
Autobusem
dotarliśmy do
Dursztynu. W 
południe
rozbiliśmy
namiot w pobliżu
góry nieopodal
strumyku

dursztyńskiego.
Bigosowa
Skałka to
niewielkie
skaliste
wzniesienie
porośnięte
lasem. Zaraz po
rozbiciu namiotu
postanowiłem
wspiąć się na
skałkę. Z góry
rozpościerała
się piękna
panorama -
Pienin Spiskich.

W.Drabik

F.G.

F.G.

google

F.G.
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 � ROZRYWKA�

          CZEKOLADOWE CIASTO 
W KUBECZKU 

red.

- Synku, niedawno w szafce
były dwa ciastka, teraz jest
tylko jedno. Co się stało?    
 -Mamusiu, to nie moja wina.
Było ciemno i nie
zauważyłem tego drugiego…

- Tato, co robią bałwany
latem?
- Pracują u mnie w
restauracji.   ��� O.O.

********************************

Zwycięzcy konkursu:
©  1-3  Bartosz Pisiak
©  4-6 Karolina Puchalska

Laureatów prosimy o odbiór
nagród u Zuzanny Kujawy.
BRAWO!!!              � � �

Konkurs
językowy 

kl.IV-VI
Drzewo przez

lodowiec
sprasowane

pewnie oraz do 
wysokie
popiskują
rzewnie.�

� � �

Konkurs
językowy 
kl.I-III
Kogut pracuje
teraz na
krosnach, ty
zrzucasz, gdy
przychodzi
wiosna.
   �        �

Wiem o Tobie wszystko

Jasnowidz rodzinny
1.Pomnóż liczbę swoich braci przez 2.
2.Do wyniku dodaj 3 i pomnóż przez 5.
3.Do wyniku dodaj liczbę swoich sióstr i pomnóż
wszystko przez10.
4.Teraz dodaj do tego liczbę swoich żyjących
dziadków i odejmij od tego 150.
5.Jeżeli otrzymałeś liczbę 2-cyfrową, to napisz
przed nią zero, jeśli otrzymałeś liczbę 1-cyfrową, to
napisz przed nią dwa zera.
6.Z otrzymanego wyniku pierwsza cyfra to liczba
twoich braci, druga to liczba sióstr, a trzecia
odpowiada liczbie żyjących dziadków.
                                                   źródlo – adonai.pl

 � � � � � � � � 

Składniki:
·  1 jajko
·  3 łyżki mleka
·  3 łyżki oleju
·  3 łyżki nutelli
·  2-3 łyżki cukru
·  2,5 łyżki kakao
·  szczypta soli
·  4 łyżki mąki
Sposób przygotowania:
1.Do kubka wbić jajko i rozmieszać widelcem.
2.Dodać mleko, olej, wymieszać.
3.Dodać nutellę i energicznie mieszać.
4. Wsypać cukier, kakao, sól i znów wymieszać.
5.Na końcu dodać mąkę i krótko wymieszać.
6.Kubek z ciastem wstawić do mikrofalówki na 2 min. Smacznego!

Uratuję Cię
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W  restauracji 
na kolacji���

.

Wiedza nie tylko dla juniora
Savoir vivre przy stole �

.

Uliczne portrety 
Fotograf L.Heerink wiele czasu
spędza na mostach w Hanoi, by
ukazać ciężką pracę sprzedawców
rowerzystów, którzy już od 4 rano
spieszą z towarami na targ. Zdjęcia
naprawdę budzą zachwyt.(na
podst.Twitter)

Jeśli my zapraszamy, pokrywamy
koszt posiłku.Siadamy wygodnie,
plecy proste. Na stole nie
kładziemy łokci, możemy oprzeć
przedramiona.Serwetkę  kładziemy
w okolicy kolan. Jeśli  na chwilę
wstajemy, odkładamy ją na krześle,
po powrocie znowu na
kolanach. Po posiłku składamy ją i
umieszczamy  po lewej stronie
talerza, nigdy w talerzu. 

Kłopotliwe sztućce - które najpierw?
Prosta zasada-sięgaj po te najdalej ułożone przy twoim talerzu. 

 Pamiętaj:
1.Noża używaj tylko do krojenia twardych pokarmów, np. mięsa.
2.Nie krój ziemniaków, warzyw ani makaronu.
3 Nie dmuchaj na zupę, nabierz z brzegu talerza, tu jest chłodniejsza.
Wielki nietakt - odłożenie użytych sztućców na obrus. Patrz ➡➡➡

.

Redakcja; Oliwia - red. naczelny,
Zuzanna - sekretarz, Bartłomiej-
sport, Olga - rozrywka, Fabian -
fotograf, Kacper- kultura, Krzesimir-
nauka, e-mail red.-
redakcjabystrzak@gmail.com.

,

Mariusz Olszewski .

L.Heerink
l.Heerink

l.H.
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 Wolontariat to jej życie
- wywiad z panią Elżbietą Kolczyńską

Red. Co Panią
zainspirowało
do tego, by
zająć się
wolontariatem?
E.K. Odkąd
sięgam
pamięcią,
wolontariat był
zawsze blisko
mnie. Nie ma
w życiu
człowieka
przyjemniejszej
chwili, niż
widzieć
radość,
uśmiech oraz
szczęście
drugiej osoby.
To jest dla
mnie
największą
motywacją.
Red. Na czym
polega Pani
praca?
E.K. Moja
praca polega
na
zorganizowaniu
na terenie
Giżycka
zbiórek
żywności.

Wiążę się to  z
przeszkoleniem
wolontariuszy,
uzyskiwaniem
zgody od
dyrektorów
szkół. Z każdej
muszę złożyć
sprawozdanie
do Banku
Żywności w
Olsztynie, a
później
sprawozdanie
końcowe.
Red. Kto jest
organizatorem
zbiórek?
E.K. Głównym
organizatorem
zbiórek
żywności jest
Federacja
Banków
Żywności w
Warszawie.
Natomiast
Centrum
Wolontariatu w
Giżycku,
podlega
bezpośrednio
Bankowi
Żywności w
Olsztynie.

Red. Ile razy w
roku odbywają
się zbiórki?
E.K. Zbiórki
odbywają się
trzy razy w
roku. Pierwsza
zbiórka
żywności pt.
,,Podziel się
posiłkiem., druga
to świąteczna
zbiórka,
natomiast
 ostatnia
organizowana
jest  na
Wielkanoc.
Red.. Ile w
czasie jednej
zbiórki zdołają
zebrać
wolontariusze?
E.K. To
zależy.
Najwięcej
zbieramy na
Bożę
Narodzenie,
Są to dwie
 tony
żywności. W
Wielkanoc
zbiórka  jest
trochę

mniejsza,
najmniejsza
to Podziel się
Posiłkiem.
Zbieramy
wtedy półtorej
tony.
Red. Czy
ludzie są
chętni do
pomocy?
E.K .Ludzie są
bardzo hojni,
widać to
chociażby po
ilości zebranej
żywności.
Red.
Komu  jest
przekazywana
żywność?
 E.K. Żywność
przekazujemy
do MOPS w
Giżycku i
GOPS w
Giżycku.
Red. Czym
Pani się
interesowała w
dzieciństwie? 
E.K. Jak
byłam mała, to
chodziłam

do biblioteki
prawie
codziennie. 
Bardzo lubiłam
czytać książki,
 z których
wyciągnęłam
dużo dobrego,
potrzebnego w
życiu.
Red. Czy w
dzieciństwie
uczestniczyła
pani  w
zbiórkach?    
E.K. Nie
uczestniczyłam
w takich
zbiórkach,
 gdyż ich nie
było.
 Red. Czy
dzieci chętnie
się zgłaszają?
 
E.K. Tak,
bardzo chętnie.
Red. Dziękujemy
za ciekawą
rozmowę.
życzymy
powodzenia w
kolejnych
akcjach.
E.K. Dziękuję,

było bardzo
miło.
Wywiad
przeprowadziły- Z.
Kujawa, O.
Gryszko.         
 
Nie bądź
obojętny,
zostań
wolontariuszem

..
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Co w szkole piszczy ?

zdrowo żyj

 Zdrowe odżywianie 
to dzisiaj wyzwanie

Klasa II stawia
na zdrowie !
W listopadzie
zamiast
tradycyjnych
lekcji pani Gosia
postawiła
na...sałatki.
Wiadomo, w
zdrowym ciele,
zdrowy duch.
Tego dnia
uczniowie
przyszli do
szkoły uzbrojeni
w noże, deski

i tarki. Z teczek
spozierały
uśmiechnięte
dary jesieni. Nie
trzeba było
nikogo
zachęcać do
pracy. Słychać
było tylko
chrzęst
krojonych
owoców i
warzyw. No a
później-
degustacja. Było
pysznie!.

Nie chcę bułeczki
Wolę sałateczki

m.p.M.P.
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 BOB DYLAN 
WIELKI POETA - PIOSENKARZ

2016 Rok Sienkiewicza

   Literacka Nagroda Nobla - Bob Dylan
              W tym roku doceniono poezję śpiewaną

�Krzesimir
           poleca 

13października
Akademia
Szwedzka
ogłosiła, że
literacki Nobel
trafi do 75-
letniego
ameryk.poety
i
muzyka Boba
Dylana. Tytuł przyznano
za „tworzenie
nowych form
poetyckiej
ekspresji w
ramach

wielkiej
tradycji
amerykańskiej
pieśni”.

13października
Akademia
Szwedzka
ogłosiła, że
literacki Nobel
trafi do 75-
letniego ameryk.
poety i
muzyka Boba
Dylana
(właś.Robert
Allen
Zimmerman). 
Nagrodę
przyznano za

tworzenie
nowych form
poetyckiej
ekspresji w
ramach wielkiej
tradycji
amerykańskiej
pieśni. Dylan to
twórca piosenek
uznawanych za
hymny
pokolenia: 
Blowin’in the
Wind, Like a
Rolling Stone.

Quo Vadis -
książka
napisana przez
Henryka
Sienkiewicza,
który został
nagrodzony
Nagrodą Nobla.
Lektura
opowiada o
miłości Ligii i
Winicjusza,
pokazuje miłość
jako wielkie
uczucie, które
potrafi

złamać
najbardziej
twardego
człowieka.
Powieść 
ukazuje jak żył
przeciętny
Rzymianin  oraz
przedstawia
losy pierwszych
chrześcijan,
którzy zmagali
się z
prześladowaniami
ze strony
Rzymian. K.Z.  google
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