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Świecznikella

  „Świecznikella”, autorstwa Patrycji Kanik, pomoże Ci
przetrwać  długie jesienne i zimowe wieczory. Gdy mrok
ogarnie ziemię, a chandra zagości w Twoim sercu, nie czekaj,
zapal „Świecznikellę” i ciesz się przyjemnym ciepłem i
migotliwym światłem świec.

RYSUNEK Z CYKLU „RZECZY ZWYKŁE I NIEZWYKŁE”
Ostatnie jesienne dni

P. K.

k.k.
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LISTOPAD Z NASZYM PATRONEM

Spotkanie w Tatrach

Na górskim szlaku

W listopadzie obchodzimy imieniny naszego
Patrona. Już po raz dziewiąty odbyły się one na
turystycznym szlaku jako Spotkanie Rodziny
Szkół Archidiecezji Krakowskiej. Relację z tego
wydarzenia przygotowała m.in. Joanna Pająk z
klasy IIIb. Jest to praca konkursowa:
W piątek 04. 11. 2016r. pojechaliśmy na
jednodniową wycieczkę szkolną do Doliny
Chochołowskiej. Obchodziliśmy tam święto
Karola Boromeusza, a zarazem imieniny patrona
naszego gimnazjum – św. Jana Pawła ll. Nasz
autobus wyjechał spod szkoły około godziny
6.30. Miejscem docelowym naszej wycieczki było
schronisko na Polanie Chochołowskiej, gdzie
przebywał Karol Wojtyła. Doszliśmy do niego po
ponad godzinnej wędrówce. Następnie na miejscu
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z udziałem
księdza Łukasza Piórkowskiego, który jest znany
z programu „Ziarno”. Podczas kazania ks. Łukasz
dał nam 5 ważnych wskazówek:
1.Nie narzekajcie, nie  „jojcćie”.
2.Szczęścia nie szukajcie na zewnątrz, w
wyglądzie.
3.Działejcie – nic nie przyjdzie „samo”.
4.Nic nie będzie łatwe.
5.Nie ograniczajcie się przez środowisko, w
którym żyjecie.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do małego
drewnianego kościółka i złożyliśmy swoje
podpisy w pamiątkowej księdze. Podczas spaceru
podziwialiśmy góry i oddawaliśmy się sztuce
konwersacji. Do domu wróciliśmy około godziny
szesnastej. Dowiedzieliśmy się wielu
wartościowych rzeczy. Wycieczka nas trochę
zmęczyła, ale pozwoliła odprężyć się na łonie
natury. Chętnie wybralibyśmy się do Doliny
Chochołowskiej ponownie, by zobaczyć ją w
promieniach wiosennego słońca.

Wyniki I międzyklasowego konkursu 
WIEDZY O PATRONIE:  po 3 punkty otrzymują: 

klasy IIIb, IIIc, IIIa, II d, IIe i Ic.

II konkurs WIEDZY O PATRONIE 
(wyniki ujmowane są w rankingu klas):

„Nasz Patron patriota” – prace literackie,
plastyczne lub inne przyjmuje pani Bożena Pieczara

do czasu ukazania się następnego numeru
„Gimpressu”. 

B. P.

B. P.
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11 listopada 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

    
     Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone
dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.
   Nasza ojczyzna zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały
trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11
listopada 1918 po podpisano rozejm w Compiègne, który ostatecznie przypieczętował kapitulację
Niemiec.
    Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła mu
funkcję Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską
11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze
rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11. 1918 Rada Regencyjna
powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

KIEDY MYŚLĘ "OJCZYZNA"...

 Ojczyzna to ciągle powracające słowa dziecięcego
wiersza „Kto ty jesteś, Polak mały”, to klekot
bocianów zwiastujący wiosnę, dźwięk kościelnych
dzwonów i kapliczki maryjne rozkwitające w maju, to
biało-czerwone flagi, godło i wielowiekowa
historia. Ojczyzna to tradycje świąteczne, ludowe obyczaje

przekazywane z pokolenia na pokolenie. I śpiew. Nie tylko Szopen, ale też

piękne kolędy, pieśni pasyjne i patriotyczne, ludowe przyśpiewki. Wszystko

to Polskę stanowi. Ojczyzna to biało-czarna kora brzóz, jesienna czerwień

buków, znany wszystkim kontur Tatr i rześka woda morza, błękit mazurskich

jezior, zachód słońca w Bieszczadach, zapach łąk, polna droga i wierzby

stojące w szeregu. Ojczyzna to ludzie - rodzina, przyjaciele, znajomi.

Ojczyzna to marzenia i plany. To przeszłość i przyszłość.

  Te wszystkie myśli o naszej ojczyźnie wybrzmiały
w czasie uroczystego apelu z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. Pani Dyrektor przygotowała
dla gimnazjalistów krótki rys historyczny,
przypominając trudną drogę do odzyskania przez
Polskę wolności, a także wskazując na konieczność
poczucia odpowiedzialności nas wszystkich za losy
ojczyzny. By uczcić kolejną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości uczniowie przedstawili
krótki spektakl poetycko-muzyczny, wzbogacony
prezentacją dzieł malarskich wybitnych polskich
artystów i prezentacją multimedialną pt.: „Zakochaj
się w Polsce” ukazującą piękno naszego kraju. 

11 listopada

11 listopada

k.k.

k.k.
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DLA
NIEPODLEGŁEJ

  11 listopada młodzież z naszego
gimnazjum postanowiła spędzić
aktywnie. 
 33 uczniów uczestniczyło w
Biegu Niepodległości po ziemi
budzowskiej. Dziewczyny i
chłopcy mieli do pokonania 2 km.
Dla trojga najlepszych osób
przygotowano wspaniałe nagrody.
 Bieg od samego początku do
końca był niezwykle pasjonujący. 
   Wśród Pań najszybciej dystans
pokonała Zuzanna Burliga ze
znaczną przewagą nad
rywalkami. Na drugiej pozycji
uplasowała się Anna Chromy, a
na trzecim miejscu Kamila
Mirocha. 
 Wśród chłopców najszybciej
dystans pokonał Michał Pocielej.
Drugie miejsce przypadło
Jakubowi Kołaczowi, a na trzeciej
pozycji uplasował się Kacper
Bałos. Po biegu każdy uczestnik
otrzymał ciepłą herbatę oraz
pieczoną na grillu przepyszną
kiełbaskę. 
 Wszystkim uczniom
gratulujemy! 

Bieg niepodległości

Bieg niepodległości

Zespół muzyczny naszego gimnazjum

   11 listopada uroczystą mszę w intencji ojczyzny z
udziałem przedstawicieli władz samorządowych,
strażaków, pocztów sztandarowych i dyrektorów
szkół uświetnił występ zespołu muzycznego z
naszego Gimnazjum. Przygotowany przez artystów
koncert patriotyczny, który na niejednej twarzy
wywołał łzy wzruszenia i zadumę, został przez
słuchaczy nagrodzony gromkimi brawami. Po
południu uczniowie zaprezentowali się w koncercie
laureatów na Zamku w Suchej Beskidzkiej jako
zdobywcy II miejsca w Konkursie Piosenki
Niepodległościowej. W czasie koncertu widzowie
mogli podziwiać także solowe występy uczniów
naszej szkoły. Na scenie zaprezentowały się:
Natalia Kruźlak, która zdobyła II oraz Paulina Kanik,
która zajęła I miejsce w kategorii solistów. 

k.k.

k.k.

k.k.
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W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW

W tym miesiącu odbył się szkolny
etap konkursu recytatorskiego "W
cieniu jodeł i świerków"
organizowanego przez Bibliotekę
Suską. Spośród uczniów, którzy
zgłosili się do konkursu,
wyłonione zostały trzy uczennice,
które reprezentowały naszą
szkołę w Bibliotece Suskiej,
recytując poezję i prozę o
tematyce regionalnej. Były to:
Natalia Gabryś z klasy Ia, Maria
Gielata z klasy Id oraz Weronika
Moskała z klasy IIa. Nasze
uczennice zaprezentowały się
bardzo ładnie, a Weronika
Moskała otrzymała wyróżnienie.

Nagrodzeni uczniowie

Prace uczniów

REKLAMA BIBLIOTEKI 

W ramach Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych
odbył się konkurs plastyczny pod
hasłem: Zareklamuj bibliotekę!
Uczniowie projektowali plakaty i
foldery promujące bibliotekę oraz
czytelnictwo. W konkursie
zwyciężyła Emilia Chromy z 
klasy IIIa. Drugie miejsce zajęła
Aleksandra Szczerba z klasy IIe,
trzecie miejsce uzyskała Barbara
Jończyk z klasy Id, wyróżnienie
zostało przyznane Weronice
Sałapat  z klasy  Ic. 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

    W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka ogłosiła różne konkursy dla
uczniów. Jednym z wydarzeń był konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Do konkursu
przystąpiło 22 uczniów. Konkurs miał formę testu pisemnego i zawierał pytania otwarte. Zwyciężczynią konkursu
została Natalia Gabryś z klasy Ia, drugie miejsce zdobyła Joanna Pająk z klasy IIIb, trzecie miejsce uzyskała
Bogumiła Nieciąg z klasy IIIb. 
    Kolejnym konkursem  był konkurs na najlepszego czytelnika miesiąca. Już nie po raz pierwszy w tego typu
konkursie zwyciężyła uczennica klasy IIe Agnieszka Urbańczyk. Każda biblioteka życzyłaby sobie mieć takich
czytelników, jakim jest nasza Agnieszka :)

B.W.

B.S.
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SPOTKANIE Z BAJKĄ

     17 listopada nasze Panie Bibliotekarki wraz z Panią Barbarą Wierzbicką, opiekunką szkolnego koła
teatralnego "A kuku", zorganizowały przedszkolakom z Budzowa Spotkanie z bajką. Najpierw przedszkolaki
odwiedziły bibliotekę, zapoznały się z księgozbiorem, słuchały bajki czytanej przez nauczyciela bibliotekarza, a
następnie obejrzały przedstawienie teatralne pt.: Wróżki, przygotowane przez uczniów klas I pod opieką pani
Barbary Wierzbickiej. 28 listopada mieliśmy kolejną wizytę przedszkolaków, tym razem ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Budzowie. Dzieci po lekcji bibliotecznej miały możliwość obejrzenia trzech krótkich bajek przedstawianych
na szkolnej scenie teatralnej przez naszych gimnazjalnych aktorów.

Z wizytą w bibliotece Spotkanie z bajką

Bajka pt. "Wróżki" Pani Barbara Wierzbicka

B.W. B.W.

B.W. B.W.
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SPORT
  SPORT SPORT SPORT 

SREBRNI CHŁOPCY

    
7 listopada na hali w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Suchej
Beskidzkiej odbył się półfinał w
koszykówce chłopców szkół
gimnazjalnych. Nasi uczniowie jak
zwykle nie zawiedli. W pierwszym
meczu pokonali zawodników z
Makowa Podhalańskiego.
Niestety, w kolejnym meczu ulegli
gimnazjalistom z Suchej,
ostatecznie zajmując drugie
miejsce, które dało im awans do
finału. 

Nasi reprezentanci

ZABRAKŁO NIEWIELE...

  Trzy dni po meczach
eliminacyjnych również na hali
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Suchej Beskidzkiej odbył się finał
w koszykówce chłopców. Ten
dzień jednak nie był szczęśliwy
dla naszych sportowców. Po
zaciętej walce reprezentanci
naszego gimnazjum ostatecznie
stanęli na trzecim  stopniu
podium. Wygrana z Zawoją
Wilczną zasługuje na uznanie –
mecz zakończył się wynikiem
20:8! Statuetkę MVP drużyny
otrzymał Krzysztof Parszywka.
Gratulujemy Drużyna z trenerem, p. Piotrem Kwakiem

DZIEWCZYNY, GŁOWA DO GÓRY!
21 listopada na hali w Zawoi odbył się półfinał w koszykówce dziewcząt. Nasze reprezentantki jak zwykle
pokazały się z dobrej strony, mimo tego musiały tym razem uznać wyższość rywalek. Po męczących starciach
ostatecznie zajęły trzecie miejsce, które nie dało im awansu do finału powiatowego. 

k.k.

k.k.
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TRZECIOKLASIŚCI W OBIEKTYWIE - III A

KALENDARZE ADWENTOWE - 
W GIMNAZJUM TO JUŻ TRADYCJA

III A z wychowawcą, p. Rafałem Pieronkiewiczem

   
    Adwent to okres oczekiwania na Boże Narodzenie.
Jakże pięknie będzie czekać na święta, gdy czas
odmierzać będzie zrobiony własnoręcznie kalendarz
adwentowy!  A takich właśnie niezwykłych dzieł
sztuki nie brakowało na początku adwentu u nas w
szkole. Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum
podjęli wyzwanie i przygotowali piękne kalendarze na
czas adwentu, łącząc zamiłowanie do sztuki z
miłością do słodyczy. W wielu kalendarzach to
właśnie słodycze są znakiem upływającego czasu i
zbliżających się świąt. Można sobie tylko wyobrazić
radość osób, które zostaną obdarowane
uczniowskimi wyrobami – kalendarze trafią bowiem
do osób spędzających święta samotnie, do pacjentów
szpitala oraz do przyjaciół naszej szkoły.          
Oczywiście, do kalendarzy dołączamy najlepsze
życzenia.

Kalendarze adwentowe

K.K.

K.K.
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ZRÓB TO SAM:)

   „Wszystkie kolory świata” to globalny projekt UNICEF, który rozpoczął się właśnie w polskich szkołach. Do akcji zaproszeni są uczniowie, których zadaniem jest

przygotowanie charytatywnych szmacianych laleczek. Uszyte lalki wystawione zostaną na szkolnej licytacji, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczone

zostaną na pomoc medyczną dla dzieci w Sierra Leone. Każdego roku ponad 1,5 mln dzieci umiera tamz powodu chorób, którym można zapobiec, stosując

szczepionki.UNICEF planuje objąć programem szczepień wszystkie dzieci w Sierra Leone tak, by zmniejszyć wskaźnik śmiertelności dzieci w tym kraju.

  Gorąco zachęcamy Was do udziału w akcji i drukujemy w „Gimpressie” schemat lalki (trzeba go powiększyć do
rozmiaru A3). Więcej informacji znajdziecie na stronie https://www.unicef.pl/Co-robimy/.../Laleczki-UNICEF-
ratuja-zycie-dzieciom.  

WYKRÓJ K.K.

https://www.unicef.pl/Co-robimy/.../Laleczki-UNICEF-ratuja-zycie-dzieciom
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

   W ramach projektu „Promocja zdrowia” w naszym gimnazjum odbył się konkurs pt. „Mój prawidłowy jadłospis”.
Uczniowie projektowali prawidłowy tygodniowy jadłospis, z uwzględnieniem ilości kalorii, wieku, płci i stanu
zdrowia. Najciekawsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane na szkolnym korytarzu. W gazecie
drukujemy jadłospis, który najbardziej przypadł Redakcji do gustu, zwłaszcza po andrzejkowym obżarstwie.
Skorzystajcie, by karnawał rozpocząć nie tylko zdrowo, ale też pięknie i bez zbędnych kilogramów.

PONIEDZIAŁEK

Śniadanie: mleko, płatki, herbata 
II śniadanie: banan, sok 
Obiad: zupa pomidorowa, kotlet z piersi kurczaka,
ziemniaki, surówka, woda
Podwieczorek: jabłko, sok
Kolacja: 2 kromki ciemnego pieczywa, 2 plasterki
sera, pomidor, herbata

WTOREK

Śniadanie: ciemna bułka, masło, pomidor, sałata,
herbata 
II śniadanie: wafel ryżowy, gruszka, sok 
Obiad: zupa pomidorowa, pieczeń duszona,
ziemniaki, surówka, woda 
Podwieczorek: sernik, woda 
Kolacja: 2 kromki ciemnego pieczywa, 2 plasterki
szynki, sok

ŚRODA

Śniadanie: jajecznica, 2 kromki chleba, sok 
II śniadanie: jogurt owocowy 
Obiad: krem brokułowy, ryż, sos z mięsem, woda
Podwieczorek: sałatka warzywna, sok 
Kolacja: 2 kromki ciemnego pieczywa, ogórek,
herbata

CZWARTEK

Śniadanie: 2 tosty, herbata 
II śniadanie: wafel ryżowy, sok marchewkowy 
Obiad: rosół, pierogi ze szpinakiem, sok
Podwieczorek: sałatka owocowa, sok 
Kolacja: bułka, twarożek ze szczypiorkiem, herbata

PIĄTEK

Śniadanie: jajko 2 kromki chleba,
herbata 
II śniadanie: banan, sok
jabłkowy, cukierek 
Obiad: ryba, ziemniaki, surówka,
woda 
Podwieczorek: pomarańcza,
woda Kolacja: mleko, płatki
owsiane

SOBOTA

Śniadanie: omlet z warzywami,
chleb razowy, sok 
II śniadanie: sałatka owocowa,
woda 
Obiad: krem z warzyw, 2
naleśniki z serem, kompot 
Podwieczorek: sernik, sok 
Kolacja: bułka grahamka,
wędlina, ser żółty, sok
przecierowy

NIEDZIELA

Śniadanie: 2 kromki chleba,
wędlina, pomidor, sok 
II śniadanie: jogurt owocowy,
wafel ryżowy 
Obiad: krupnik z kaszą jaglaną,
ziemniaki, filet duszony z
warzywami, sok 
Podwieczorek: owoce, orzechy
Kolacja: 2 naleśniki z serem,
owoce, woda
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	Wyniki I międzyklasowego konkursu  WIEDZY O PATRONIE:  po 3 punkty otrzymują:  klasy IIIb, IIIc, IIIa, II d, IIe i Ic.
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