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AKTUALNOŚCI

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY GRAŁA PO RAZ 25. 
A MY RAZEM Z NIĄ!

ZBIERAJ NA ZDROWIE I PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI

W naszym gimnazjum w ramach projektu „Promocja zdrowia” zorganizowano kiermasz zdrowej żywności.
Uczniowie klasy Ib i klasy Ic pod opieką wychowawców przygotowali wyjątkowe smakołyki: sałatki, owoce,
potrawy z warzyw, barwne warzywne kanapki. Wszystkie te delicje można było kupić za symboliczną złotówkę i
tym samym wspomóc nie tylko swoje zdrowie, ale i rehabilitację małej Lenki Cholewy. Gimnazjaliści i
Nauczyciele nie mogli się oprzeć zdrowym przekąskom, toteż dochód z ich sprzedaży okazał się całkiem
pokaźny. Zebrana kwota - 386, 40 zł – w całości przekazana została na leczenie dziewczynki.

WOŚP

WOŚP

   Oczywiście Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy nie mogła zagrać
bez Szkolnego Klubu Wolontariusza
działającego w naszym gimnazjum. 
 Nasi wolontariusze pod opieką pani
Magdaleny Żmudki i pani Joanny Sergiel
od wczesnych godzin rannych
kwestowali w Budzowie, Bieńkówce,
Jachówce i Palczy.     Kwestującym
udało się zebrać 13.348,22 zł, 2 euro, 02
euro centy, co dało sumę o ponad 4
tysiące większą niż w roku ubiegłym. 
   Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na potrzeby oddziałów
pediatrycznych oraz geriatrycznych,
które opiekują się osobami w podeszłym
wieku. 

  Wszystkim darczyńcom w imieniu
wolontariuszy dziękujemy. Niech moc
będzie z Wami!

MŻ

MŻ
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SPOTKANIE Z NASZYM PATRONEM

Nasz

 Tym razem na wesoło! 
Jan Paweł II był człowiekiem pełnym życia. Miał
bardzo pogodne usposobienie, uwielbiał żartować i
bardzo często uśmiechał się do ludzi. Polacy wciąż
pamiętają jego pełne humoru rozmowy z wiernymi,
które prowadził podczas pielgrzymek do ojczyzny.
W czasie tych spotkań, jednym krótkim zdaniem
papież potrafił rozbawić setki tysięcy ludzi! Oto
kilka anegdot z życia naszego Patrona.

Papieskie wagary
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie
obecne dzieci:
- Dano wam dziś wolne w szkole?".
- Tak – wrzasnęła z radością dzieciarnia.
- To znaczy – skomentował Jan Paweł II – że papież
powinien częściej tu przyjeżdżać.

"Z wami dziecinnieję"
Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież – jak to ma w zwyczaju – wdał się w
rozmowę z dziećmi.
- Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary – powiedział.
- Nie, nie jesteś stary – gromko zaprotestowały dzieci.
 - Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję – replikował Papież.

"O cześć wam, panowie magnaci!" 
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął
się
i odparł: „Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!”.

Podryw na księdza   
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak
wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej
się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. 
- Zapomniał pan zegarka, co?   
- A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła. 
 - Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka.
Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...   
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał jej zawstydzony Wojtyła.
- Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza to
pierwszy raz.

Patron
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"PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI"
20 grudnia w Bibliotece Suskiej odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu literackiego
„Podbabiogórskie Opowieści”, który od 16 lat cieszy się ogromną popularnością wśród młodych pisarzy.
W tym roku w konkursie uczestniczyło 271 młodszych i starszych pisarzy i ilustratorów. Do konkursu
zgłoszono prawie 200 prac. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce w kategorii: „Tekst” zajęła Aleksandra Kachnic z naszego gimnazjum.

Jej opowieść możecie przeczytać w tym numerze „Gimpressu”. Na okładce obraz Olgi Bukowskiej, zdobywczyni II miejsca w kategorii "Ilustracja".

Bajka o Hanusi, co kępę z kamieni na Binkowskiej Górze usypała.

  Dawno temu, tak dawno, że najstarsi ludzie już nie pamiętają, żyła w naszej wiosce mała dziewczynka.
Hanusia jej było na imię. Dziewuszka sama na tym świecie została, bo ojcowie i bracia pomarli jak
straszliwe morowe powietrze we wsi szalało. Przygarnęła sierotkę jedna kobieta ze wsi. Oj, serca dobrego
to ona nie miała. Wzięła Hanusię, żeby jej dzieciom lepiej było. Córeczki gospodyni wylegiwały się w
chacie, a sierotka musiała najcięższe roboty wykonywać.  Smutno było dzieweczce tak, że nieraz całe
noce przepłakała żałośnie w swojej komórce, co obok stajni była. Żal się robiło wszystkim stworzeniom
bożym, a szczególnie dorodnej Krasuli i staremu Gniademu. Oni to się naradzili, że trzeba o pomoc
krasnoludki poprosić. A od dawna wiadomym było, że drobne Bożęta- bo tak ich też zwano, do chaty
jedną nocą przychodzą, by się resztkami posilić i ludziom w drobnych posługach pomagać.
  Kiedy więc przyszła noc, że miesiąc czerwonokrwisty na niebie samotnie królował, Krasula i Gniady
poczekały, aż krasnale do gospodarstwa przyjdą. Pięknie ich króla poprosiły o pomoc dla sierotki. Kiedy
staruszek usłyszał o ciężkiej doli dzieweczki, wnet obiecał, że odtąd cały ród krasnoludków będzie jej
służył.
  Jakoż i tak się stało! Od tej pory każda robota w gospodarstwie w rękach Hanusi się paliła. Nie mogli się
ludzie nadziwić, jaka ona pracowita i zaradna. Każdy taką gospodynię u siebie w chacie chciałby mieć.
Przyglądać się zaczął też Hanusi jeden piękny i majętny kawaler – Jasiek. A to niechcący obok chałupy
przechodził, a to zagadnął i kwiatka podarował. Tego znieść nie mogła gospodyni Hanusi. Toż taki
kawaler pasowałby jej córeczkom, a nie tej przybłędzie! Całe noce myślała baba, co by tu zrobić, żeby
Hanki nikt nie chciał. Wiadomo, że jak będzie brzydka, chora, to jej nikt nie zechce. A prawie nastała
wiosna. Śniegi ledwo co zeszły z pola i całe łany ziemi patrzyły teraz w słońce. Wkrótce przyjdzie pora
siewów. Niechże Hanka w polu kamienie wyzbiera. Tych ci u nas zawsze dostatek. Niech znosi je w
koszyku do lasu na  Binkowskiej Górze. Jak tak się podźwiga, jak się narobi od rana do nocy, to może się
Jaśkowi nie spodoba. A kamieni nigdy nie wyzbiera, bo one jakby się co dnia rodzą. Zajmie się dziewucha
robotą, a tymczasem jej córeczka uwiedzie Jaśka i z nią się ożeni. Tak to myślała pazerna baba i wczesny
rankiem wygnała Hanusię w pole. Stanęła dziewczynka na polu u Smereka, popatrzyła się żałośnie, bo
końca ugoru nie było widać. Popatrzyła do lasu, na tą drapę, pod którą ma koszyki nosić i żal jej serce
ścisnął, a z oczu same łzy płynęły. Aż tu nagle zrobił się jakiś szum dziwny, powicher po lesie przemknął,
zahuczało i zaszumiało dziwnie. Czuła Hanuś, że coś się dzieje dziwnego. I wtedy z Wronowskiego
Potoka wyszła banda malutkich stworzonek. Zaczęły się po polu uganiać, kamienie wybierać i na górę do
lasu nosić. Nie minęło pół dnia, a już wielką kępę z małych i dużych kamieni usypały, a na polu nawet
drobnego okruszka nie zostawiły.
  Przyszedł wtedy król krasnali do Hanusi. Uśmiechnął się serdecznie i rzekł, że za to, że była taka dobra,
to jej pomogli. Ale teraz muszą pod ziemię wrócić, bo u nich takie prawo, że człowiekowi raz na sto lat
mogą się pokazać. Stuknął laską w ziemię i wszystko się zapadło. Hanusia stała oniemiała. Nie wiedziała,
czy to był sen, czy jawa. Pod wieczór wróciła do domu. Tam już na nią czekał Jasiek i zabrał do siebie.
Szybko dali na zapowiedzi i wkrótce było wesele. Hanusia została majętną gospodynią, dbała, by w domu,
polu i zagrodzie wszystkim dobrze było. Czasami tylko wieczorami opowiadała dzieciom bajki, że za sto
lat znowu wrócą krasnoludki i przyjdą na Binkowską Górę. Może to ten czas! Warto iść w las i poszukać
tej kępy.
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PATRYCJA KANIK
"OPOWIEŚĆ ZIMOWA" CZĘŚĆ II

(…) Otworzyła oczy i zobaczyła chłopaka trochę starszego od niej z oczami w kolorze świeżej trawy i blond
czupryną. Patrzyłaby w nie jeszcze długo, ale podświadomość przypomniała jej, że za chwilę zaczynają się
lekcje. Szybko wyrwała się z ramion chłopaka.
- Dzięki – powiedziała i skierowała się w stronę szkoły.
- Ej! Jak masz na imię?! – krzyknął za nią chłopak.
- Alex – odpowiedziała mu głośno, a po chwili usłyszała jeszcze, że on ma na imię Jeremy.
Popatrzyła na zegarek i spostrzegła, że lekcje zaczynają się za trzy minuty. Zaczęła biec i przepychać się
między przechodniami, których obdarzała jedynie cichym „przepraszam”. W momencie, gdy dobiegła do pasów,
światło zmieniło się na czerwone. Zmęczona oparła się o słup sygnalizacji i zaczęła ciężko oddychać. Wiedziała,
że spóźniła się na lekcję z najgorszym nauczycielem w szkole, a mianowicie z panem Pierce’ em. Mogłaby nie
iść na tę lekcję, ale wtedy dowiedzą się o tym rodzice i znowu dostanie długi i bezsensowny wykład o swoim
nieodpowiedzialnym zachowaniu oraz szlaban na najbliższy tydzień. Kiedy światło w końcu zmieniło się na
zielone, szybkim krokiem skierowała się w stronę szkoły. Stojąc przed klasą, przełknęła głośno ślinę i nacisnęła
klamkę. Otworzyła drzwi i momentalnie oczy wszystkich uczniów zwróciły w jej stronę. Spotkała się z
pocieszającym wzrokiem Rose.
- Witam panno Duncan – powiedział nauczyciel  – Proszę usiąść, a skutki pani spóźnienia omówimy po lekcji.
- Dobrze, proszę pana – powiedziała cicho Alex i skierowała się do ławki, którą dzieliła z przyjaciółką. Rose
posłała jej pytające spojrzenie, a dziewczyna powiedziała szeptem, że później jej wszystko opowie. Nie chciała
bardziej podpaść nauczycielowi, dlatego resztę lekcji przesiedziała w milczeniu. Kiedy zadzwonił dzwonek
obwieszczający koniec zajęć, wszyscy zaczęli szybko wychodzić z klasy. Alex, wiedząc, że nie minie jej
rozmowa z panem Pierce’ em, nie spieszyła się z wyjściem. Gdy ostatnia osoba wyszła z pomieszczenia,
dziewczyna podeszła do biurka.
- Masz mi coś do powiedzenia? – zapytał mężczyzna, podnosząc na nią wzrok znad dziennika.
- Przepraszam za spóźnienie – powiedziała dziewczyna, w duchu modląc się, aby nie wymyślił jakieś dziwnej
kary.
- I…?
- Nie powtórzy się to nigdy więcej – dokończyła posłusznie, a matematyk popatrzył na nią uważniej.
- Alex, niestety muszę cię ukarać za takie zachowanie. Zostaniesz dziś po lekcjach.
- Dobrze – przytaknęła, dziwiąc się, że potraktował ją tak łagodnie. – Mogę już iść?
- Tak, tak – rzucił i zajął się swoimi obowiązkami. Dziewczyna szybko opuściła klasę i zaczęła szukać swojej
przyjaciółki. Znalazła ją siedzącą przed następną salą. Opadła z westchnieniem obok niej.
- A teraz gadaj – poleciła jej blondynka. Alex zaczęła opowiadać przyjaciółce swoje dzisiejsze przygody, ale
pominęła upadek i ratunek ze strony przystojnego blondyna. Nie lubiła, kiedy ktoś cały czas mówił, że powinna
się z kimś umówić. Taką osobą była właśnie Rose. Gdyby usłyszała o tym chłopaku, od razu próbowałaby ich
razem zeswatać. Źle się czuła, okłamując przyjaciółkę, ale nie chciała przysporzyć sobie więcej problemów. Po
lekcjach musiała odsiedzieć karę, dlatego do domu wracała sama. Stwierdziła, że przejdzie się przez park.
Przyroda o tej porze roku wyglądała ślicznie. Drzewa przykryte były warstwą lekkiego śnieżnego puchu.
Zamarznięta powierzchnia jeziora wyglądała przepięknie i… zabójczo. Z daleka było widać, jak dzieciaki lepią
bałwany, rzucają śnieżkami, a niedaleko nich biega uradowany szczeniak, który pierwszy raz widział śnieg. Alex
szła powoli, delektując się zimowym krajobrazem. W słuchawkach pobrzmiewała jej ulubiona melodia. Po chwili
na swojej drodze zobaczyła… czarną sowę! Zatrzymała się i patrzyła zdziwiona na zwierzę, które widziała
pierwszy raz w życiu. Zaczęła powoli podchodzić do ptaka, ale ten wzbił się w powietrze i poleciał w głąb parku.
Dziewczyna, niesiona ciekawością, poszła za sową. Znalazła się w nieznanej części parku. Zatrzymała się
dopiero przed wielkim drzewem z dużą dziuplą w pniu. Popatrzyła na czarne stworzenie pytająco, a ono, jakby ją
rozumiejąc, wleciało do drzewa. Podeszła bliżej, ale to był błąd… W jednej sekundzie z dziupli wyłoniła się ręka,
która, chwyciwszy dziewczynę za ubranie, wciągnęła ją w głąb, gdzie była tylko ciemność…
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CZAS NA FERIE!

LODOWISKA

Miłośników łyżwiarstwa  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej zachęca do zapoznania
się z ofertą lodowiska „Biały orlik”, które będzie czynne w czasie ferii codziennie od 11:00 do 21:00.
Lodowisko Cracovia (ul. Siedleckiego 7)  - za 90 minutowe wejście na ślizgawkę zapłacimy 12 zł (bilet
normalny) lub 10 zł (bilet ulgowy), a za 60 minut, odpowiednio 9 zł i 7 zł; wypożyczenie łyżew kosztuje 9 zł (łyżwy
plastikowe) lub 10 zł (łyżwy skórzane); szatnia 2 zł.
Lodowisko w Nowohuckim Centrum Kultury - bilet wstępu kosztuje 5 zł (za 45 minut jazdy), tyle samo
zapłacimy za wypożyczenie łyżew lub kasku, a kaucja za wypożyczenie łyżew wynosi 50 zł.

MUZEA I TRASY TURYSTYCZNE

Ciekawą podziemną atrakcją na ferie jest Jaskinia Wierzchowska z 700-metrową trasą turystyczną. Zimą
można tu zobaczyć hibernujące nietoperze i ślady po zwierzętach, które żyły tu w epoce lodowcowej. Przejście
trasy zajmuje niecałą godzinę. Za bilet ulgowy zapłacicie 13 zł. Jak dojechać? Jaskinia znajduje się w Dolinie
Kluczwody, we wsi Wierzchowie koło Białego Kościoła (gmina Wielka Wieś),  ok. 15 km na pn-zach. od
Krakowa, w pobliżu trasy nr 94 w kier. Olkusza.
Polecamy również spacer na Kopiec Kościuszki. Oprócz obłędnego widoku na cały Kraków zobaczycie
wystawy czasowe zorganizowane w historycznych wnętrzach Fortu nr 2. Bilet ulgowy – 10 zł. 4 lutego z
okazji rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki wstęp jest bezpłatny. 

WARSZTATY, FILMY, CIEKAWE SPOTKANIA
WADOWICKIE CENTRUM KULTURY

WARSZTATY "APLIKACJE MOBILNE TWORZYMY MULTIMEDIA" 

WARSZTATY "DO GÓRY NOGAMI AKROBACJE DLA MŁODZIEŻY"
KAMERALNY WIECZOREK FILMOWY
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "ZAMEK" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KONCERT KARNAWAŁOWY SZKOŁY MUZYCZNEJ
OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY ZIEMI SUSKIEJ

BIBLIOTEKA SUSKA

WARSZTATY "MŁODZI ARCHITEKCI PROJEKTUJĄ"
V TURNIEJ "LEAGUE OF LEGENDS"

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

I OTWARTE MISTRZOSTWA SUCHEJ BESKIDZKIEJ W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE
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TRZECIOKLASIŚCI W OBIEKTYWIE - III C

HUMOR Z ZESZYTÓW

·  Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie.

·  Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa urodziła dziecko.

·  Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba.

·  Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce.

·  Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił.

·  Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy.

·  Hrabia podziwiał zamek wprawionym okiem.

·  Po wielu staraniach lekarza pani Mostkowiakowa zmarła.

III C KK
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PODSUMOWANIE 
PÓŁROCZA SPORTOWEGO

Półrocze to czas na podsumowania, także te
sportowe. Przez sześć miesięcy sportowcy
nieustannie dostarczali nam wielu wrażeń. Nasi
uczniowie rozpoczęli zmagania sportowe
podczas Ligi Lekkoatletycznej, która odbyła się
we wrześniu. Właśnie na tych zawodach
pokazaliśmy potęgę naszego gimnazjum. Po wielu
zmaganiach, wróciliśmy z sześcioma medalami.
Czworo uczniów dostało się do etapu
wojewódzkiego. Byli to: Emilia Sala, Marzena
Pająk, Zuzanna Burliga i Kamil Celak. Nasi
reprezentanci biegali ile sił w nogach i rzucali ile
sił w rękach, lecz z medalem wróciła tylko Emilia
Sala. Została ona mistrzynią województwa na 600
metrów. Dobry debiut zaliczyła również Zuzanna
Burliga, która zdobyła 5. miejsce w biegu na 300
metrów. Następnymi zmaganiami były Sztafetowe
Biegi Przełajowe, które odbyły się na stadionie
Babiej Góry. Nasze gimnazjum reprezentowała
sztafeta dziewczyn i sztafeta chłopców. Nasi
sportowcy pokazali się z fenomenalnej strony.
Sztafeta dziewczyn zajęła 1. Miejsce, a sztafeta
chłopców uplasowała się na 2. pozycji. Obie
grupy dostały się do etapu wojewódzkiego.
Niestety w Nowym Targu zabrakło trochę
szczęścia. Dziewczyny, przegrywając o jedyne 80
metrów, zajęły 4.  miejsce, a chłopcy 7.

Kolejnymi zawodami były rozgrywki w
koszykówkę. Nasi chłopcy jak zwykle nie zawiedli.
W pierwszym meczu pokonali przeciwników z
Makowa. Niestety w drugim meczu ulegli
przeciwnikom z Suchej. Ostatecznie zajęli 2.
miejsce, które dało im awans do finału
powiatowego. Trzy dni po meczach
eliminacyjnych odbył się upragniony finał. Ten
dzień jednak nie był szczęśliwy dla naszych
sportowców. Po zaciętej walce ostatecznie stanęli
na 3. stopniu podium. Statuetkę MVP drużyny
otrzymał Krzysztof Parszywka. 
Również dziewczęta godnie reprezentowały
nasze gimnazjum. Nasze sportsmenki jak zwykle
pokazały się z dobrej strony, jednak uczennice z
innych szkół okazały się lepsze. Po męczących
starciach ostatecznie zajęły 3. miejsce, co nie dało
im awansu do finału powiatowego. 
Ostatnim starciem w tym półroczu był
Mikołajkowy Turniej w Tomicach. Nasze
uczennice walczyły jak groźne lwice. Niestety w
dwóch meczach uległy dziewczynom z Tomic i z
Osieka, ale w ostatnim meczu wygrały z
andrychowiankami i ostatecznie zajęły 3. miejsce. 

W ogólnej kwalifikacji nasze gimnazjum zajmuje 3.
miejsce i traci do gimnazjum z Suchej Beskidzkiej
jedyne 11 punktów, a do gimnazjum ze Stryszawy
29 punktów. W nadchodzącym półroczu odbędą
się w zawody w siatkówkę, w piłkę ręczną,
drużynowe biegi przełajowe oraz drużynowa liga
LA. Wszystkim uczniom gratulujemy
dotychczasowych występów i życzymy dalszych
sukcesów. 
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	W TYM NUMERZE:
	AKTUALNOŚCI
	ZBIERAJ NA ZDROWIE I PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI
	WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY GRAŁA PO RAZ 25.
	A MY RAZEM Z NIĄ!
	Oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie mogła zagrać bez Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w naszym gimnazjum.
	Nasi wolontariusze pod opieką pani Magdaleny Żmudki i pani Joanny Sergiel od wczesnych godzin rannych kwestowali w Budzowie, Bieńkówce, Jachówce i Palczy.     Kwestującym udało się zebrać 13.348,22 zł, 2 euro, 02 euro centy, co dało sumę o ponad 4 tysiące większą niż w roku ubiegłym.
	Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby oddziałów pediatrycznych oraz geriatrycznych, które opiekują się osobami w podeszłym wieku.
	Wszystkim darczyńcom w imieniu wolontariuszy dziękujemy. Niech moc będzie z Wami!


	SPOTKANIE Z NASZYM PATRONEM
	Tym razem na wesoło!
	Jan Paweł II był człowiekiem pełnym życia. Miał bardzo pogodne usposobienie, uwielbiał żartować i bardzo często uśmiechał się do ludzi. Polacy wciąż pamiętają jego pełne humoru rozmowy z wiernymi, które prowadził podczas pielgrzymek do ojczyzny. W czasie tych spotkań, jednym krótkim zdaniem papież potrafił rozbawić setki tysięcy ludzi! Oto kilka anegdot z życia naszego Patrona.
	"Z wami dziecinnieję" Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież – jak to ma w zwyczaju – wdał się w rozmowę z dziećmi. - Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary – powiedział. - Nie, nie jesteś stary – gromko zaprotestowały dzieci.  - Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję – replikował Papież.
	"O cześć wam, panowie magnaci!"  Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł: „Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!”.
	Podryw na księdza    Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się.  - Zapomniał pan zegarka, co?    - A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła.   - Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...    - Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał jej zawstydzony Wojtyła. - Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz.
	"PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI"
	Bajka o Hanusi, co kępę z kamieni na Binkowskiej Górze usypała.
	Dawno temu, tak dawno, że najstarsi ludzie już nie pamiętają, żyła w naszej wiosce mała dziewczynka. Hanusia jej było na imię. Dziewuszka sama na tym świecie została, bo ojcowie i bracia pomarli jak straszliwe morowe powietrze we wsi szalało. Przygarnęła sierotkę jedna kobieta ze wsi. Oj, serca dobrego to ona nie miała. Wzięła Hanusię, żeby jej dzieciom lepiej było. Córeczki gospodyni wylegiwały się w chacie, a sierotka musiała najcięższe roboty wykonywać.  Smutno było dzieweczce tak, że nieraz całe noce przepłakała żałośnie w swojej komórce, co obok stajni była. Żal się robiło wszystkim stworzeniom bożym, a szczególnie dorodnej Krasuli i staremu Gniademu. Oni to się naradzili, że trzeba o pomoc krasnoludki poprosić. A od dawna wiadomym było, że drobne Bożęta- bo tak ich też zwano, do chaty jedną nocą przychodzą, by się resztkami posilić i ludziom w drobnych posługach pomagać.   Kiedy więc przyszła noc, że miesiąc czerwonokrwisty na niebie samotnie królował, Krasula i Gniady poczekały, aż krasnale do gospodarstwa przyjdą. Pięknie ich króla poprosiły o pomoc dla sierotki. Kiedy staruszek usłyszał o ciężkiej doli dzieweczki, wnet obiecał, że odtąd cały ród krasnoludków będzie jej służył.   Jakoż i tak się stało! Od tej pory każda robota w gospodarstwie w rękach Hanusi się paliła. Nie mogli się ludzie nadziwić, jaka ona pracowita i zaradna. Każdy taką gospodynię u siebie w chacie chciałby mieć. Przyglądać się zaczął też Hanusi jeden piękny i majętny kawaler – Jasiek. A to niechcący obok chałupy przechodził, a to zagadnął i kwiatka podarował. Tego znieść nie mogła gospodyni Hanusi. Toż taki kawaler pasowałby jej córeczkom, a nie tej przybłędzie! Całe noce myślała baba, co by tu zrobić, żeby Hanki nikt nie chciał. Wiadomo, że jak będzie brzydka, chora, to jej nikt nie zechce. A prawie nastała wiosna. Śniegi ledwo co zeszły z pola i całe łany ziemi patrzyły teraz w słońce. Wkrótce przyjdzie pora siewów. Niechże Hanka w polu kamienie wyzbiera. Tych ci u nas zawsze dostatek. Niech znosi je w koszyku do lasu na  Binkowskiej Górze. Jak tak się podźwiga, jak się narobi od rana do nocy, to może się Jaśkowi nie spodoba. A kamieni nigdy nie wyzbiera, bo one jakby się co dnia rodzą. Zajmie się dziewucha robotą, a tymczasem jej córeczka uwiedzie Jaśka i z nią się ożeni. Tak to myślała pazerna baba i wczesny rankiem wygnała Hanusię w pole. Stanęła dziewczynka na polu u Smereka, popatrzyła się żałośnie, bo końca ugoru nie było widać. Popatrzyła do lasu, na tą drapę, pod którą ma koszyki nosić i żal jej serce ścisnął, a z oczu same łzy płynęły. Aż tu nagle zrobił się jakiś szum dziwny, powicher po lesie przemknął, zahuczało i zaszumiało dziwnie. Czuła Hanuś, że coś się dzieje dziwnego. I wtedy z Wronowskiego Potoka wyszła banda malutkich stworzonek. Zaczęły się po polu uganiać, kamienie wybierać i na górę do lasu nosić. Nie minęło pół dnia, a już wielką kępę z małych i dużych kamieni usypały, a na polu nawet drobnego okruszka nie zostawiły.   Przyszedł wtedy król krasnali do Hanusi. Uśmiechnął się serdecznie i rzekł, że za to, że była taka dobra, to jej pomogli. Ale teraz muszą pod ziemię wrócić, bo u nich takie prawo, że człowiekowi raz na sto lat mogą się pokazać. Stuknął laską w ziemię i wszystko się zapadło. Hanusia stała oniemiała. Nie wiedziała, czy to był sen, czy jawa. Pod wieczór wróciła do domu. Tam już na nią czekał Jasiek i zabrał do siebie. Szybko dali na zapowiedzi i wkrótce było wesele. Hanusia została majętną gospodynią, dbała, by w domu, polu i zagrodzie wszystkim dobrze było. Czasami tylko wieczorami opowiadała dzieciom bajki, że za sto lat znowu wrócą krasnoludki i przyjdą na Binkowską Górę. Może to ten czas! Warto iść w las i poszukać tej kępy.

	PATRYCJA KANIK "OPOWIEŚĆ ZIMOWA" CZĘŚĆ II

	CZAS NA FERIE!
	LODOWISKA

	MUZEA I TRASY TURYSTYCZNE
	WARSZTATY, FILMY, CIEKAWE SPOTKANIA
	WADOWICKIE CENTRUM KULTURY

	TRZECIOKLASIŚCI W OBIEKTYWIE - III C
	HUMOR Z ZESZYTÓW
	·  Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie.
	·  Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa urodziła dziecko.
	·  Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba.
	·  Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce.
	·  Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił.
	·  Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy.
	·  Hrabia podziwiał zamek wprawionym okiem.
	·  Po wielu staraniach lekarza pani Mostkowiakowa zmarła.
	PODSUMOWANIE
	PÓŁROCZA SPORTOWEGO
	Półrocze to czas na podsumowania, także te sportowe. Przez sześć miesięcy sportowcy nieustannie dostarczali nam wielu wrażeń. Nasi uczniowie rozpoczęli zmagania sportowe podczas Ligi Lekkoatletycznej, która odbyła się we wrześniu. Właśnie na tych zawodach pokazaliśmy potęgę naszego gimnazjum. Po wielu zmaganiach, wróciliśmy z sześcioma medalami. Czworo uczniów dostało się do etapu wojewódzkiego. Byli to: Emilia Sala, Marzena Pająk, Zuzanna Burliga i Kamil Celak. Nasi reprezentanci biegali ile sił w nogach i rzucali ile sił w rękach, lecz z medalem wróciła tylko Emilia Sala. Została ona mistrzynią województwa na 600 metrów. Dobry debiut zaliczyła również Zuzanna Burliga, która zdobyła 5. miejsce w biegu na 300 metrów. Następnymi zmaganiami były Sztafetowe Biegi Przełajowe, które odbyły się na stadionie Babiej Góry. Nasze gimnazjum reprezentowała sztafeta dziewczyn i sztafeta chłopców. Nasi sportowcy pokazali się z fenomenalnej strony. Sztafeta dziewczyn zajęła 1. Miejsce, a sztafeta chłopców uplasowała się na 2. pozycji. Obie grupy dostały się do etapu wojewódzkiego. Niestety w Nowym Targu zabrakło trochę szczęścia. Dziewczyny, przegrywając o jedyne 80 metrów, zajęły 4.  miejsce, a chłopcy 7.
	Kolejnymi zawodami były rozgrywki w koszykówkę. Nasi chłopcy jak zwykle nie zawiedli. W pierwszym meczu pokonali przeciwników z Makowa. Niestety w drugim meczu ulegli przeciwnikom z Suchej. Ostatecznie zajęli 2. miejsce, które dało im awans do finału powiatowego. Trzy dni po meczach eliminacyjnych odbył się upragniony finał. Ten dzień jednak nie był szczęśliwy dla naszych sportowców. Po zaciętej walce ostatecznie stanęli na 3. stopniu podium. Statuetkę MVP drużyny otrzymał Krzysztof Parszywka.
	Również dziewczęta godnie reprezentowały nasze gimnazjum. Nasze sportsmenki jak zwykle pokazały się z dobrej strony, jednak uczennice z innych szkół okazały się lepsze. Po męczących starciach ostatecznie zajęły 3. miejsce, co nie dało im awansu do finału powiatowego.
	Ostatnim starciem w tym półroczu był Mikołajkowy Turniej w Tomicach. Nasze uczennice walczyły jak groźne lwice. Niestety w dwóch meczach uległy dziewczynom z Tomic i z Osieka, ale w ostatnim meczu wygrały z andrychowiankami i ostatecznie zajęły 3. miejsce.
	W ogólnej kwalifikacji nasze gimnazjum zajmuje 3. miejsce i traci do gimnazjum z Suchej Beskidzkiej jedyne 11 punktów, a do gimnazjum ze Stryszawy 29 punktów. W nadchodzącym półroczu odbędą się w zawody w siatkówkę, w piłkę ręczną, drużynowe biegi przełajowe oraz drużynowa liga LA. Wszystkim uczniom gratulujemy dotychczasowych występów i życzymy dalszych sukcesów.



