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 Oglądajcie Jeden  z dziesięciu !
Już 14 marca Pan Grzegorz Sacharczuk na żywo

KUBA .

BRAWO KAROLINA!
Bystry górą...

NASZ BOHATER PAN GRZEŚ

K.P.R. m.p.
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Sprawdź się, czy dasz    
 radę  

* Kto napisał Przygody
Tomka Sawyera?   
* Jaki jest kolor gondoli
w Wenecji ?
*Skąd pochodzi gyros?
*Przyprawa z Wieliczki. 
*Z ilu tomów składa się
utwór Chłopi?  
*Kto jest autorem obrazu
Panny z Avignon? 

              WYWIAD Z PANEM GRZEGORZEM                             
Red. Niedawno brał Pan udział w nagraniu  Jeden z 10. Gdzie odbywało sie nagranie, co Pana skłoniło do udziału
w teleturnieju?
G.S. Nagranie mialo miejsce w Lublinie, do udziału zachęcił mnie teść, we dwóch zawsze raźniej (śmiech).
Red. Czy przygotował się Pan do konkursu?
G.S. Tak naprawdę przejrzałem Encyklopedię dla dzieci oraz przypomniałem wiadomości z literatury i malarstwa.
Tytuły i autorzy często wylatują  z pamieci.
Red. Jak wygląda teleturniej od kuchni?
G.S. Przed wystepem mieliśmy próby dotyczące przedstawiania się i ustawień do kamery. Oczywiście każdy
uczestnik musiał mieć makijaż. Pierwszy raz ktoś mnie malował (śmiech). Samo nagranie trwało 50 minut.
Oczywiście było kilka cięć, bo i prowadzącemu zdarzaja się pomylki... Siedzieliśmy na wysokich stołkach
barowych i powiem szczerze, że czułem  się jak na egzaminie.
Red. Czy dużo miał Pan pytań  w pierwszej rundzie?
G.S. Bardzo dużo, bo jedna  z pań wciąż kierowała pytania na mnie, ale  w końcu ją pokonałem (śmiech).
Red. Które miejsce Pan zajął i ile zdobył Pan punktów?
G.S. Nie byłoby niespodzianki, gdybym odpowiedział, zapraszam 14 marca do śledzenia teleturnieju.
 Red.  A czy możemy zapytać o nagrodę?
G.S. Oczywiście, wywalczyłem  szwajcarski zedarek. Na pewno nie spóźnię się nigdy na lekcje (śmiech).
Red. Dziękujemy za rozmowę i czekamy na kolejne występy. Niedawno powrócili na antenę Milionerzy...
G.S. Dziękuję również, daliście mi do myślenia. Może... A może wy zachęcicie swoich rodziców do udziału w
takich konkursach? Polecam.      (wywiad przepr. Fabian Gajgał i Oliwia Owczarek)

.

.
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Oby walentynki
trwały cały rok...

14 lutego
zbliż się do

Niego

Kochać a lubić
wielka różnica,

sercem się
kocha, a duszą

zachwyca.
Duszą

zachwycać
można

każdego, a
sercem kochać
tylko jednego.

Dzień przed Świętem miłości klasa
6 wraz z panią Iwoną posortowali
Walentynki, by na czas dotarły do
adresatów. Kartek było naprawdę
dużo, ale daliśmy radę. 14 lutego
wyznaczeni uczniowie przebrani w
nastrojowe stroje Amora i
Serduszka dostarczyli je
odbiorcom. Wszyscy w napięciu i
uśmiechem na twarzy przyjmowali
długo oczekiwane serduszka.
Ciekawe, kto otrzymał ich
najwięcej? Z. K.

..

.

 W A L E N T Y N K I ❤�
  ❤� ❤� ❤�   szkolne    ❤� ❤� ❤� 

Dzień Zakochanych w
❤� naszej szkole ❤�

--------------------------------------

.

.

.Z.K.

Z.K.

i.k.

i.k.
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        Dzień każdej kobiety

  Historia święta
.

.

Na co naprawdę
czekają kobiety?

8 marca to święto kobiet, obchodzi
się je prawie we wszystkich
krajach. Wyjątkiem jest Tunezja,
oni świętują 13 VIII. W latach PRL-u
symbolem tej uroczystości był
czerwony goździk. Kobiety
dostawały też... rajstopy. Jest to
dzień upamiętniający strajkujące
kobiety w USA, które za walkę o
równe prawa zostały zamknięte w
fabryce, w której nieoczekiwanie
wybuchł pożar. Zginęło tam 126
kobiet. Szanujmy nasze piękne
Polki.    Bartek K

Chłopaki! Czy zastanawialiście się,
czego oczekuję płeć piękna w tym
dniu? Myśleliście pewnie o jakichś
wyszukanych prezentach,
bukietach kwiatów, kosmetykach,
bombonierkach... To tylko
dodatek... Dziewczyny myślą
inaczej niż my. One przede
wszystkim czekają na... wspólnie
spędzony miło czas. Tego dnia
sprawcie, by Wasze Kobiety
poczuły, że są dla Was
najważniejsze na świecie. Chociaż
tak powinny się  czuć codziennie,
prawda?            Bartek Kamiński

google

stylowi.pl
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Ferie w Świetlicy
       w Bystrym

ZAPRASZAMY
NA ZBIÓRKI
DRUŻYNY W
 PIĄTEK O
GODZ.17:00 W
ŚWIETLICY
SZKOLNEJ.
NAJBLIŻSZE
ZBIÓRKI
DRUŻYNY- 10 i
24 MARCA.

.

.

☃☃❄❄   WSPOMNIENIA 

Z ZIMOWISK   ❄❄☃☃

ZAPRASZAMY
NA ZBIÓRKI
DRUŻYNY W
PIĄTKI O
GODZ.17:00 W
ŚWIETLICY
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W BYSTRYM
NAJBLIŻSZE
ZBIÓRKI:
10,24 III.
  

ZAPRASZAMY
NA ZBIÓRKI
ZASTĘPÓW:
DZIKIE BOBRY
 (MĘSKI) W
PON.O
GODZ.16:30,
SKACZĄCE
WIEWIÓRKI
(ŻEŃSKI) WE
WT. O
GODZ.16:30.

Codziennie
przychodziło ok.
15 osób, bo
były ciekawe
gry i zabawy;
bilard, ping-
pong, kręcenie
hula-hop.
Serwowano
nam pyszne, co
ważne,
bezpłatne
obiady.
Szczególnie
naleśniki
cieszyly

się dużym
powodzeniem,
zabrakło ich
nawet naszemu
panu sołtysowi.
Odwiedzały nas
różne ciekawe
osoby (artykuł
obok).
Zwieńczeniem
zimowiska było
ognisko, w
czasie  którego
piekliśmy
pyszne
kiełbaski.     K.B

Goście 
na zimowisku

Nie mieliśmy
czasu na nudę,
bo ciągle coś się
działo. Panowie
wójt i sołtys też
lubią dobrą
zabawę, bo
sami wzięli
udział w kilku
zajęciach. Pan
sołtys polubił
kręcenie hula-
hop.Odwiedzili
nas strażacy,
służba
więzienna

wraz z psem
tropiącym
narkotyki.
Zwierzę
sprawnie
wykonało
powierzone mu
zadanie. Była
też prezentacja
drona, a jeden z
gości omówił
działanie
wykrywacza
metali. Ferie na
plus! K.B.

Harcerze w
Grzybinach
30.01.-03.02 Po
zakwaterowaniu
i posiłku
szukaliśmy
ukrytej książki
związanej z
tematyką
danego dnia.
Podzielono nas
na 4 zastępy i
rozdano
zadania. Łatwo
nie było, ale
zwyciężyły 
Skaczące
wiewiórki.
Czekamy
na kolejne
udane
wyprawy.O.G.

.

.
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Kryształowa kula cd.
Aż pewnego razu młodzieniec
zgubił sie w gęstym borze i nie
potrafił znależć drogi wyjścia.
Błąkając się bezradnie, napotkał
wielką polanę. Ujrzał tam dwóch
potężnych olbrzymów. Chłopiec,
pokonując obawę, podszedł bliżej.
Wtem usłyszał, jak odezwał się
jeden z nich:
-Nieznajomy panie, kłócimy sie, kto
z nas powiniem wziąć ten
kapelusz. Próbowaliśmy się
siłować, ale jesteśmy równie silni.
Podobno mali ludzie są mądrzejsi
od nas, chcemy więc, byś
rozstrzygnął, czyja jest racja.(cdn)

.

RECENZJA FILMU SING 
Komedia ukazuje życie czterech
postaci: Rosity - świni, Ash'a -jeża,
Jonnego - goryla, Meena - słonia.
Historia zaczyna się u pewnego
koali, który próbuje ratować swój
teatr przed bankructwem.
Organizuje z tego powodu Otwarty
Konkurs Śpiewania. Jak się pewnie
domyślacie, nasi bohaterowie
postanawiają wziąć w nim udział.
Jeśli chcecie wiedzieć więcej o
filmie, zapraszam do oglądania.
Polecam-super zabawa dla całej
rodziny.     Krzesimir Zagraba

.

KONKURS kl. IV-VI
Panowie Czapski, Rogalik, Kiełbasa i Młot to rzemieślnicy. Jest wśród
nich;  czapnik, kowal, piekarz oraz rzeźnik. Żaden z nich nie nosi
nazwiska związanego ze swoim wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani
Rogalik nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem nie
jest Rogalik. Kto kim jest?

      �   �  �  �   �  �  �  �   

.

Uwaga
czytelnicy! 
Planujemy
wprowadzenie
nowego działu
Ogłoszenia. W
związku  z tym

prosimy o
wysyłanie na
adres redakcji
swoich
ogłoszeń
-sprzedam,
zamienię, kupię,

oddam,
szukam.
 Prosimy też o
Waszą
twórczość -
wiersze,
opowiadania,

ciekawe relacje
i zdjęcia z
podróży. I Ty
możesz być
redaktorem
gazety!
WARTO! red

Redaktor nacz.- Oliwia Owczarek,
Sekretarz redakcji - Zuzanna
Kujawa,
Redaktorzy: Fabian Gajgał, Olga
Gryszko, Bartłomiej Kamiński,
Krzesimir Zagraba, Kacper
Borowiak.Mail redalcji-
redakcjabystrzak@gmail.com

Konkurs kl. I-III
Waszym zadaniem jest opis
naszego nowego kolegi Ekko
Zgredka. Prace zgłaszać do
Zuzanny Kujawy do 06.04.17r. 

gogle.

.
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KUBA W OCZACH PANI AGATY
Red. Dlaczego wybrała Pani własnie Kubę za cel podróży?
A.M.P. Powód był oczywisty- wszyscy pragniemy słońca i ciepła, a zima
w Polsce do ciepłych i słonecznych nie należy;)
Red. Jak wyglądał Pani pobyt na wyspie?
A.M.P. Kiedy zwiedzam nowe miejsca, staram się połączyć aktywny
wypoczynek z poznawaniem ludzi, kultury i przyrody danego kraju.
Dlatego oprócz nurkowania, jazdy konnej czy pływania codziennie wraz  z
przyjaciółmi staraliśmy się odkrywać te miejsca, do których turyści nie
mają dostępu. Zwiedzaliśmy jaskinie pełne nietoperzy, odwiedzaliśmy
domy kubańskie, uczestniczyliśmy w ulicznych tańcach salsy... Po prostu
eksplorowaliśmy Kubę, która okazała się niezwykle roztańczona,
przyjazna i pasjonująca.
Red. Czy to prawda, że na Kubie panuje bieda?
A.M.P. Nie do końca. Co prawda Kubańczycy nie mają takich pięknych
domów i samochodów jak przeciętni Europejczycy, ale jak widać po ich
twarzach, nie jest to im do szczęścia potrzebne. Kochają taniec, śpiew,
grę na instrumentach, zabawę w gronie rodziny i przyjaciół, tym bardziej,
że nie mają internetu! Poza tym mają bezpłatną edukację wraz z
darmowym wyżywieniem i noclegami aż do ukończenia studiów oraz
całkowicie bezpłatną opiekę lekarską.
Red. Czy poleciłaby Pani Kubę innym? Dlaczego?
A.M.P. Bardzo! To wyjątkowy kraj z ciekawą historią i miejscami
zapierającymi dech, z ludźmi szczęśliwymi i przyjaznymi. Red. Dziękuję
za rozmowę. (wywiad przepr. Oliwka Owczarek)

                                 RELACJA Z PODRÓŻY                      ANTONINA POTEJKO   kl. III

ŚWIĘTA NA KUBIE                       Wyspa Cayo Santa Maria                   24.12.2016 r.
Dziś Wigilia. Na Kubie obchodzi się święta, ale nie każdy ma na tyle pieniędzy, aby kupić
jakieś ,,lepsze" produkty. Panuje tam bieda. Nie stać ich na cielęcinę ani wołowinę, ponieważ
krowy są państwowe. Co roku 24 grudnia odbywa się tu wielka parada. Niestety nie mogłam
jej zobaczyć, bo w 2016 r. impreza nie odbyła się z powodu śmierci Fidela Castro przywódcy
Kuby, którego tu wielbiono. W miasteczku Santa Spiritus budowane są duże budowle  ze stali,
które potem ozdabiane są różnymi kwiatami, lampkami  itd. Jedną budują ludzie ze
wschodniej strony miasteczka, a drugą z zachodniej. Wygrani zdobywają szacunek i uznanie.
W hotelu w Boże Narodzenie na stołach pojawiły się owoce morza, mnóstwo ciast, owoców i
nawet świnia zrobiona z masła! Kubańczycy nie łamią się opłatkiem jak i nie śpiewają kolęd,
ale zwyczaj choinki jakoś jeszcze się trzyma. Nie wszystkich na nią stać. Ubierają palmy i
inne drzewa np. kwiatami. 

CIEKAWOSTKA
Na Kubie nie ma żadnych przepisów drogowych. Jeździsz jak chcesz, np. bryczki i inne
pojazdy poruszają się pod prąd. Co ciekawe, za przejechanie krowy grozi 25 lat więzienia, a
za przejechanie człowieka- tylko 5 lat...    (oprac. -  O.O.)

.

K.P.R

K.P.R>
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KONKURSY RECYTATORSKIE
Etap szkolny i gminny

27 lutego w szkole odbył się  konkurs recytatorski,
który miał za zadanie wybranie reprezentacji na
Gminny Konkurs Recytatorski w Wilkasach. W
przesłuchaniach wzięło udział 26 uczestników, z
których miano wyłonić 6 najlepszych recytatorów. By
oswoić się z atmosferą konkursu i przełamać pierwszą
tremę, występy rozpoczęły klasy starsze. Następnie
prezentowali się uczniowie z klas młodszych, po czym
jury udało sie na naradę. Po godzinie podano wyniki.W
kategorii klas 0-III; 3 miejsce zajął Bartosz Pisiak, 2-
Magdalena Sawuła,1- Anna Sacharczuk. W kategorii
klas IV-VI; 3 miejsce Oliwia Owczarek, 2- Krzesimir
Zagraba, 1- Karolina Puchalska. Wszyscy uczestnicy
zostali obdarzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Z
nadzieją czekamy na konkurs gminny. Krzesimir
Zagraba                                                         

1 marca odbył się Gminny Konkurs Recytatorski w
Wilkasach. Uczestniczyły w nim 4 szkoły: ze
Spytkowa, Wilkas, Bystrego oraz Upałt. Po przywitaniu
gości przez panią dyrektor ośrodka kultury  rozpoczęły
się eliminacje. Występy rozpoczęły klasy 0-III,
następnie recytatorzy z klas starszych. Poziom
prezentacji był wyrównamny, więc komisja
konkursowa miała problem z wytypowaniem
laureatów. Nasza szkoła jak co roku znalazła się na
podium. Karolina Puchalska z klasy IV, podobnie jak
na eliminacjach szkolnych,  była nie do pokonania. Za
ekspresyjne wykonanie Ziółka M. Terlikowskiej zajęła
pierwsze miejsce. Wyrózniono też naszą ubigłoroczną
laureatkę konkursu Oliwię Owczarek  z klasy VI,
która deklamowała wiersz W. Chotomskiej Motyle.
Wśród uczniów młodszych z naszej szkoły najlepsza
była Anna Sacharczuk z klasy II, która za
Zaczarowany most D. Gellner zajęła trzecie miejsce.
Wyróżniono też Magdę Sawułę z klasy I. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a
zdobywców miejsc na podium nagrodzono również
książkami. Nie zapomniano oczywiście o
nauczycielach przygotowujących uczniów do
konkursu. Im także wręczono dyplomy-podziękowania.
                               
                                    KRZESIMIR ZAGRABA

.

.

m.p.
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