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       POŻEGNANIE KSIĘDZA       
        STANISŁAWA WOJTASA

  Powitanie nowego   
      ks. Katechety

g

WITAJ SZKOŁO

Po raz kolejny rozpoczynamy nowy rok
szkolny. Tegoroczne otwarcie odbyło się 3
września. Tradycyjnie towarzyszyła mu
akademia w wykonaniu uczniów. Tym
razem miało miejsce także uroczyste
przywitanie naszego nowego katechety ks.
mgr. Sebastiana Piecha oraz pożegnanie,
niestety kończącego nas uczyć, ks.
Stanisława Wojtasa. Delegacje rodziców i
uczniów złożyły obu księżom życzenia
wszelkiej pomyślności i wręczyły
symboliczne kwiaty. Szczęść Boże
wszystkim w tym nowym roku!

powitanie
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     Zamek w Dębnie

          
                   Wycieczka po Tarnowie

 
Czwartego października w związku z projektem
realizowanym w naszej szkole dziesiątka dziennikarzy
gazetki razem z grupami ze szkół w Siemiechowie,
Faściszowej i Stróżach wyjechali na wycieczkę do
Tarnowa i Dębna. Pierwszym punktem programu było
zwiedzanie zamku w Dębnie. Na zwiedzaniu
posiadłości i  ciekawej lekcji muzealnej spędziliśmy
około dwóch godzin.  Ale nie był to zmarnowany czas.
Dowiedzieliśmy się wielu bardzo interesujących
rzeczy; widzieliśmy pomieszczenia urządzone w
oryginalnym stylu dawnych lat, kuchnię zamkową i
spiżarnię, w której trzymano żywność.
Rozpoznawaliśmy zioła, zboża, stare urządzenia,
poznaliśmy pracę wiedźmy, dowiedzieliśmy się, jak
dawniej przechowywano  produkty spożywcze i
zarobiliśmy ciasto na podpłomyk. Przekonaliśmy się,
jak ciężka była praca kucharza i jak wyglądały lochy w
zamku. Poznaliśmy legendę o Białej Damie i wiele
innych ciekawostek o Dębnie. Panie przewodniczki
były bardzo miłe, odpowiadały na zadawane pytania i w
ciekawy sposób przekazały nam wiedzę o tamtym
miejscu. Po zakończonym zwiedzaniu  pojechaliśmy
autobusem do Tarnowa. 
                                                               (wiki)

Do Tarnowa przybyliśmy około południa, tam czekał na nas przewodnik,
Pan Janusz Foszcz. Pogoda była dosyć wietrzna, ale byliśmy ciepło
ubrani i gotowi na poznanie ciekawych miejsc. W pierwszej kolejności
zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, a potem udaliśmy się na ulicę
Wałową, gdzie znajduje się Ławeczka Poetów. Następnie skierowaliśmy
się  się w stronę Placu Sobieskiego, po drodze oglądając pomnik króla
Władysława Łokietka. Na Placu Sobieskiego pan przewodnik pokazał nam
zabytkowy tramwaj, w którym znajduje się maleńka kawiarnia "Cafe
Tramwaj".  Kolejnym miejscem był Rynek oraz Katedra, obok której stoi
duży pomnik Jana Pawła II.  Widzieliśmy też wiele innych miejsc i
pomników takich sławnych osób jak gen. Józef Bem. Pan przewodnik na
każdy temat miał nam wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Na koniec
naszej wycieczki udaliśmy się na posiłek na pyszne frytki. Do Brzozowej
wróciliśmy około 16.00. Ten wyjazd pokazał nam dużo ciekawych miejsc i
związanych z nimi historii. Wielu z nas  już było w Tarnowie kilka razy, ale
dopiero na tej wycieczce tak wiele dowiedzieliśmy się o tym mieście. Na
koniec nasuwa się stwierdzenie: "Cudze chwalicie, swego nie znacie"...
jak najbardziej pasujące do tej sytuacji.    (mrz)                                   
                                                 

zamek

Tarnów
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Wycieczka do Oświęcimia i Wadowic

Odwiedzamy Ciężkowice i Kąśną Dolną

ściana

pod szkołą w

Do tej wycieczki podchodziliśmy już od czerwca. Niestety, za każdym
razem pogoda płatała nam figle. Tym razem nie zważaliśmy na silny wiatr
i zapowiedź deszczu i wyruszyliśmy pod opieką pań Z. Buratowskiej i K.
Gotfryd oraz ks. S. Piecha o godz. 8.00 rano w kierunku Ciężkowic. Na
trasie wycieczki znalazły się Dworek w Kąśnej Dolnej, ZSOiZ im. I. J.
Paderewskiego oraz pomnik – ławeczka Mistrza na ciężkowickim Rynku.
Będąc w Ciężkowicach, nie sposób było ominąć Muzeum Przyrodniczego
im. K. i W. Tomków. Wizyta tam trwała prawie dwie godziny i dostarczyła
uczniom nowej porcji wiedzy dotyczącej przyrody i geografii naszego
regionu.            

W dniu 19.09.2018 r. uczniowie klas 7 i 8 odwiedzili Muzeum KL
Auschwitz w Oświęcimiu i Muzeum - Dom Rodzinny JPII w Wadowicach.
Były to dwa główne punkty pierwszej tegorocznej wycieczki, którą
odbyliśmy dzięki życzliwości ZS Siemiechów, za co jesteśmy wdzięczni.
Obydwa miejsca zwiedzania dostarczyły nam nowej porcji wiedzy z
historii i pomogły zrozumieć, czym jest patriotyzm. Pobyt w dwóch
miejscach – obozie śmierci i domu miłości – pokazał młodym ludziom, jak
wygląda prawdziwe życie, w którym dokonujemy ciągłych wyborów
pomiędzy dobrem a złem, miłością a nienawiścią, życiem a śmiercią… 
                                                                                       (stagot)

23 września br.  odbyła się doroczna uroczystość na Jamnej,
upamiętniająca wydarzenia wojenne, tj. akcję „Burza” i pacyfikację wsi w
roku 1944. W tej religijno–patriotycznej uroczystości brała udział delegacja
uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowej w składzie: Amelia
Szczepanek, Wiktoria Ozga, Adrian Żaba pod opieką P. Wojciecha Żaby i
P. Jadwigi Gawełczyk.
Wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy wtórze werbla złożyły przy
pomniku pomordowanych liczne delegacje szkół – również nasza. Asystę
stanowiły poczty sztandarowe i Strażacka Orkiestra Dęta z Filipowic. 

Jamna

           
        Nasi uczniowie oddali hołd na Jamnej    

śmierci

ciężkowicach

sg
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Najważniejsi dla
Małego Księcia...

Nauki płynące z
lektury... 

Róża - miłość
małego księcia.
Bardzo ją ko-
chał, opiekował
się nią. Róża
była dla niego
niemiła, jednak
gdy wyjeżdżał
przepraszała 
go i czuła
skruchę.

Lis - najlepszy
przyjaciel
małego księcia
Pokazał mu, że
jeżeli ktoś chce
się z innym
przyjaźnić, na
początku musi
go oswoić. Lis
był miły dla
bohatera.

             "Mały Książę" - lektura, 
       przy której niejednemu serce 
                     się poruszyło...

Antoine de Saint Exupery urodził
się w 1900r. Francuski pisarz.
Studiował architekturę. 1921-1923
służył w lotnictwie wojskowym,
następnie był pilotem lotnictwa
cywilnego. Podczas wojny
domowej w Hiszpanii korespondent
prasy francuskiej. 1940-1943
przebywał w Ameryce. 

W 1944r. zginął podczas lotu
wywiadowczego w czasie II Wojny
Światowej. W maju 2000 na dnie
Morza Śródziemnego u wybrzeży
Marsylii został odnaleziony wrak
jego samolotu.
                                       Pisarz..

         Planety, po których                 
      wędrował mały Mały Książę

Planeta 325: Zamieszkiwana przez króla. Król prezentował rządze władzy,
kocha rozkazywać , każdy powinien wykonywać jego polecenia Próbuje
przekupić małego księcia .
Planeta 326: Zamieszkiwana przez Pana Próżnego. Cechą jaką
prezentuje jest próżność.  Pan Próżny nie odpowiada na ważne pytania,
słucha tylko pochwał i oklasków, jest egoistą.
Planeta 327: Zamieszkiwana przez pijaka Pijak był smutny. Pił on żeby
zapomnieć o wstydzie. Wstydził się swojego pijaństwa.
Planeta 328: Zamieszkiwana przez Biznesmena.  Cechą jaką pokazuje
jest tzw. " Monotonna dokładność" Biznesmen był dokładny , cały czas
liczył gwiazdy twierdził że wszystkie należą do niego.
Planeta 329: Zamieszkiwana przez Latarnika. Prezentował on sumie-
nność. Latarnik wykonywał syzyfową pracę.
 Planeta 330: Zamieszkiwana przez geografa. Prezentował on inteli- 
gencje. Geograf był bardzo mądry, wiedział wszystko na temat mórz, gór,
miast, rzek itp. 

1."Ludzie mają zbyt mało czasu,
aby cokolwiek poznać. Kupują w
sklepach rzeczy gotowe. A
ponieważ nie ma magazynów z
przyjaciółmi, więc ludzie nie mają
przyjaciół". Książka ta nauczyła
nas, że są wartości, których kupić
się nie da, za żadne pieniądze, bo
są bezcenne...  

2. Mały Książę pomógł nam także
uświadomić sobie, że piękno
człowieka płynie z jego wnętrza. 
"Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu".

Ta mała książeczka zawiera w
sobie tyle mądrości, ile niektórzy
ludzie nie są w stanie zdobyć
przez całe życie.Ciągły pośpiech
powoduje, że nie widzimy piękna
otaczającego nas świata. Miłość i
przyjaźń to wartości, które
powinniśmy pielęgnować i tego
właśnie nauczył nas Mały Książę.

sg
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Kilka słów o egzaminie
ósmoklasisty…

rudi

Egzaminy ósmoklasisty już za niedługo... Będą trwały łącznie 3 dni i
odbędą się już  15,16 i 17 kwietnia 2019 r.

 W pierwszy dzień, czyli 15 kwietnia 2019 roku, ósmoklasiści napiszą
pierwszy egzamin, z języka polskiego. Będzie on trwał najdłużej, bo 120
minut. Na egzaminie mogą się pojawić zadania typu otwartego,
argumentacyjne, wypracowanie, czytanie ze zrozumieniem lub zadania
zamknięte.

 W drugi dzień, 16 kwietnia 2019 uczniowie ósmych klas napiszą egzamin
z matematyki. Ten zaś będzie trwał 100 minut. Tutaj mogą się pojawić
zadania z ułamkami, pierwiastkami lub zadania z treścią. Nie zabraknie
także zadań zamkniętych.

W ostatni dzień, 17 kwietnia 2019 ósmoklasiści napiszą egzamin z
wybranego języka nowożytnego. Do wyboru jest m.in. angielski, niemiecki,
rosyjski, hiszpański, francuski, włoski itp. Ten egzamin będzie trwał
najkrócej, bo 90 minut. Tutaj także może być wypracowanie, zadania na
słuchanie, na pisanie i zadania na logiczne myślenie. Ósmoklasistom
życzymy powodzenia!

Nowy katecheta - Ks. Sebastian Piech

ks.Piech

Jak Ksiądz ocenia naszą szkołę? - W szkole jestem kilka tygodni, więc
trudno jest cokolwiek oceniać. Jednak warto powiedzieć, że panuje tu
dobra atmosfera, życzliwość. Ważne jest również to, iż nauczyciele
tworzą zgrany zespół, w którym dobrze się pracuje, a w każdej z klas jest
projektor multimedialny, co pomaga w lekcjach.
Jakiego ucznia Ksiądz ceni? - Cenię ucznia solidnego oraz
przygotowanego na każdą lekcję. 
Co pamięta Ksiądz z lat szkolnych? - Wiele można by wspominać… w
technikum głównie były lekcje związane z informatyką, więc dla
urozmaicenia dnia mieliśmy np. jedną lekcję języka polskiego albo
matematyki. Moje ulubione przedmioty to religia i informatyka.
Dlaczego Ksiądz postanowił wstąpić do seminarium? - Wstąpiłem do
Seminarium, ponieważ czułem w sercu głos Boga. Od 2 klasy szkoły
podstawowej służyłem jako ministrant, później lektor, ceremoniarz. Od VI
klasy jeździłem na oazy początkowo jako uczestnik, aż wreszcie jako
animator, a to wszystko przybliżało mnie do Pana Boga, aż pewnego dnia
usłyszałem mocne „Pójdź za mną!” i odpowiedziałem na to wołanie.
Co robi Ksiądz w wolnej chwili? -  Robię zdjęcia i chodzę po górach,
czytam książki. 

Egzamin

prywatne arch.
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Dni w których obchodzi się
dzień nauczyciela w innych
krajach

Albania – 7 marca.
Argentyna – 11 września ,
Brazylia – 15 października,
Chiny – 10 września,
Czechy, Słowacja – 28
marca 
Hiszpania – 27 listopada,
Indie – 5 września,
Malezja – 16 maja,
Meksyk – 15 maja,
Rosja – 5 października,
Tajwan – 28 września,
Turcja – 24 listopada,
Ukraina – pierwsza niedziela
października,
Korea Północna  - 15 maja.

.

K

W tym jednym z najważniejszych
dni w roku szkolnym,
w dniu święta wszystkich
Nauczycieli,
chcemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości,
wytrwałości,
sukcesów zawodowych oraz
zadowolenia z uczniów!                   
                          Wdzięczni
Uczniowie                            

Dzień Nauczyciela obchodzi
większość państw na świecie
m.in.:

Albania – 7 marca
(upamiętniający powstanie 1.
szkoły świeckiej 7 marca 1887 r.
w Korczy),
Argentyna – 11 września,
Brazylia – 15 października,
Chiny – 10 września,
Czechy, Słowacja – 28 marca (w
dniu urodzin Jana Amosa
Komenskiego)
Hiszpania – 27 listopada,
Indie – 5 września (w dniu
urodzin Sarvepalli
Radhakrishnan),
Malezja – 16 maja,
Meksyk – 15 maja,
Rosja – 5 października,
Tajwan – 28 września (w dniu
urodzin Konfucjusza)[8],
Turcja – 24 listopada,
Ukraina – pierwsza niedziela
października,
Korea Południowa - 15 maja (w
dniu urodzin króla Sejong'a
Wielkiego).
W jednych państwach ma on
charakter oficjalny, w innych
zwyczajowy. Dzień ten,
podobnie jak w Polsce, związany
jest z lokalnymi wydarzeniami.

           Dzień Nauczyciela 
14 października

.

K

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarvepalli_Radhakrishnan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Chi%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfucjusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej#cite_note-glos-9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejong_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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   Wybory do Samorządu Uczniowskiego

           Wielkie czytanie w naszej szkole

                
                       Koronka na ulicach

M.K

M.K

Dnia 29 października na całym świecie obchodzimy
światowy dzień wielkiego czytania. Stał on się kolejną okazją
do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choćby
takich jak: rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi między
rodzicem i dzieckiem, stymulowanie rozwoju czy
wzbogacanie słownictwa. Z tej okazji w naszej szkole w
każdej klasie uczniowie czytali kilka stron wybranej książki. A
najstarsi uczniowie czytali uczniom "zerówki".                   
 M.K.

Babcie czytają

W rocznicę beatyfikacji Michała Sopoćki 28 września -
mieszkańcy Brzozowej zgromadzili się na parkingu przy
kościele, aby wspólnie odmówić Koronkę do Bożego
Miłosierdzia w intencji świata, Ojczyzny, prześladowanych
chrześcijan i innych spraw bliskich każdemu sercu. Modlitwie
przewodniczył Proboszcz ks. S. Wojtas, obecny był również
ks. S. Piech. Z roku na rok przybywa osób gromadzących się
na modlitwie w tej formie. 
                                                                                                    M.K

Dnia 26 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się
wybory do samorządu uczniowskiego. Głosowano na
wszystkich przerwach w naszej szkole. Do zarządu
weszli:
Gotfryd Stanisław-przewodniczący
Ozga Wiktoria-zastępca
Kieroński Mariusz-skarbnik
Kieroński Mateusz-sekretarz
                                                                                                         M.K

M.K

M.K

MK
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Pogórzański Bieg Rodzinny w
Gromniku

        Mistrzostwa Świata w siatkówce zakończone....

   Liga Mistrzów 2018/19

“Ruch może
zastąpić
każde
lekarstwo,
ale żadne
lekarstwo
nie zastąpi
ruchu”

   Red-
  akcja

Zakończył się ważny turniej siatkówki. Na 
sportowych parkietach Bułgarii i Włoch zagrały
najlepsze reprezentacje na świecie. Polska obroniła
tytułu Mistrza Świata i zdobyła złoty medal Mistrzostw
Świata. Brazylia, podobnie jak 4 lata temu, ma na
swoim koncie srebro, natomiast zespół z USA
wywalczył brąz. FIVB rozdało indywidualne nagrody i
stworzyło wymarzoną szóstkę, w której znalazło się aż
4 Polaków:
Paweł Zatorski - libero 
Bartosz Kurek - MVP turnieju 
Michał Kubiak - przyjmujący 
Piotr Nowakowski - środkowy.

zwycięzcy

LM

Liga Mistrzów UEFA –
międzynarodowe, europejskie,
klubowe rozgrywki piłkarskie,
utworzone z inicjatywy UEFA w
1992, jako kontynuacja Pucharu
Europy Mistrzów Krajowych.

                              (stagot)

     Derby Krakowa 

"Każdy to powie, Wisła rządzi w Krakowie" - tak 
wołali po niedzielnym meczu kibice Wisły Kraków,
która na stadionie KS Cracovii "pasiastymi" 2:0.
Bramki dla Białej Gwiazdy strzelił Jesus Imaz. 
Ciekawostka: 
Derby Krakowa, które odbyły się 7.10 były 196-ymi
derbami tego miasta.

A. Szczepanek
S. Gotfryd
W. Ozga
E. Cieśla
M. Kieroński
S. Nieć
M. Rzepka
G. Potępa
W. Barnaś
M. Ozga
J. Cieśla

sg

Podczas
Pogórzańskiego
Biegu
Rodzinnego,
który odbył się 
w Gromniku
każdy chętny
mógł
wystartować.
Impreza
cieszyła

się bardzo
dużym
zainteresowaniem,
a wśród
biegaczy byli
również bracia
Dzięciołowscy,
Kierońscy,
Wójcikowie i S.
Gotfryd.  

sg

sg

pogorze24
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	Zamek w Dębnie
	Wycieczka po Tarnowie
	Wycieczka do Oświęcimia i Wadowic
	Odwiedzamy Ciężkowice i Kąśną Dolną
	Nasi uczniowie oddali hołd na Jamnej
	Nauki płynące z lektury...

	Planety, po których                        wędrował mały Mały Książę
	Ta mała książeczka zawiera w sobie tyle mądrości, ile niektórzy ludzie nie są w stanie zdobyć przez całe życie.Ciągły pośpiech powoduje, że nie widzimy piękna otaczającego nas świata. Miłość i przyjaźń to wartości, które powinniśmy pielęgnować i tego właśnie nauczył nas Mały Książę.

	Kilka słów o egzaminie ósmoklasisty…
	Nowy katecheta - Ks. Sebastian Piech
	Dzień Nauczyciela  14 października
	Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:
	14 października
	Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy), Argentyna – 11 września, Brazylia – 15 października, Chiny – 10 września, Czechy, Słowacja – 28 marca (w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego) Hiszpania – 27 listopada, Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan), Malezja – 16 maja, Meksyk – 15 maja, Rosja – 5 października, Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza)[8], Turcja – 24 listopada, Ukraina – pierwsza niedziela października, Korea Południowa - 15 maja (w dniu urodzin króla Sejong'a Wielkiego). W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.
	W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym, w dniu święta wszystkich Nauczycieli, chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!                                              Wdzięczni Uczniowie


	Wybory do Samorządu Uczniowskiego
	Dnia 26 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Głosowano na wszystkich przerwach w naszej szkole. Do zarządu weszli:
	Gotfryd Stanisław-przewodniczący Ozga Wiktoria-zastępca Kieroński Mariusz-skarbnik Kieroński Mateusz-sekretarz

	Koronka na ulicach
	W rocznicę beatyfikacji Michała Sopoćki 28 września - mieszkańcy Brzozowej zgromadzili się na parkingu przy kościele, aby wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji świata, Ojczyzny, prześladowanych chrześcijan i innych spraw bliskich każdemu sercu. Modlitwie przewodniczył Proboszcz ks. S. Wojtas, obecny był również ks. S. Piech. Z roku na rok przybywa osób gromadzących się na modlitwie w tej formie.

	Wielkie czytanie w naszej szkole
	Dnia 29 października na całym świecie obchodzimy światowy dzień wielkiego czytania. Stał on się kolejną okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choćby takich jak: rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem, stymulowanie rozwoju czy wzbogacanie słownictwa. Z tej okazji w naszej szkole w każdej klasie uczniowie czytali kilka stron wybranej książki. A najstarsi uczniowie czytali uczniom "zerówki".                     M.K.
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