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         OJCZYZNA POLSZCZYZNA

Już po raz drugi młodzież naszego gimnazjum wzięła
udział w ogólnopolskim konkursie „Ojczyzna
Polszczyzna”, którego głównym propagatorem jest
profesor Jan Miodek. Zakwalifikowało się tylko dwóch
uczniów – Bartosz Lelito z kl. IIIc i Michał Węglarz
również z IIIc. 15 stycznia miał miejsce „Mały Finał”,    
do którego dostał się nasz Bartek. Tego dnia powrócił
do nas z dyplomem potwierdzającym otrzymanie
wyróżnienia. Gratulujemy!
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Wywiad z P. J. Kaliszczak -
 nauczycielką j. polskiego  
               i historii.

 I mróz bierze. Jednakże nie mieliśmy ostatnio
trzęsienia ziemi."
6. Ulubiona pora roku.
- Lubię kolorowe pory roku, czyli wiosnę i jesień.
Wiosna to wszystkie odcienie zieleni i coraz dłuższe
dni, a jesień pełna gama ciepłych barw i szeleszczące
liście.
7. Wygrała Pani 1 mln zł, co Pani najpierw robi?
-  Zapewne mdleję! A gdy już do mnie to dotrze,
wyruszam w podróż dookoła świata. Nie mam na
myśli podróży morskiej, wykorzystam przeróżne a
zarazem oryginalne środki lokomocji.
8. Ma Pani wybrać trzy miejsca na Ziemi, a nawet w
galaktyce, gdzie się Pani udaje?
- Szkoda, że tylko trzy! Skoro wcześniej wygrałam tyle
pieniędzy i wybrałam się w podróż dookoła świata, to
na pewno chcę zobaczyć Nową Zelandię, Alaskę i
Amazonię.
9. W jakim wydarzeniu historycznym chciałaby Pani
wziąć udział?
- To jest trudne pytanie, w bardzo wielu. Gdybym
mogła wybrać tylko jedno, to chciałabym uczestniczyć
w budowie gotyckiej katedry, nie musi być to Notre -
Dame w Paryżu, może być w Chartres. Pomimo tego
że uczę przedmiotów humanistycznych, to jestem, w
dużej mierze, umysłem ścisłym, dlatego gotyckie
katedry fascynują mnie swoją geometryczną proporcją
i harmonijnością. Może nie pomogłabym przy
wykonywaniu drewnianej konstrukcji, czy też
wykuwaniu kamiennych filarów, ale przy tworzeniu
kunsztownych kolorowych witraży mogłabym pomóc.
 Dla mnie żadna współczesna budowla nie przyćmi
monumentalności gotyku. 

1. Jakie ma Pani hobby?
- Rozległe! Mówiąc poważnie, najważniejsze to góry i
fotografia. Przy czym fotografia krajobrazowa, nie lubię
robić zdjęć postaciom, może dlatego, że nie lubię być
fotografowana. Przyroda jest wdzięcznym tematem.
Góry o każdej porze roku. Lubię góry z polanami
pełnymi kwiatów. Oczywiście, najlepiej gdy te polany
są na szczycie, można godzinami obserwować
otaczający nas świat. Chodzę po górach od wielu lat,
nie przeszkadza mi odwiedzanie tych samych miejsc,
one zawsze czymś nowym mogą zaskoczyć.
Szczególną sympatią darzę Gorce.
2. Ulubiony rodzaj muzyki.
- Nie mam ulubionego rodzaju muzyki. Słucham
bardzo dużo, śledzę rynek muzyczny, nadal kupuję
płyty, pomimo że można wszystko, no może prawie
wszystko, znaleźć w internecie. Mój wybór zależy od
nastroju: pop, rock, hard rock, blues, world music,
muzyka poważna, poezja śpiewana. Gdy polubię jakąś
płytę, słucham jej przez kilka tygodni. Nie przepadam
za rapem i hip hopem.
3. Ulubiona potrawa.
- Nie mam takiej. Nie lubię mięsa i zup, czyli wszystko
inne. Na pewno można mnie "przekupić"  pizzą i
wszystkimi rodzajami pierogów.
4. Ulubiony film.
- Nie mam jednego ulubionego. Tak jak przy muzyce,
tak jest z filmami, lubię różnorodne, wracam do wielu.
Ulubione filmy zmieniają się, lubię kino akcji i filmy
sensacyjne, ale nie tylko. Na pewno mogę zaliczyć do
ulubionych wszystkie filmy Quentina Tarantino, "Lot
nad kukułczym gniazdem" M. Formana z doskonałym
J. Nicholsonem.
5. Czy jest jakieś motto, którym Pani kieruje się w
życiu?
- Cenię mądrość u innych i lubię mądrych ludzi oraz
ich sentencje. Jedną z nich jest zdanie
Immanuela Kanta: "Należy postępować zawsze
według takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby
były one stosowane przez każdego i zawsze". Innym
mottem na smutne dni, w ramach 
pocieszenia, jest powiedzenie Kłapouchego z "Kubusia
Puchatka": "Wciąż pada śnieg. 

. .
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Kącik kuchcika poleca
                                  Rafaello

Składniki

- 2 duże opakowania krakersów solonych
- paczka wiórków kokosowych
- 1/2 szklanki i 1 łyżeczka cukru
- kostka i 1 łyżeczka margaryny
- 0,5 l mleka
- 3 łyżki mąki pszennej
- 2,5 łyżki mąki ziemniaczanej
- paczuszka cukru waniliowego

         

                Na początek wiórki z łyżkami cukru i margaryny podsmaż na złoty kolor. Następnie wymieszaj mąki z
częścią mleka, tak by dobrze się rozmieszały, w tym czasie pozostałe mleko zagotuj z cukrami. Gdy dojdzie do
wrzenia wlej przygotowaną masę energicznie mieszając aż do zgęstnienia, a następnie wystudź (właśnie
poznałeś przepis na budyń). Pozostałą margarynę utrzyj i wymieszaj z budyniem. Ułóż krakersy 5x5 lub 4x6  a
teraz nakładaj masę, posypuj kokosem, kładź krakersy i tak do wyczerpania zapasów. Jeśli skończą ci się
ciasteczka a pozostał krem to posmaruj ciasto z wierzchu. 

                                                                                                             SMACZNEGO!
                                                                                                                      

                       Konkurs Piosenki                        
              Świątecznej Obcojęzycznej

Dnia 9 stycznia 2014 miał miejsce Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Świątecznej Obcojęzycznej Christmaslieder & Weihnachtssongs. Dzięki
życzliwości Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy konkurs odbył się
w Kinoteatrze Pieniny z użyciem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.
Pomysłodawcami i organizatorami konkursu były nauczycielki j. obcych
Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy, Panie D. Urban, M. Oleś-
Gagatek, A. Marcińska. 
Konkurs miał na celu zaprezentowanie umiejętności językowo-wokalnych
uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki
oraz promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży. 

Zwycięzcy konkursu:
Miejsce I : ex aequo Kinga Szewczyk (Gim. w Klikuszowej) 
i Monika Noworolnik (Gim. Tylmanowa)
Miejsce II: ex aequo Katarzyna Michałczak 
i Magdalena Polczyk (Gim. Tylmanowa)
Miejsce III: Katarzyna Zachwieja (Gim. Szczawnica)
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     WARTO PRZECZYTAĆ...

   Jakby się czuł człowiek, który właśnie stanął twarzą
w  twarz z dwumetrowym gigantem, który dopuścił się
gwałtu i morderstwa na dwóch kilkuletnich
dziewczynkach? 
Sadzę, że większość z Nas nie wytrzymałaby takiego
spotkania, ale nie Paul Edgecombe - nadzorca Zielonej
Mili - miejsca, gdzie skazani na śmierć odbywają
swoją ostatnią podróż. Dla Paula i jego kolegów z bloku
spotkanie z psychopatami jest niczym chleb
powszedni. Powieść Stephena Kinga " Zielona Mila" to
absolutna klasyka gatunku, która zdecydowanie
zasługuje na to miano. Jest to poruszająca historia,
która może nieodwracalnie wpłynąć na nasze życie. 

        Serdecznie polecam każdemu! 

          MIESIĄC TEATRU

             Rozpoczęliśmy 9 grudnia Konkursem Wiedzy
o Teatrze ,,Od Ajschylosa do Szekspira’’.               Dnia
11 grudnia młodzież uczestniczyła w spektaklu pt.
,,Dziady’’, który odbył się w Dworku Gościnnym.        
 W wyniku głosowania przedstawicieli uczniów
wszystkich klas, nauczycieli i pracowników szkoły
rozstrzygnięto również szkolny Konkurs Plastyczny pt.
,,Maska teatralna pełna uczuć’’, polegający na
przygotowaniu maski teatralnej wybranego bohatera
literackiego. Podsumowujący charakter miał apel pod
hasłem ,,Teatr – sztuka wyobraźni’’, który odbył się  
19 grudnia. Złożyła się na niego krótka prezentacja
multimedialna odkrywająca historię teatru, następnie
zaprezentowano różne interpretacje wierszy Tuwima.  
    Na koniec nagrodzono uczniów biorących udział    
 w konkursach oraz Korowodzie Świętych. 
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