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Długi weekend to
określenie soboty i
niedzieli wraz z
dodatkowymi dniami
wolnymi od pracy w ich
okolicach.  Można go
sobie wydłużyć biorąc
dodatkowo np. 2 dni
urlopu w pracy i czasem
dzięki temu zyskujemy
sporo wolnego.  Tak w
ogóle co ciekawe, termin
weekend, pochodzi z
języka angielskiego i  nie
ma swojego
odpowiednika w języku
polskim. Każdy używa
słowa weekend i wie,  o
co chodzi.
W  Polsce najczęściej
długie weekendy
przypadają na:
-przełom roku, jeśli 1
styczeń przypada np. we
wtorek
-Boże Ciało, bo zawsze 
wypada w czwartek i
biorąc urlop w piątek,
mamy 4 dni wolnego
-15 sierpnia lub  11
listopada lub  1
listopada, 

jeśli  wypadają  np. w
czwartek lub wtorek
Najbardziej znanym
jednak długim
weekendem jest ten na
początku maja, zwany
potocznie majówką.
Przypadają wtedy 2 dni
wolne, a mianowicie 1 i 3
maja. Większość
zakładów pracy, szkół,
urzędów jest zamknięta
również 2 maja. Każdy  z
utęsknieniem czeka na
te dni, bo jest zwykle
ciepło i można
rozpocząć np.
grillowanie w ogrodach
po długiej przerwie
zimowej. Kiedyś
widziałam nawet mema,
że w czasie majówki
dym unoszący podczas
grillowania w Polsce
widać z kosmosu….  Bo
każdy wtedy grilluje.
Trzeba jednak pamiętać, 
po co są  te wolne dni i
co się wtedy świętuje. 
1 maja przypada
Międzynarodowy Dzień
Solidarności

Ludzi Pracy, zwany
potocznie Świętem 
Pracy . W Polsce jest
świętem od 1950 roku.
Święto wprowadziła w
1889 II
Międzynarodówka dla
upamiętnienia wydarzeń
z pierwszych dni maja
1886 w Chicago, w
stanach
Zjednoczonych podczas
strajku będącego
częścią ogólnokrajowej
kampanii na rzecz
wprowadzenia 8-
godzinnego dnia pracy.
W
2 maja przypada zaś
święto flagi ustanowione
w 2004 roku.  Nie jest to
dzień wolny od pracy,
ale i tak każdy wtedy
świętuje.
PRL organizowano
pochody w ten dzień  i
był to dzień wolny od
pracy.
3 maja obchodzimy
rocznicę uchwalenia w
1791 roku konstytucji 3
Maja. W

trakcie rozbiorów
obchody rocznicowe
były zakazane,  a
wznowiono je po
odzyskaniu
niepodległości w 1919
roku. W czasie II wojny i
po niej, gdy do władzy 
doszli komuniści, 
obchody znowu były
zakazane. Do roku 1989
w tym dniu często
dochodziło w Polsce do
protestów.  Po zmianie
ustroju, od kwietnia 1990
r. Święto Konstytucji 3
Maja należy do
uroczyście
obchodzonych świąt
polskich. 
2 maja przypada zaś
święto flagi ustanowione
w 2004 roku.  Nie jest to
dzień wolny od pracy,
ale i tak każdy wtedy
świętuje.
Bardzo dobrze, że od
czasu do czasu są takie
dni, bo można odpocząć,
nabrać sił i miło spędzić
czas z rodziną czy na
jakimś wyjeździe.
Kasia Blicharczyk 

MAJOWE 

 ŚWIĘTO-

   WANIE

W tym numerze
przeczytasz o:

Świętach majowych,

Rocznicach
przypadających w 2019
roku,

Munduriadzie,

Apelu z okazji Święta
Konstytucji 3-go Maja,

Konkursie recytatorskim,

Balonach nad Krosnem,

Horrorach Szymka i
Norberta.

Zapraszamy do lektury:)
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W NASZEJ SZKOLE

3 maja 1791r. Sejm Wielki uchwalił
pierwszą w Europie, a drugą na
świecie konstytucję. Każdego roku
upamiętniamy to wydarzenie. W tym
roku również odbyła się uroczysta
akademia z okazji 228 rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali
piękne piosenki, wiersze i filmy,
idealnie ukazujące co wydarzyło się w
tamtych latach. Każde takie
wydarzenie jest lekcją historii, na
której powinniśmy się chwilę
zatrzymać i posłuchać co przeżyli
nasi przodkowie.

D.Jedziniak

BALONY NAD KROSNEM

W tegoroczną majówkę w dniach 1-5 maja na krośnieńskim lotnisku odbył się coroczny pokaz
balonów. Uwagę przyciągały również stałe już atrakcje jak ,,extreme”, mini kolejka górska czy
rozmaite rozgrywki, takie jak rzutki .
 4 dnia odbyły się koncerty takich gwiazd jak Aleksandra Kozubal, Organek, GrubSon
XXANAXX. Mimo, że gwiazdą wieczoru miała być XXANAXX, bardzo dużą widownią cieszył się
GrubSon. Zgromadził on tłumy osób w każdym wieku, od nastolatków do dorosłych, co tylko
pokazało, jak bardzo jest popularny i rozpoznawalny. Nawet przy deszczowej pogodzie, która
panowała przez całą majówkę, impreza ta zgromadziła sporą liczbę osób- nie tylko w czasie
koncertów. 

Eliza Lenik

Rok 2019 rokiem  rocznic w
Polsce

Dopiero niedawno obchodziliśmy hucznie 100
lat niepodległości w Polsce. Po 123 latach
nasz kraj odzyskał wolność i niezależność . W
całej Polsce odbywały się różne uroczystości,
które upamiętniały to ważne wydarzenie,
również i w naszej szkole i miejscowości
miało miejsce szereg podniosłych wydarzeń.
Rok, który teraz mamy, to również rok wielu
ważnych rocznic. Uważam, że należy o nich
pamiętać, bo to były bardzo ważne
wydarzenia.
12 marca 1999 roku, czyli dokładnie 20 lat
temu  Polska została przyjęta do NATO, czyli
Paktu Północnoatlantyckiego. Główny cel
tego sojuszu to wspólna obrona militarna,
jeśli któreś z państw członkowskich jest
zagrożone atakiem ze strony wroga. Polska
została przyjęta do NATO wraz z Czechami i
Węgrami, a umowę podpisał ówczesny
minister spraw zagranicznych prof. Bronisław
Geremek.
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Kolejna okrągła rocznica minęła bardzo
niedawno a mianowicie 1 maja, gdyż 15 lat
temu, czyli w 2004 roku weszliśmy do struktur
Unii Europejskiej.  Starania o to wejście trwały
wiele lat i trzeba było spełnić szereg
wymogów. Gdy w końcu się udało, to radość
w Polsce była ogromna. Sama tego nie
pamiętam, ale dużo wiem z opowiadań
rodziców i z ostatnich wspomnień tego
momentu w telewizji.
Nikomu chyba nie trzeba mówić, ile się w
naszym kraju od tego momentu zmieniło, ile
wykonano inwestycji czy remontów. Ileż to
firm rozpoczęło swoją działalność lub
rozwinęło się dzięki dotacji z Unii
Europejskiej.
Nie byłoby jednak naszego członkostwa ani
NATO ani w Unii, gdyby nie szereg wydarzeń
u schyłku lat 80, których skutkiem były
pierwsze wolne wybory 4 czerwca 1989 roku.
Niedługo mija od tego wydarzenia okrągłe 30
lat. Upadł po wielu latach komunizm, a
nastała demokracja. W Polsce nastała tak
długo wyczekiwana wolność. Nam teraz
zostaje tylko dbać o naszą Ojczyznę, żeby
nadal się rozwijała i doganiała Europę.
 
Kasia Blicharczyk

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich
z okazji Dnia Patrona odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „ZDROWIE, SPORT, AKTYWNY
WYPOCZYNEK”. Interpretację głosową wierszy przedstawili uczniowie z terenu gminy Wojaszówka.
Naszą szkołę reprezentowali:
Marzena Mićkowska, klasa I - wyróżnienie
Miłosz Krasowski,     klasa I -   II miejsce
Mateusz Typrowicz,  klasa IV
Dawid Malec,            klasa V
Julia Jakubczyk,        klasa VII – wyróżnienie
Eliza Lenik,               klasa VIII
  Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

A.Prajsnar

Laureaci

Munduriada 2019 o
Puchar Starosty

Krośnieńskiego w
Zespole Szkół w

Iwoniczu
Uczniowie naszej szkoły 26 kwietnia 2019 r. 
wzieli udział w Munduriadzie o Puchar Starosty
Krośnieńskiego. W zawodach brało udział
siedem trzyosobowych drużyn w kategorii
dziewcząt i osiem w kategorii chłopców, którzy
musieli zmagać się z konkurencjami typu:
pokonanie toru przeszkód,  rzucanie granatem
do celu oraz strzelanie z karabinu
pneumatycznego. W klasyfikacji grupowej nasze
dziewczyny zdobyły II miejsce, a chłopaki I, 
natomiast w klasyfikacji indywidualnej Adam
Młocek zajął I miejsce,  a Janek Krygowski -II. 
Drużyna dziewcząt składała się z uczennic:
Klaudia Belczyk,  Liliana Bieryło i Weronika
Śliwka,  a chłopcy zaprezentowali się w składzie:
Adam Młocek, Jan Krygowski oraz Tomasz
Pyteraf. 
Nasi uczniowie spisali się znakomicie,
gratulujemy! 
K.Belczyk

.

https://spodrzykon.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=382
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KĄCIK HORRORÓW SZYMKA I NORBERTA
NADCHODZĄCE PREMIERY HORRORÓW
To my" (2019), reż. Jordan Peele
Jest to historia czteroosobowej rodziny, która
wyjeżdża na wakacje do domku po zmarłej babci.
Na miejscu wychodzą na jaw tajemnice,
skrywane przez jedną z członkiń rodziny. W
domku pojawiają się następnie nieproszeni
goście, którzy wyglądają dokładnie jak jego
mieszkańcy i zaczynają terroryzować głównych
bohaterów. 

Topielisko Klątwa La Llorony reż. Michael
Chaves
Film opowie historię pracowniczki opieki
społecznej, która w 1973 roku w Los Angeles
natrafia na zjawę La Llrony, która staje się
koszmarem dla jej całej rodziny.

BrightBurn
Opis filmu przypomina nieco genezę Supermana.
Na Ziemi rozbija się statek kosmiczny. Znajduje
go małżeństwo, które odkrywa w nim małą
istotkę-niemowlę. Po latach dziecko ujawnia
swoje moce.

Child's Play
Laleczka Chucky powraca. W tej odsłonie matka
daje swojemu synowi na urodziny lalkę, nie
mając świadomości o jej złowrogiej naturze. Tym
razem będzie to jednak zhakowana mechaniczna
zabawka, która nie cofnie się przed niczym.

Szymek Mrozek
Norbert Szczepanik

Annabelle 3
Kolejna już odsłona Annabelle. Zdeterminowani,
by powstrzymać Annabelle przed kolejnymi
spustoszeniami, demonologowie Ed i Lorraine
Warren umieszczają demoniczną lalkę w
zamknięciu w swoim domu wśród pozostałych
artefaktów. Czeka nas jednak bezbożna noc
grozy, gdy Annabelle budzi złe duchy w pokoju,
które skupiają się na nowym celu –
dziesięcioletniej córce Warrenów, Judy i jej
przyjaciołach.
It 2
Na koniec film, na który zapewne czekają
wszyscy, którzy mieli okazję odwiedzić kina i
zobaczyć pierwszą odsłonę. W starszych
wcieleniach powrócą bohaterowie, a także
Pennywise, który ponownie przyjdzie siać
zniszczenie i strach.

JAK STWORZYĆ IDEALNĄ ATMOSFERĘ DO OGLĄDANIA
HORRORÓW ?
 Wiele osób nie potrafi stworzyć idealnej atmosfery do oglądania horroru.
Ona zapewnia nam zrozumienie oraz wczucie się w 100% w dany film.
Natomiast my postaramy się podzielić z wami naszą wiedzą jak zapewnić
sobie idealną atmosferę. Po pierwsze należy zadbać aby znajdować się w
odpowiednim miejscu. Najlepiej jest, żeby mieć ciszę i spokój, żeby nikt
nam nie przeszkadzał. Te warunki pomogą nam się wczuć w film. Jeśli o to
nie zadbamy to będziemy ciągle rozpraszani i nie wyciągniemy z filmu
sensu. Po drugie klimat, jest on nam również potrzebny. Najważniejsze w
nim jest wyłączenie zbędnie działających urządzeń typu odtwarzacz
muzyki, telewizor, ponieważ to nas będzie rozpraszało. Po trzecie
towarzystwo, o nim nie jesteśmy w stanie powiedzieć zbyt dużo, gdyż
każdy może wybrać co innego. Pierwszą opcją jest oglądanie w
samotności, możemy wtedy poczuć dreszcz emocji będąc świadomi, że
jesteśmy sami w domu. Drugą opcją jest oglądanie w gronie znajomych, z
nimi możemy się świetnie bawić podczas filmu oraz czuć się bezpiecznie.

STOPKA
REDAKCYJNA

Numer przygotowali:
A.Prajsnar,
K.Blicharczyk,
 E.Lenik,
 K.Belczyk,
D.Jedziniak,
Sz.Mrozek,
N.Szczepanik.

Skład i korekta:

K.Nowak
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